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Krönika

Mia Forsäng: Den  
digitala skolan är  
full av möjligheter
Kommer ni ihåg hur det pirrade i magen första 
 dagen i klassrummet efter sommarlovet? Läraren 
hälsade välkommen, man kikade efter nya och gamla 
ansikten, böcker och pennor delades ut och ögonen 
tindrade av förväntningar inför det nya läsåret.

Det senaste året har varit minst sagt annorlunda. 
Skolstarten förra året var inte riktigt som den  brukar 
och även i år kommer den att se annorlunda ut. 
 Pandemin har öppnat upp för den digitala skolan, 
full av nya möjligheter, och vilken start den har fått.

Sveriges lärarkår är magisk! 
Att ställa om från klassrumsundervisning till dis-

tansundervisning på så kort tid har möjliggjorts med 
hjälp av modern teknik, tekniska hjälpmedel och att 
många företag och partners har drivit på utveckling-
en. När pandemin slog till använde många skolor re-
dan plattformen Microsofts Teams och kunde starta 
distansundervisningen direkt. Inledningsvis hade vi 
på Microsoft Sveriges skolteam daglig kontakt med 
lärare för att utbilda och komma med inspiration. 
”Hur kan jag göra grupprum i Teams? Vad finns det 
för tekniska stöd för elever i behov av särskilt stöd? 
Hur kan jag på bästa sätt hålla ett föräldramöte på 
distans?” Frågorna från pedagoger och lärare runt 
om i Sverige var många och vi fanns där som stöd. 

Det vi har sett är dock att en del lärare har haft 
svårt att ta till sig den nya tekniken – som helt enkelt 
har halkat efter. Ett digitalt  utanförskap har börjat 
framkomma där vi har två grupper: En digital lärar-
kår och en lärarkår som behöver extra stöttning.

Den här bilagan ska inspirera både lärare och 
beslutsfattare i kommunerna att se vilka fantastiska 
tekniska hjälpmedel som finns till hjälp för skolan. 
Vi vill alla skapa en likvärdig skola där alla elever får 
möjlighet att lyckas, utvecklas och nå sina mål. En 
skola där digitala lösningar kan underlätta lärarnas 
administrativa arbete så att de kan lägga fokus på 
mer effektiva läroprocesser. De tekniska hjälp medlen 
som presenteras i bilagan frigör tid för lärare. Det 
krävs också ett pedagogiskt synsätt och ett mod från 
politikerna att våga satsa på sina lärare och elever för 
framtida skolan. Skolan och vår syn på lärandet har 
förändrats. Grundskolan är inte 12 år som tidigare – 
den är livslång. 

Mia Forsäng är ansvarig för skola och högre utbildning 
på Microsoft Sverige.

Hélène Barnekow: ”Vi behöver  
få beslutsfattarna med på tåget”

Vad säger egentligen 
 skollagen om digitala 
 verktyg? 76

procent – så många ställer sig 
positiva till att skolan använder 
sig av digitala  pedagogiska 
verktyg i undervisning. Det 
visar 2020-års undersökning 
som genomförts av Sveriges 
Kommuner och Regioner.  
Den positiva inställningen  
ökar  jämfört med 2018, då  
70 procent var positiva.

Enligt Sveriges skollag ska elever få tillgång till de 
läroverktyg som krävs för att de ska få en tidsenlig 
utbildning. Digitala verktyg behöver alltså finnas 
som era naturlig del i skolans pedagogiska arbete.  
Det innebär att det krävs att lärarna känner sig 
 trygga med att använda och välja rätt digitala 
 verktyg utifrån pedagogiskt värde och elevers  
olika behov och förutsättningar.

Undersökning:  

Verktyg förbättrar  
förmågan att lära
Enligt 2020-års under-
sökning från  Sveriges 
Kommuner och Regioner 
tror 41 % av de tillfrågade 
att digitala pedagogiska 
verktyg i undervisningen 
förbättrar elevernas inlär-
ningsförmåga. Många av 
de svarande är tveksamma 
hur inlärningsförmågan 
påverkas, men endast 16 % 
tror att den blir sämre.

