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AV-MEDIA  

AV-Media är ett regionalt resurscentrum för IT i skolan. Verksamheten utgår 

från skolhuvudmännens behov, den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna 

Kronoberg 2025” och politiska beslut inom området skola och 

kompetensförsörjning. 

AV-Media bidrar till att förverkliga den nationella strategin för skolans 

digitalisering och att öka måluppfyllelsen i skolan. I uppdraget ingår att 

inspirera, informera, utveckla och utbilda inom IT i skolan och att leverera 

pedagogiska resurser och med licens för visning i Kronobergs skolor. 

Fokusområden 2022 är:  

• Språkutveckling och digitala verktyg 

• Medie- och informationskunnighet 

• Datalogiskt tänkande och programmering 

• Främja rörelse med hjälp av digital teknik 
 

Verksamheten är indelad i grundverksamhet och övrig verksamhet. 

Grundverksamheten är kostnadsfri. Intäkterna från övrig verksamhet ger 

möjlighet att erbjuda skolorna pedagogiska resurser och att utveckla vår 

verksamhet.  

 

GRUNDUPPDRAGET 

AV-Media Kronoberg erbjuder kvalitetsgranskade och efterfrågade lärresurser, 

som nås via vår hemsida avmedia.kronoberg.se. Det breda utbudet och 

tillgängligheten gynnar alla elever. Sedan 1996 fortbildar vi även lärare i 

Kronobergs län inom IT och lärande och driver projekt inom skolutveckling. 

Verksamheten utgår från vårt grundläggande uppdrag i en nära dialog med 

kommunerna.  

 

http://www.avmedia.kronoberg.se/


VÅR VISION 

Alla elever i Kronoberg når sina mål i skolan, får stöd i sin utveckling och har 

en lust att lära. Vi är steget före inom media/IT, hjälper skolan och eleverna 

att nå sina mål och länet att stå starkt inför framtiden. Vi bidrar till ökad 

jämlikhet mellan skolor och kommuner.  

 

FINANSIERING (ANLEDNINGEN TILL ATT VI FINNS) 

Vi ser möjligheter och startar lärprocesser som gagnar både elever och lärare. 

Verksamheten finansieras på två sätt:  

• Grunduppdraget finansieras av Kronobergs kommuner. 

• Övrig verksamhet finansieras av projekt och andra uppdrag. 

 

 

HISTORIA 

1964 startades en AV-central i Växjö kommuns regi som sedan ombildades till 

en länscentral inom Kommunförbundet Kronoberg. Syftet var att effektivt 

och ekonomiskt leverera åldersuppdelad kvalitetsmedia med licens för visning 

i skolorna och att distribuera Utbildningsradions sändningar.  

IT-användning som tog fart i mitten på 90-talet väckte ett behov av att knyta 

pedagogik till ny teknik. AV-Media fick då uppdraget att erbjuda 

kompetensutveckling. IT-investeringarna i skolorna har därefter accelererat 

och så även behovet av AV-Medias tjänster. I dag är skolutveckling centralt i 

arbetet. Sedan 2015 är AV-Media en del av Region Kronoberg, men uppdraget 

är fortfarande detsamma. 

 

  



 

 

FILM OCH MEDIA 

I mediekatalogen SLI har pedagoger och elever tillgång till vårt inköpta 

material av strömmande media samt Utbildningsradions (UR) program.  

Våra filmer  

• har institutionell rättighet, 

• är av typen faktafilm, dokumentär, spelfilm och utbildningsklipp, 

• har koppling till skolans läroplan och arbetsområden,  

• har material på olika språk, svenska som andraspråk, syntolkade 
program och program med teckentolkning, 

• har oftast handledning och elevmaterial. 

 

I mediekatalogen SLI beställer pedagogen även vår utlåningsteknik. AV-Media 

ger support vid behov.  

 

UTLÅNING AV TEKNIK 

Vår idé är att ge skolan/förskolan möjlighet att prova ny teknik innan man 

beslutar om eget köp. Utrustningen lånas via Mediekatalogen i två veckor med 

leverans och retur till skolan/förskolan.  

Vi lånar till exempel ut:  

• Programmeringslådor för olika åldrar med 
bland annat robotar och Micro:bits med 
tillbehör.  

• Greenscreenutrustning 

• Wifi-mikroskop 

• Cameo vinylskärare  

• 3D-skrivare 

• Mikrofon för podcast 

 



IT-PEDAGOGIK 

LÄNSLICENSER 

I samarbete med IT-samordnarna i länet upphandlas länslicenser till 

pedagogiska resurser. Detta bidrar till likvärdigt lärande för alla länets elever. 

Samtliga länslicenser har hög nyttjandegrad. 

