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Skolor som arbetar lokalt, 
nationellt och globalt

UR Play 
Internationalisering 
genom digitalisering

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/
https://urplay.se/program/223970-ur-samtiden-bokmassan-2021-skolor-som-arbetar-lokalt-nationellt-och-globalt


Hur organisera och möjliggöra att fysiska lärmiljöer fungerar 
tillsammans med digitala plattformar? Hur stärker den moderna 
tekniken lärandet på alla nivåer?

Hur utgå från skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag, samt 
internationaliseringsuppdraget för att skapa en skola och ett lärande 
som ligger i tiden?

Hur arbeta med flexibla lärmetoder i klassiska fysiska lärmiljöer - hur 
skapar du goda förutsättningar för ett modernt lärande som ligger i 
tiden trots traditionella lokaler?



Skolans lärmiljö ska utformas så att varje elev ges möjlighet att nå sin potential 
utifrån de förutsättningar och behov som faktiskt ligger för handen.

Skollagen (SFS 2010:800)

Lärmiljön är alltid en helhet ; den fysiska- sociala och pedagogiska miljön 
samspelar!



Undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling med utgångspunkt 
i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper.

Lgr 11

Det svenska samhällets internationalisering och 
den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och inse de värden som ligger i en 
kulturell mångfald. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats, som har både en möjlighet 
och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som verkar där.

Gy 11



Utbildare i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt

• Redogöra för och analysera relationen mellan 
flerspråkig utveckling och kunskapsutveckling, med 
fokus på elever i grundskolan.

• Redogöra för och tillämpa didaktiska verktyg som 
främjar språk- och kunskapsutveckling i grundskolans 
olika ämnen.

• Analysera den egna verksamheten i klassrummet i 
förhållande till forskning om utveckling av flerspråkiga 
litteraciteter.



Analogt – och digitalt 
arbete i samklang

Hur kombineras fysiska 
lärmiljöer och digitala 

plattformar på din skola –
kommentera i chatten.





Memory/

med andra ord

Brainstorming DebattPluppning

Rollkort Turordning

Oavslutade 
meningar

EPA, 
Enskilt, Par, Alla

Mindmapping



Nyckelord Kärnmeningar Memory



Mentimeter

Answergarden

Survey Monkey

Forms

https://www.mentimeter.com/app
https://www.answergarden.ch/
https://www.surveymonkey.co.uk/welcome/sem/?program=7013A000000mweBQAQ&utm_bu=CR&utm_campaign=71700000059184849&utm_adgroup=58700005410221933&utm_content=43700049188946195&utm_medium=cpc&utm_source=adwords&utm_term=p49188946195&utm_kxconfid=s4bvpi0ju&language=&test=&gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcZ33BXmzp1cQCZr7yK872oFSvJjfzSNA6pTbjwgZjCgjlUx9NhCRYhoCzCMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://forms.office.com


Tankekartor och 
venndiagram

• Mindomo

• Mindmeister

• Mindmup

• Popplet

• Bubbl.us

https://www.mindomo.com/sv/
https://www.mindmeister.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=world_en_search_brand&utm_content=mm&gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcemKIhd-LX5Qo7bACortrBmsSvy5y5egC10zzaGbb5fb142OjHFxSBoCwuQQAvD_BwE
https://www.mindmup.com/
https://www.popplet.com/
https://bubbl.us/


Samarbete och 
skärminspelning

• Screencastify

• Screen-cast-omatic

• Techsmith

https://www.screencastify.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.techsmith.com/jing-tool.html


Elevaktivitet och 
interaktion

• Plickers

• Socrative

• Flipgrid

• Seesaw

https://get.plickers.com/
https://www.socrative.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/


Hem-och 
expertgrupper 

fysiskt och digitalt

• Padlet

• Linoit

• Webjets

https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://www.webjets.io/


• Levandegör utställningar, 
fysiska och digitala med QR-
koder.

• Välj tillsammans ut 
en målgrupp som ni  
skapar information till.

Tips!

www.skapaqrkod.se.



Att ställa om istället för 
att ställa in - besök 

digitalt och IRL



Reflektera och skriv i chatten:

Vilka vinster finns det med att kombinera analoga och digitala 
arbetssätt?

Har du några favoritverktyg att dela med dig av?



Hur utgå från skolans demokrati- och 
värdegrundsuppdrag, samt 

internationaliseringsuppdraget för att skapa en 
skola och ett lärande som ligger i tiden.



Skolväsendet vilar på demokratisk 
grund. Skolans uppdrag är att 
främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden.
(Skollagen 2010:800)

Utbildningen ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap 
och ge eleverna en god grund för 
aktivt deltagande i samhällslivet.