Digitaliseringen ger unika möjligheter 
att skapa en inkluderande skola där alla 
kan vara med utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Därför är det viktigt att sprida 
kunskaperna och verktygen över hela 
landet. Det menar Microsofts Sverige-VD 
Hélène Barnekow.

– Det traditionella sättet att lära ut är behand-
la alla lika, men då glömmer vi bort att varje 
elev är unik och har unika förutsättningar. 
Digitaliseringen ger fantastiska inkluderings-
möjligheter där var och en kan lära utifrån sina 
individuella behov, säger Hélène Barnekow.

Digitaliseringen ger lärare nya möjligheter 
både när det gäller administration och inom 
pedagogiken. För eleverna höjer tekniken 
 kreativiteten och ökar inlärnings förmågan.

Runt om i landet driver teknikintres-
serade lärare och skolledare på för att 
införa och utnyttja de digitala hjälp-
medlen. Och ju fler som upptäcker 
möjligheterna desto snabbare går 
omställningen.

– Eldsjälarna gör ett fantastiskt 
jobb, säger Hélène Barnekow. Men 
om vi ska få en stark och inklude-
rande skola för alla, kan vi inte för-
lita oss på enbart deras entusiasm 
och driv. Vi behöver få beslutsfattar-
na med på tåget.

Under pandemin sattes den 
svenska gymnasieskolan under hård 

press. För att kunna följa Folkhälsoinstitutets 
rekommendationer, var man tvingad till att 
ställa om till digital undervisning.

I Stockholm skulle man digitalisera 30 
gymnasieskolor med 28 000 elever och 4 500 
lärare. På mindre än en vecka hade digitalise-
ringen genomförts med hjälp av samarbets-
plattformen Microsoft Teams.

– Det visar vilken enorm kraft det finns i 
den svenska skolan när alla drar åt samma 
håll, säger Hélène Barnekow. Det visar också 
att digitaliseringen av skolan behöver en riks-
täckande plan, så att alla lärare och elever får 
de här möjligheterna.

I dagens samhälle kommer ingen undan 
tekniken. Vi lever i en digitaliserad värld och 
det finns snart inga arbeten som inte innebär 

digitala verktyg i någon form. Enligt Hélène 
Barnekow måste skolan ta detta på 

stort allvar och se till att alla elever 
får tillgång till den digitala världen.

– Det är verkligen roligt att vi på 
Microsoft kan var en del av sko-
lans digitalisering, för om det är 

något jag verkligen brinner för så 
är det en skola där alla kan lära 

sig utifrån sina förutsättningar, 
säger Hélène Barnekow. 

Hélène Barnekow är  
vd för Microsoft Sverige. 

TÄVLING! Vinn en utbildning med  
 Microsofts expert till lärarna i din kommun!  
Vill du bli en hjälte för alla lärare i kommunen där du 
jobbar? Ta en bild av den här tidningen i skolmiljö, lägg upp 
bilden på Linkedin eller Instagram följt av en motivering 
kring varför din kommun ska vinna, tagga med hashtaggen 
#microsoftSE. De 10 bästa bilderna belönas med ett kost-
nadsfritt utbildningstillfälle med Microsofts specialist Jerker 
Porat, där alla lärare från din kommun får möjlighet att lära 
sig om de bästa digitala hjälpmedlen för undervisning. 
Lägg upp ditt bidrag innan den 15 september för att delta! 

               Scanna QR-koden med din mobilkamera  
               för att läsa  tävlingsvillkoren.

För drygt fem år sedan insåg skolchefen Torbjörn 
Martinsson i Malung-Sälen att den digitala utveck-
lingen inte gick att blunda för. Ett mer digitalt arbets-
sätt krävdes för att eleverna skulle vara bättre rustade 
att möta framtiden. För att få inspiration besökte 
skolchefen och hans kollegor i skolledningen andra 
kommuner som påbörjat digitaliseringsresan och hör-
de sig för i nätverket.
 Digitaliseringsresan har nu pågått på grundskolan 
och gymnasiet i två år och där har nu varje elev en 
enhet (en-till-en). Nu ska även förskolan hänga på.