VÅRA PEDAGOGISKA LÄNSLICENSER 2022 

 

• Kattalo – resurs för läs- och skrivinlärning, pilot läsåret 22/23, 

• Mediekatalogen SLI - över 20 000 ljudfiler, spelfilmer, 
dokumentärer och program,  

• Glosboken.se - Sveriges största webbtjänst för inlärning av glosor 
och begrepp, 

• Matteportal.se - färdighetsträning i matematik för åk 1-6,  

• Svenskaportal.se - färdighetsträning i svenska för åk 1-3, 

• Engelskaportal.se – färdighetsträning i engelska för åk 1-4, 

• Skolplus – interaktiva övningar och utskriftsmaterial i olika ämnen 
från förskola och uppåt, 

• Creaza - ett verktyg för att skapa digitala berättelser, tankekartor och 
ljudinspelningar, 

• Muzzy – ett språkläromedel för grundskolan. 

• Binogi – ett flerspråkigt digitalt läromedel i 13 ämnen, åk 4-9.  

 

PEDAGOGISKA BLOGGAR 

AV-Media sköter drift och support för ett antal pedagogiska webbar som 

stödjer lärare: 

vibloggar.nu  

Skolorna erbjuds möjligheter att skapa en blogg på bloggportalen           

http://vibloggar.nu. Bloggarna är reklamfria, säkra och tillhandahålls med fri 

support. På bloggportalen finns instruktionsfilmer och manualer. Bloggarna 

kan vara helt publika eller skyddas av lösenord. 

http://vibloggar.nu/


 

 

viskriver.nu 

En digital samlingsplats för elevproducerade texter och e-böcker. Där kan 

länets skolor ladda upp e-böcker som kan läsas av andra.  

 

FORTBILDNING 

Fortbildning planeras och arrangeras efter aktuella frågor och på efterfrågan 

från våra nätverk. Exempel på fortbildning som ingår i grunduppdraget är 

webbinarier och enskilda satsningar (t ex studieteknik åk 7 under ht 22), men 

huvuddelen av fortbildningen är en del av övrig verksamhet.   

 

ASSISTERANDE TEKNIK 

I grunduppdraget har AV-Media fem AV1-

robotar i syfte att stötta långtidsfrånvarande 

elever i sin skolgång och i sin sociala relation 

med klasskamraterna. Genom roboten får eleven 

möjlighet att följa med i all verksamhet i skolan, 

både i klassrummet och på rasterna. 

Huvuddelen av arbetet med assisterande teknik 

är inte finansierat i grunduppdraget utan är del 

av övrig verksamhet. AV-Media erbjuder dock skolorna hjälp och stöd med 

support på de verktyg som vi utbildar  i som talsyntes, bildstödsprogram mm. 

Utbildningarna ingår ej i grunduppdraget. 

 

 

 

 



UTVECKLING 

NÄTVERK 

AV-Media driver nätverk som finns inom intresseområdet. Nätverken kan   

initieras av AV-Media men även av kommunerna och andra intressenter.   

Exempel på nätverk är:  

• IT-samordnare: AV-Media samordnar regelbundna träffar med länets 
IT-samordnare för skolan. Uppgiften initierades av AV-Media i 
samråd med kommunernas skolchefer. Huvuduppgiften är samverkan 
kring IT i skolan, men gruppen agerar även bollplank avseende 
strategiska satsningar och utbildningar,  

• Assisterande teknik: Nätverket samlar specialpedagoger och 
speciallärare för att diskutera aktuella frågor och gemensamma 
projekt. 

DIGITAL KOMPETENSDAG 

Sedan 2009 erbjuds länets pedagoger och skolledare en digital kompetensdag 

på tisdagen v.44 med lokala och nationella föreläsare samt utställare. Sedan 

2013 genomförs arrangemanget tillsammans med RUC IT/Linnéuniversitetet.  

 

KOMMUNIKATION 

Webbplatsen www.avmedia.kronoberg.se är navet för all information. 

Besökarna ska få en överblick över verksamheten, bli inspirerade och få 

information om nya verktyg, kurser och filmer. På Facebook 

”AVMediaKronoberg” informerar vi löpande om vad som händer i 

verksamheten.  

Nyhetsbrevet skickas en gång i månaden med aktuella nyheter till ca 5000 

prenumeranter. Brevet går till de lärare som har registrerat sig i 

Mediekatalogen och andra som har valt att prenumerera på nyhetsbrevet. Vi 

besöker skolor och förskolor kostnadsfritt för att informera om AV-Medias 

resurser. Besöket anpassas efter skolans behov.  

http://www.avmedia.kronoberg.se/


 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 

Intäkterna från övrig verksamhet ger möjlighet att utveckla och förstärka 

skolutvecklingsarbetet. 