(10 kap. 2 § skollagen)



Att kunna påverka sina livsvillkor 
och aktivt delta i samhällslivet 

utifrån grundläggande 
demokratiska värderingar kräver 

demokratisk kompetens i 
betydelsen kunskap om 

demokratin och de mänskliga 
rättigheterna och förmåga att 
med andra kommunicera kring 

gemensamma frågor och 
problem.

Demokratisk kompetens 
utvecklas i möten med andra, 
genom samtal och relationer.

Skolverket



En klassrumsklimat 
som främjar 
diskussion

(Europarådet, Hantera 

kontroversiella frågor, s. 19)

• Trygg – alla kan säga vad de tycker utan att bli 
hånade eller löpa risk att utsättas 
för trakasserier eller mobbning.

• Välkomnande – alla ses som individer och känner att de 
är en del av skolans gemenskap.

• Öppen – alla kan bilda sina egna åsikter, bolla 
med nya idéer, diskutera och debattera 
olika frågor.

• Inkluderande – alla kan delta i skolans verksamhet,
oavsett bakgrund, identitet, 
erfarenheter och utmaningar.

• Demokratisk – alla kan utöva inflytande när beslut 
fattas i skolan och uppmuntras att 
bidra till lösningen av problem.

• Rättighets-

baserad – allas rättigheter respekteras, däribland 
yttrande-, tros- och religionsfriheten, 
likabehandlingen, integriteten och friheten 
från förnedrande behandling.





"Om jag säger något blir det bara värre..."

https://lajka.prinsparetsstiftelse.se/om-jag-sager-nagot/


https://www.fredenshus.se/demokratihjaltarna/



Hur kan vi arbeta med kartorna i undervisningen?

(Rädda Barnen, Barnens världskarta)

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnens-varldskarta/


Gapminder - Dollar StreetLivets lotteri

https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/dollar-street
http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/


Demokrati, hur 
funkar det?

Övning från Forum för levande 
historia

”Ni är regering i landet Abalonien, ett land 
med mycket begränsade resurser. Landet 
ska nu införa mänskliga rättigheter men 

av olika politiska och ekonomiska 
anledningar kan folket inte få alla 

rättigheter.

Ni kan bara välja sex rättigheter. Vilka 
väljer ni? Ni ska kunna motivera era val.”

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/wysiwyg_media/uppdragdemokrati-dem1material_0.pdf


JÄMLIKHET 

TRO PÅ VAD 
MAN VILL

SEMESTER ÄTA SIG MÄTT
SKRIVA VAD 

MAN VILL

REN LUFT OCH 
BRA MILJÖ

HA ETT EGET 
NAMN

SÄGA VAD 
MAN VILL

GÅ PÅ MÖTEN 

HÄLSAKLÄDER
GIFTA SIG MED 
VEM MAN VILL

TAK ÖVER 
HUVUDET 

RESA FÖRÄLDRARLEDIGHET

FRED

ARBETE MUSIK

FRITID

GÖRA 
KARRIÄR

GÅ I SKOLAN

TYCKA VAD 
MAN VILL 

RÖSTA 



• Vilka mänskliga rättigheter valde ni ut och varför?

• Vad får det för konsekvenser för människorna i Abalonien?



Agera – när det oväntade händer



Integrationsprojekt 
genom poesi



Nationella minoriteter



Prata demokrati!

Undervisningsmaterial för 
yrkesprogram

Prata demokrati!

Undervisningsmaterial för 
gymnasiesärskolan

Prata demokrati!

Manual för skolledare

Rapport

Skolvalen 2018 och 2019

https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-i-gymnasieskolans-yrkesprogram
https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-i-gymnasiesarskolan
https://www.mucf.se/publikationer/prata-demokrati-en-manual-skolledare
https://www.mucf.se/sites/default/files/2021/06/utv-skolval-bok.pdf


Ett internationellt perspektiv är 
viktigt för att kunna 

se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att 

skapa 
internationell solidaritet samt för 

att leva i ett samhälle 
med täta kontakter över

kultur- och nationsgränser.
(LGR 11)

Det svenska samhällets
internationalisering och den 

växande rörligheten över
nationsgränserna ställer

höga krav på människors
förmåga att leva med och

inse de värden som ligger i en
kulturell mångfald.

(Lgr 11, Gy11)



Utbildningen ska främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap och ge eleverna en 

god grund för aktivt deltagande i 
samhällslivet.

(10 kap. 2 § skollagen)

Ett ökat internationellt utbyte och internets 
och de sociala mediernas genomslag gör att 

information flödar fritt över gränser, 
influerar och skapar kontakter.