Långsiktigt utvecklingsprojekt
Två år kan tyckas som en lång tid för ett digitalise-
ringsarbete, men en sådan här omfattande och viktig 
förändring måste få växa fram.
 – Det är ett långsiktigt arbete, säger Torbjörn 
Martinsson.
 Torbjörn Martinsson tog kontakt med Atea och 
i deras inledande möten diskuterades framgångs-
faktorer för Office365, men ganska snart insåg han 
att det krävdes mer av skolledningen för att för-
ändringen verkligen skulle bli långsiktig och ske på 
djupet. Fokus skiftade då till hur de skulle arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet, digitalt 

utvecklingsarbete och kollegiala kulturer, samt vikten 
av förändringsledning och kontinuitet kring fortbild-
ning och stöd för verksamheten.
 – Lärarna har olika erfarenheter av digitala verktyg. 
Vissa har lättare än andra för att ta dem till sig. Så för 
att alla lärare skulle kunna vara en del av förändrings-
arbetet var det viktigt att de fick en bra och likvärdig 
digital kompetensutbildning samt stöd att använda de 
digitala verktygen i klassrummet, säger han.

Stöd på djupet och bredden
Tillsammans med Atea utformades en kompetensut-
vecklingsplan som innebar flera olika insatser för all 
personal i grundskolan, samt för skolledningen. Atea 
stöttade kommunen löpande i denna utvecklingsinsats.
 För att sätta fart på den digitala kompetensen fick 
pedagogerna till att börja med en inspirationsfö-
reläsning som handlade om hur de kunde använda 
Office365 i klassrummet. Varje skola fick därefter 
stöd utifrån ett omfattande schema där Atea besökte 
pedagogerna i klassrummen och gav konkreta tips på 
hur de kunde genomföra lektioner med hjälp av digi-
tala verktyg. De fick även utbildningar i både föränd-
ringsledning, kollegialt lärande, och it-pedagogiska 
färdigheter genom bland annat workshops.

 – Under denna utvecklingsinsats fick varje arbets-
lag på skolorna stöd både på djupet och på bredden 
under en längre tid. Även rektorer och skolledning 
deltog i workshops kring Office365, målbildsarbete 
och förändringsledning. Det är viktigt att rektorerna 
också ökar sin digitala kompetens för att på så sätt bli 
förebilder för pedagogerna, säger Torbjörn.
 Under den första delen av terminen fick pedago-
gerna stöd två dagar i veckan för att därefter endast 
behöva stöd två dagar varannan vecka.

Utvalda ambassadörer
Särskilt intresserade pedagoger utsågs till ambassa-
dörer för digitalt lärande. De fick en utbildning där de 
deltog i workshops, både i större och mindre grupper.
 – I dag finns 4–5 ambassadörer på varje skola. Alla 
arbetslag kan vända sig till dem för att bolla idéer, el-
ler dryfta problem som uppkommer kring de digitala 
verktygen, men de är också viktiga som en brygga till 
skolledningen för att berätta hur det går på skolorna 
och i klassrummen, säger Torbjörn.

Blir allt tryggare
Pedagogerna har nu arbetat med de digitala verkty-
gen i snart ett år. Enligt Torbjörn Martinsson märks 
en stor förändring både avseende hur lärarna kom-
municerar med vårdnadshavare och elever och hur 
eleverna arbetar i klassrummet.
 – Vi märker också att digitalt arbete är ett mer 
undersökande nyfiket sätt för eleverna att arbeta på 
jämfört med papper och penna. Min bild är också att 
både elever och lärare utvecklas hela tiden och blir allt 
tryggare med de digitala verktygen, säger han.

Vill du veta mer? Besök atea.se/skola

Att digitalisera skolan innebär så mycket mer än att bara köpa in ett antal digitala enheter. I Malung-Sälen har skolteamet 
insett att förändring på djupet kräver långsiktighet, noggrann planering och mycket tålamod. Detta arbete har gett 
resultat i form av en skola som är mer tillgängligt för alla - där både lärare och elever är trygga med de digitala verktygen.

Tålamod – en viktig ingrediens 
för en lyckad skoldigitalisering.

