
Skolverkets arbete med 
skolans digitalisering



Uppdraget enligt 
Regleringsbrev 2018

• främja digitaliseringen inom skolväsendet 

• underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration

• Alla pågående och kommande insatser 2018 som främjar

- Skolans digitalisering

- Skolsektorns digitalisering

- Skolverkets digitaliserng



Uppdraget i praktiken
• Implementering av styrdokument

• Kompetensutveckling

- Digital kompetens

- Programmering

- Satsningar skolhuvudmän och rektorer

• Uppföljning av it-användning och it-kompetens

• Nationella digitala prov 



Nationell strategi för skolans
digitalisering
Övergripande mål

Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 
digital kompetens hos barn och elever och för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. 



Nationell strategi för skolans
digitalisering
Tre fokusområden

Digital kompetens för alla i skolväsendet

Likvärdig tillgång och användning

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 



Digital kompetens i styrdokumenten

Av läroplanernas första del framgår det att undervisningen ska ge 
eleverna förutsättningar att:

• Förstå hur digitalisering påverkar individer och samhälle

• Använda och förstå digital teknik

• Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och 
ansvarsfullt sätt

• Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 
användning av digital teknik.



Lärares ansvar
Läraren ska organisera och genomföra
arbetet så att eleven får använda digitala
verktyg på ett sätt som främjar
kunskapsutveckling



Rektors ansvar
Rektor har ansvar för att personalen får den 
kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter 
att dela med sig av sin kunskap och att 
lära av varandra för att utveckla 
utbildningen,



Rektors ansvar

Rektor har ett särskilt ansvar för att skolans 
arbetsmiljö utformas så att alla elever, … får 
tillgång till och förutsättningar att använda 
läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg
för en tidsenlig utbildning, bland annat 
skolbibliotek och digitala verktyg, 



Rektors ansvar 
(ny skrivning)
”skolbibliotekets verksamhet används
som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga 
förmåga och digitala kompetens”

2.8 kap Lgr 11 (rev 2017)



Exempel matematik 
Algebra, åk 1-3
• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas 

som grund för programmering. 
Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Algebra, åk 4-6
• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. 

Programmering i visuella programmeringsmiljöer. 

Problemlösning, åk 7-9
• Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för 

matematisk problemlösning. 



Ändringar i kursplanen i Teknik
Teknik åk 1-3
• Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar. 

• Föremål som styrs av datorer.

• Att styra föremål med programmering.

Teknik åk 4-6
• Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och 

arbetsminne. 
• Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk. 
• Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.



Ändringar i kursplanen i Teknik
Teknik åk 7-9

• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

• Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och 
digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering, 
bland annat med hjälp av programmering.

• Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för 
att göra ritningar och simuleringar.



Exempel samhällskunskap
Samhällskunskap åk 4-6

• Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till 
kommunikation och elektronisk handel.

Samhällskunskap åk 7-9

• Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till 
exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade 
attityder och värderingar. 



Kommentarmaterial

Få syn på digitaliseringen
• Grundskola
• Gymnasium
• Vuxenutbildning

Sök på titel i
Skolverkets 
publikationsdatabas



Kritisk användning av 
nätet Om programmering Algebra

Undervisa med 
digitala verktyg 2

Digitala världen

Digital kompetens Programmering Matematik

Programmeringskurs
er 

7,5 poäng

Teknik

Leda och lära i 
tekniktäta klassrum

Digitalt berättande

Säker användning av 
nätet

Textarbete i digitala 
miljöer

Att programmera Undervisa med 
digitala verktyg 1

Skolverkets stödmaterial



Lärportalen





Kritisk användning av nätet

• Informationssökning
• Sökkritik
• Källkritik på nätet
• Källkritik i nya 

publiceringsformer
• Källkritik i digitala medier



Leda och lära i tekniktäta 
klassrum
• Samhällets digitalisering
• Klassrumskommunikation
• Söka och värdera lärresurser
• Undervisningsdesign
• Digitala verktyg som stöd



Digitalt berättande

• Film ljud och bild
• Nätet i undervisningen
• Publika arbetssätt
• Delandekultur
• Bedömning



Säker användning av nätet

• Ungas samspel online
• Kränkningar på nätet
• Informationssäkerhet
• Arbeta vidare



Om programmering Att programmera Algebra

Matematikundervisning
med digitala verktyg II

Digitala världen

Grundläggande Programmering Matematik

Programmering
7,5 hp

Teknik

Stödmaterial programmering



Om programmering
Programmering i samhället

Prova på programmering

Läroplaner och kommentarmaterial

Ord och begrepp

Programmering i skolan

Prova vidare

Programmering i framtiden

Hur går jag vidare?



Utbildningar.skolverket.se





96%

4%

Skulle du rekommendera kursen till 
dina kollegor?

Ja

Nej



Att programmera



Programmeringskurser för lärare
7,5hp



Ämnesdidaktiska moduler

Matematik:

• Matematikundervisning med digitala verktyg 1 och 2

• Algebra

Teknik:

• Digitala världen



Nya 
skolverket.se
• Många frågar om
• Aktuellt
• För dig som är
• Digitalisering – ett 

fokusområde
• Bloggar bort



Tack för oss!
jessika.paulsson@skolverket.se 
anette.holmqvist@skolverket.se