 

KOMPETENSUTVECKLING 

Fortbildningen ger pedagoger möjlighet att utveckla sin verksamhet med IT 

som förändringsbärare. AV-Media erbjuder kompetensutveckling utifrån den 

enskilda skolans behov. Exempel på innehåll:  

• Digital källkritik och Fake news, 

• BUFI - en föreläsning om internet riktad till barn, unga, föräldrar och 
lärare. Föreläsningarna handlar om sociala medier, näthat och 
källkritik, 

• 3D-tekniken i den skapande verksamheten, 

• Datalogiskt tänkande och programmering, 

• Digital studieteknik, 

• Film och filmredigering, 

• STL, Skriva sig till lärande, 

• Assisterande teknik, 

• Inspiration kring digitala verktyg i förskola och skola. 

 

ASSISTERANDE TEKNIK 

Kompetensutveckling för pedagoger inom assisterande teknik och 

specialpedagogik är efterfrågade uppdrag. Varje kommun har möjlighet att 

köpa utbildningar inom detta område. Både enstaka kurser eller del av tjänst. I 

kommuner som har köpt tjänsten kan följande ingå:  

• Utbildning i fördjupad specialpedagogisk kompetens avseende IT-
baserade verktyg. Hur kan man skapa stimulerande lärandesituationer 
för elever i behov av särskilt stöd?  

• Support, skolbesök enskilda möten (elever, mentor, vårdnadshavare), 

• Möjlighet för skolpersonal att låna och prova assisterande teknik och 
pedagogisk programvara före inköp,  



• Utvärdera nyheter och sprida information i ämnet till 
specialpedagoger,  

• Inspirationsmöten och föreläsningar för specialpedagoger och 
arbetslag, t ex anpassning inför nationella prov.  
 

 

SAMARBETE MED LINNÉUNIVERSITETET 

AV-Media och Linnéuniversitetet samarbetar framförallt inom ämnena 

medieteknik, specialpedagogik, matematikdidaktik och programmering. 

Samarbete finns även med lärarutbildningen. Uppgiften är att koppla forskning 

och utveckling inom IT till skolans verksamhet. Under 2021/2022 resulterade 

det i:  

• Föreläsningar/workshops för lärare och studenter om IT i skolan och 
förskolan och digitala verktyg, 

• Assisterande teknik med specialpedagoger/speciallärare,  

• Programmering i skolan/förskolan, 

• Digitala kompetensdagen.  
 

KONSULTUPPDRAG – IT I SKOLAN 

Lång erfarenhet av IT i skolan gör AV-Media efterfrågade som rådgivare, 

utbildare och föreläsare i strategiska frågor. Uppdrag genomförs såväl inom 

som utom regionen. Exempel på pågående uppdrag är:  

• Biblioteksutveckling med fokus på IT-säkerhet, Kronoberg och 
Blekinge, 

• Nätverk för it-pedagoger i Uppvidinge kommun,  

• Samordning, ansvar och drift för webbplatsen Gymnasium 
Kronoberg, där alla länets gymnasieskolor på ett neutralt sätt kan 
jämföras inför gymnasievalet. 

• Assisterande teknik Växjö kommun.  
 
 
 
 



 

 

IT-PEDAGOG I UPPVIDINGE 

AV-Media håller i IT-pedagognätverk i Uppvidinge kommun sedan 1998. 

Nätverksträffarna syftar till att ge utbildning och erfarenhetsutbyte. På 

träffarna arbetar nätverket med strategier för att genomföra satsningen på 

digitalisering i skola och förskola.  

IT-PEDAGOG VÄXJÖ 

Växjö kommun köper in en 0,2 tjänst som IT-pedagog inom assisterande 

teknik. 

 

SKRIVA SIG TILL LÄRANDE (STL) 

STL är en forskningsbeprövad modell som sedan 2016 sprids via Sveriges 

kommuner och landsting. Modellen, som kan användas i samtliga ämnen och 

åldrar, utgår från framgångsfaktorer för lärande och hur digital teknik kan 

fungera som hävstång för att förstärka dessa. Under hösten 2018 inledde AV-

Media ett samarbete med SKR för att planera en pilotomgång i STL med start 

i januari 2019. Sedan dess hålls en kursomgång per läsår. Kommunerna får 

betala 6 000 kr för varje plats. 

 

MAKER TOUR – MOT NYA HÖJDER 

Maker tour - Mot nya höjder är ett samarbete mellan Region Kronoberg, 

Tekniska muséet och Linnéuniversitetet. Syftet är att öka elevers intresse för 

teknik, naturvetenskap och matematik genom utmaningar som genomförs i 

klassrummen. Fokus ligger även på digital teknik. I samarbete med AV-Media 

ges möjligheten att boka ett besök av Makerbussen för att inspirera elever och 

utbilda lärare. 

 

 



AV-Media Region Kronoberg 

Nygatan 20 

352 31 Växjö 

 

FÖLJ OSS!  

http://avmedia.kronoberg.se  

www.facebook.com/avmediakronoberg  

 

KONTAKT 

avm@kronoberg.se 

0470-588000 
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