Framgångstips för en lyckad förändringsresa

•	Lägg	tid	på	att	analysera	nuläget.
•	Utbilda	rektorerna	till	digitala	förebilder.
•	Säkerställ	samsyn	genom	att	involvera	både	rektorer	
och	pedagoger	i	förändringsarbetet.

•	Prioritera	förändringsarbetet.	Håll	ut	och	håll	i,	förändringsarbete	tar	tid!
•	 Kom	ihåg	att	det	är	i	klassrummet	den	verkliga	förändringen	sker.	Låt	specialister	
göra	klassrumsbesök	för	att	förstärka	framsteg	och	fånga	upp	svårigheter.

Anna Robertsson Hallberg, 
verksamhetsutvecklare på Atea

INNEHÅLL FRÅN ATEA

3
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 ”Det är det bästa   som hänt
              mig under   min lärarkarriär”

 Mirjam Facchini Jacobsson  
med elever på Östermalmsskolan  
i Stockholm. 

Hon hittade en bok om IT i lärar-
rummet och på den vägen är det. 
 Mirjam Facchini Jacobsson har tagit 
in den digitala verkligheten i klass-
rummen på Östermalmsskolan och 
märker av fördelarna både för eleverna 
och lärarna.

– En lyckad digital implementering 
är den perfekta kombinationen mellan 
analogt och digitalt.

Mirjam Facchini Jacobsson har, på något sätt, 
alltid vetat att hon vill jobba med pedagogik. 
Man kan säga att det bara tog en liten stund 
att landa i det. Mirjam skolade om sig när 
hon var 30 och nyss fått sitt första barn.

– Att vara lärare är mitt kall. Jag brinner för pedagogik 
men också för att vara med och skapa framtidens ledare. 
Vår  framtid är våra barn och jag insåg att det är mitt sätt att 
 påverka hur vår värld ser ut.

Fyra år på Stockholms Universitet väntade där fokus låg 
på att lära ut engelska och svenska till elever i årskurs ett till 
sex. En inriktning med kärlek för språk och kultur Mirjam 
 misstänker grundar sig i uppväxten i Thailand då hennes 
föräldrar jobbade där.

– Engelska är ett så omfattande ämne, det är bara jag  
själv som kan sätta gränserna för vad det ska innehålla. Och 
 svenska kan vi lära oss genom att läsa skönlitteratur där 
man kan få en inblick i språket men också allt som hör till 
 berättelserna. Det finns inga begränsningar.

Mirjam beskriver tiden som ”en gedigen utbildning” och 
nästa steg på Östermalmsskolan som ”kärlek vid första ögon-
kastet”.

– Jag gick min verksamhetsbelagda utbildning på 
 Östermalmskolan, vilket innebär att jag gjorde min 

Läraren Mirjam 
lyckades med 
digitaliseringen
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vara skola i framkant när det gäller det digitala. Vi var en av 
de första i området där alla elever hade varsin digital enhet  
och i och med kontakten med Microsoft som jag har men 
även Stockholm stad har vi Office365, Teams och flera andra 
verktyg som lyfter vår undervisning.

Men vad innebär det då att vara digitaliserade? Vilka är 
 fördelarna? Och finns det nackdelar? Mirjam menar att 
lagom är bäst.

– Jag anser att det finns smart digitalisering och så finns det 
dum digitalisering. Bara för att något är digitalt betyder det 
inte automatiskt att det är bättre. En lyckad digital implemen-
tering är den perfekta kombinationen mellan analogt och 
digitalt, säger Mirjam och fortsätter:

– Att kunna använda sig av digitala hjälpmedel som främjar 
inkludering, exempelvis att elever med inlärningssvårigheter 
får samma premisser, är fantastiskt. Men det är en komplex 
fråga och jag ser mig själv som en digital utvecklingslärare 
som vurmar för analoga lösningar när det passar bäst. Allt 

Mirjam blev medlem och fick titeln MIE, Microsoft 
 Innovative Educator. Det öppnade sig en helt ny värld av 
innovativa och kreativa lösningar av digitala verktyg med ett 
syfte: att förbättra undervisningen. 