(Sveriges regering, Strategi för en stark 
demokrati)

https://www.regeringen.se/49f2a8/contentassets/64308b0cc8a14ddb8532ff541369c602/strategi-for-en-stark-demokrati---framja-forankra-forsvara.pdf


Språksprånget

Språk och interkulturalitet

Mer än bara språk

https://larportalen.skolverket.se/
https://www.youtube.com/watch?v=_2PAl-3BcO8&feature=youtu.be


Prata EU –
webbutbildning, 

MUCF

https://www.mucf.se/prataeu




"Mina" eTwinningprojekt

• Årslånga projekt i tyskundervisningen.

• Kommunikation och interaktion i fokus.

• En uppgift varje månad som redovisas på 
projektets Twinspace.

• "Live events."

• Erasmusprojekt även som eTwinningprojekt så 
att de blir hela skolans projekt.



Autentisk 
språkundervisning i 
realtid och virtuella 

studiebesök



Studera eller arbeta i
andra länder

En bra ingång till undervisning 
om EU är att lyfta de möjligheter 
till studier och yrken som finns 
inom EU genom EU-
medlemskapet.

Frågor att reflektera och 
diskutera kring:

- Vilka möjligheter finns för att 
studera utomlands?

- Vilka drömmar har du?

- Vilka erfarenheter har du, och skulle 
vilja få, av olika språk, kulturer och 
länder?



Framgångsfaktorer 
och tips för 

internationellt arbete

• Börja i det "lilla" 
med eTwinning eller ePals.

• Boka in en 
eTwinningambassadör till 
skolan kostnadsfritt genom UHR.

• Vid större projekt och 
utvecklingsarbeten:

- Rektor behöver vara med i arbetet –
hela skolans projekt.

- Tid och förutsättningar.
- Integrera arbetet i 

verksamhetsplanen.

Tips! Låt eleverna ge sig 
iväg på sitt 

utlandsäventyr, 
exempelvis med hjälp av 

Greenscreen!

https://www.utbyten.se/program/etwinning/


Gränbyskolans organisation för ett "hållbart" 
utvecklingsarbete – tillitsbaserat ledarskap

• Förstelärargruppen.
• Ämnesgrupper - träffar, verksamhetsplan, mål, systematiskt 

kvalitetsarbete.
• IKT-gruppen.
• Internationella gruppen.
• Kubengruppen ( samarbete med Barnombudsmannen och 

Allaktivitetshuset)

"Som rektor är det viktigt att våga visa, att själv göra det som du vill att personalen ska 
göra. Visa att man inte behöver vara bäst. Föregå med gott exempel. Lev som du lär – det 

inger förtroende."

Stina Hultén, fd. rektor på Gränbyskolan.



Reflektion – dela med dig!

Enskild reflektion och skrivande i 10 minuter:

• Vad är nästa steg för dig och din verksamhet?

• Vilka vinster och utmaningar har du identifierat?



Hur arbeta med flexibla lärmetoder i klassiska 
fysiska lärmiljöer - hur skapar du goda 

förutsättningar för ett modernt lärande som ligger 
i tiden trots traditionella lokaler?





Ett modernt 
lärande i 

traditionella 
lokaler

"Emelies klassrum är ett konkret och tydligt exempel 
på vad som faktiskt kan göras i ett vanligt klassrum, i 

en vanlig skola, i ett område som inte direkt är 
socioekonomiskt gynnat."



Satsning fysiska lärmiljöer på Gränbyskolan

• Måla om - ta bort murriga och skrikiga färger.

• Enhetliga gardiner i lugn färgsättning.

• Ta bort bokhyllor som lätt ger visuellt buller och damm.

• Sätta upp whiteboard även på annan vägg än fram för att skapa möjlighet till 

mer riktningsfri undervisning.

• Erbjuda ståbord, vipp-pallar och skärmar i olika storlekar.

• Ljudfördelningssystem.



Olika rum i 
rummet

• Kommunikation

• Grupparbete

• Enskilt arbete



Vill du veta 
mer?

Bloggen "Tillgängligt 
lärande", Pedagog
Uppsala.

Podcasten
"Kopieringsrummet", 
Pedagog Uppsala

https://pedagog.uppsala.se/pedagoger-bloggar/tillgangligt-larande/tillganglig-variation-i-hogstadieklassrum/?fbclid=IwAR21npvs0EQ-qMUcmQ5Ta4dp14UkbZmfUkPAfHKS9o4ywOK9wATyEEoy1hE
https://soundcloud.com/linda-wallberg-195991345/ep4-emelie-hahn-lararen-som-fick-guldapplet-berattar


Tack för mig!

emelie.hahn@skola.uppsala.se

Emelie Hahn Utbildning

emelie.h.hahn@gmail.com

mailto:emelie.hahn@skola.uppsala.se
mailto:Emelie.h.hahn@gmail.com