– Att jag fick bli en del av det här är nog det bästa som 
har hänt mig i min lärarkarriär hittills. Jag är nu stolt MIEE, 
Microsoft Innovative Educator Expert, och utbildar andra 
i Microsofts verktyg och använder dem aktivt i mitt eget 
klassrum.

Vurmar för analoga lösningar
Under tiden Mirjam lärde sig mer om digitalisering i skolan 
knackade hon på IT-samordnarens dörr på Östermalmssko-
lan. Hon frågade om hon fick vara med i den digitala utveck-
lingsgruppen och fick ett par glittrande ögon till svar.

– Det var runt 2017 som vi beslutade oss för att göra en 
förändring. Även om det är en institution med så mycket 
kultur i väggarna var ledningen från början med på att vi ska 

 praktik på skolan. Östermalmsskolan var ett väldigt med-
vetet val eftersom jag såg både vad den stod för och vad den 
kan bli.

En skattkista av idéer
2015 blev Mirjam anställd och hade inte hunnit jobba länge 
innan en bok i lärarrummet fångade hennes uppmärksamhet 
– och var starten på Mirjams digitala resa.

– Det var som en skattkista av idéer där många lärare 
 delade med sig av hur de fick IT på skolan att främja lärandet. 
Det fanns ett kapitel i boken som gav mig insikten att det var 
just det här som fattades i mitt eget klassrum, säger Mirjam 
och fortsätter:

– Jag sökte efter mer information på internet och hittade 
en lärare som fick mig att förstå precis hur jag skulle göra det: 
Emma Nääs. Hon bjöd in mig i Microsofts nätverk av lärare 
och introducerade mig till Microsoft for Education, som är 
deras sida för lärare med mängder av digitala kurser.

Det här är  
Office 365
Microsoft 365 är ett 
 abonnemang man kan 
 skräddarsy efter sina behov. 
Verktyg som Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint, Teams, 
OneDrive och mycket mer 
finns att ta del av och erbjuder 
säkra lösningar för distans-
arbete och samarbete.

 Så fungerar  
Teams 
Microsoft 
Teams är en 

 kommunikationsplattform 
och ett samarbetsverktyg. 
Du kan kommunicera med 
andra via chatt, samtal eller 
video när som helst. Dina 
dokument, foton, videor och 
mötes anteckningar finns alltid 
kvar där.

 Så fungerar  
OneNote 
Microsoft 
OneNote är en 

korsfunktionell antecknings-
bok där du kan organisera 
din värld. Skriv för hand eller 
med tangentbordet och ta 
vara på din inspiration. Du kan 
dela dina idéer och skapa nya 
tillsammans i OneNote.

DET DIGITALA KLASSRUMMET. Den  digitala aspekten i skolan gynnar både lärare och elever, berättar Mirjam. ”

BRINNER FÖR DET DIGITALA. Vid sidan av rollen som aktiv lärare på Östermalmsskolan är Mirjam Facchini  Jacobsson även Microsoft Innovative Educator                   Expert och utbildar i Microsofts verktyg.

Mirjams tre tips  

Kom igång med  
den digitala skolan
1 VÅGA! Vi lärare är vana att vara 

experter i vårt område, men med 
digitala verktyg kommer vi aldrig att 
kunna vara en expert i allt. Att våga 
släppa taget, att våga testa och att 
våga erkänna för eleverna att man 
faktiskt inte kan allt öppnar dörrar 
i klassrummet som kommer gynna 
både dig och dina elever.

2 HITTA LIKASINNADE! Sök 
på nätet, gå med i Microsoft 

 Education eller andra grupper. Det 
finns en fantastisk gemenskap och 
delningskultur bland lärare i olika 
grupper där man får hjälp, support 
och tips och idéer av andra som mer 
än gärna vill hjälpa och dela med sig. 

3 GÅ KURSER! Att hitta tiden för 
detta är alltid knepigt men se det 

som en investering i dig själv men 
få även din skola att se det som en 
investering för dem. Alla kan gå med 
i Microsoft Education och för mig har 
det varit min guldgruva! Där finns 
digitala kurser som du kan gå i din 
egen takt och baserad på din egna 
nivå och allt är självklart gratis. 

Mirjam Facchini  Jacobsson
Ålder: 42 år. Yrke:  Engelsk- och   
svensk lärare och utvecklings lärare  
inom  digitalisering på Östermalms - 
skolan i Stockholm. Familj: Maken 
 Dennis Jacobsson och barnen Leah,  
12, och Isaac, 9.

Östermalmsskolan
Östermalmsskolan är en kommunal 
grundskola, för barn från förskole-
klass upp till sexan, i Stockholms stad.
Östermalmsskolans mål är att skapa 
en  verklighet utifrån specifika delar 
som  leder till helhet och där både 
de estetiska och mer traditionella 
 kunskapsämnena får stort utrymme.

Ansök till Microsofts   
lärarnätverk – scanna  

QR-koden med  
din  mobilkamera.

ska gynna lärandet, då kan man lita på att det inte kommer 
bli några dåliga digitala lösningar.

En stor katalog av hjälpmedel
På Östermalmsskolan har alla elever tillgång till Microsoft 
Office365 och Microsoft Teams kallar Mirjam för ”vårt 
 digitala klassrum”. Där sker allt från att skapa uppgifter,  lämna 
in uppgifter med olika kanaler för alla ämnen och snabb och 
smidig kommunikation med eleverna. 

OneNote är ett annat hjälpmedel Mirjam använder frekvent 
med sina elever.

– Klassanteckningsboken som är lite som ett stort 
 arkiveringsskåp och en digital anteckningsbok. Förutom det 
är PowerPoint och Word program som vi använder. Word 
är verkligen något helt annat nu än när jag testade det första 
gången. Att kunna diktera sin text, översätta orden och få 
hjälp med att hitta adjektiv och verb i texterna är fantastiskt 
för elever som inte har svenska som modersmål. 

”Förståelse och empati för andra kulturer”
Att vi lever i en digital verklighet är ingen hemlighet. Det var 
en av anledningarna till att Mirjam tyckte att det var så natur-
ligt att digitaliseringen även skulle nå klassrummen.

– Det var så konstigt innan, samtidigt som eleverna sitter 
med sina mobiltelefoner och finns i den världen på sin fritid 
så skulle det mellan klassrummets fyra väggar inte finnas en 
digital närvaro alls. Istället för att vi som nu kan ge barnen 
insikt i både den digitala och analoga verkligheten.

Och fördelarna med att bjuda in den digitala aspekten i 
lärandeprocessen menar Mirjam att gynnar både elever och 
lärare.

– Vi delar med oss av goda exempel, istället för att ha låsta 
dörrar har vi det i molnet. Allt är samlat under ett och samma 
tak vilket skapar mindre stress i vardagen, säger Mirjam och 
fortsätter:

– Pandemin har verkligen varit en ”blessing in disguise”  
när det gäller utveckling och digitalisering, att man nu inte 
längre ifrågasätter digitaliseringens vara eller icke vara. 
Teams, som vi använde långt innan pandemin, har mött alla 
behov. Vi tar in världen i vårt klassrum. Eleverna får genom 
det här inte bara en känsla att vi når långt över vårt egna lands 
gränser men också en helt annan förståelse och empati för 
andra kulturer. 

”Allt är samlat 
under ett och 

samma tak 
vilket skapar 

mindre stress  
i vardagen.”
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GUIDE
Skolans digitalisering är en 
spegling av digitaliseringen  
i samhället och en viktig 
del i att förbereda eleverna  
för framtiden.

Det handlar om att ge alla 
 elever rätt förutsättningar 
för att  utvecklas – i grunden 
en fråga om  demokrati och 
 lik värdighet. 

För att reda ut och guida 
dig i detta har vi tagit hjälp av 
 Microsofts Nina Pierre och 
Jerker Porat. Här är de bästa 
 tipsen på hur du som  pedagog 
kan  utveckla det digitala 
 lärandet.

Teknik kan vara läskigt, främmande och alldeles… 
 fantastiskt. Tänk på att  utforska, inspireras av andra 
– och inspirera själv andra. Med rätt verktyg kan du 
 anpassa lärandet, frigöra mer tid till annat och lyfta 
elevernas resultat. Men framför allt – börja våga nyttja 
de kreativa lösningarna som finns i det digitala eko
systemet.

Digitala och analogt 
Det digitala verktygen ska vara 
hjälpmedel och inte tvångströja. 
Ibland fungerar papper, penna, 
linjal och lärobok bäst, och ibland 
kan de digitala verktygen ge helt 
nya möjligheter.

Utforska själv 
Att bekanta sig med de nya verk-
tygen och få tid att utforska dem 
är väsentligt för att du ska kunna 
nyttja dem optimalt. Skolledare 
har här en viktig uppgift att skapa 
möjlighet för pedagogerna att 
utbilda sig. 

Våga 
Förändra ditt mindset i klassrum-
met och utvecklas tillsammans 
med eleverna. Ibland kommer de 
till kunna lära dig något om olika 
digitala verktyg. Genom att vara 
trygg nog att visa att du själv inte 
är rädd att kasta dig ut och testa, 
kommer du att inspirera eleverna 
att vara orädda och kreativa med 
verktygen.

Inspireras av andra… 
Kolla vad som görs av pedago-
ger runt om i landet och låt dig 
inspireras. Det finns mängder med 
innovativa lärare som dagligen 
hittar nya sätt att organisera verk-
samheten med hjälp av de digitala 
verktygen. 

…och inspirera andra! 
Dela med dig av dina idéer, ge och 
ta emot feedback, så kommer du 
att utvecklas som digital pedagog. 

Nätverka 
Det finns kollegor som är oerhört 
drivna och som brinner för att ut-
veckla de digitala verktygen, som 
testar och hittar på innovativa sätt 
att lära ut.

Använd rätt verktyg  
Verktygen i Office 356 är olika bra 
till olika saker. Man brukar säga att 
för den som bara har en hammare, 
så ser alla problem ut som spikar. 
Men här har vi en hel verktygslåda 
tillgänglig. 

Individanpassa  lärandet  
De digitala verktygen har många 
inkluderande hjälpmedel, det ger 
dig stora möjligheter att anpas-
sa uppgifter och projekt efter 
 elevernas förutsättningar. 

Sist men inte minst:  
Glöm inte föräldrarna! 
Många föräldrar känner inte igen 
sig i den digitaliserade skolan.  
Den skiljer sig ganska mycket  
från deras egen skoltid.  
Därför är det viktigt att nå ut till 
dem och  inkludera föräldrarna.

Först och främst:  

Viktiga saker att tänka på

Vänd!
Nina Pierre 
är industriansvarig i det 
svenska skolteamet på 
Microsoft Sverige.

Jerker Porat  
är specialist i skol
teamet på Microsoft 
Sverige. 

Så använder du Teams i ditt klassrum –

I Microsoft Office 365  
finns en stor mängd  
verktyg som kan  lyfta dig 
som  digital  pedagog. 

Verktygen kan användas 
i varandra och  tillsammans 
för att  anpassa efter 
 situation och behov. Här är 
nyttiga verktyg för skolan.

Verktygen som hjälper 
dig i det digitala lärandet

TIPS 1

Tre klassiker

 Excel
Program för kalkyl- 
och enklare datahan-

teringsuppgifter som ingår i 
Microsoft Office.

 Outlook  
Programvara som 
tjänar som e-post-

klient och kalender i Microsoft 
Office-paketet under Windows 
och Mac OS.

 Word
Världens mest 
använda ordbehand-

lingsprogram och ingår i pro-
gramsviten Microsoft Office.

15 tips för digital 
undervisning!

Mer om Microsofts  
klassrumsverktyg  
– scanna QR-koden  
med din  mobilkamera.

 
OneDrive
En molntjänst 
där du på ett 
säkert sätt kan 
lagra bilder 
och filer, dela 
och samarbeta 
med andra 
och komma åt 
filerna överallt.

 
Powerpoint
Det klassiska 
presentations-
program-
met ger dig 
 möjlighet 
att skapa 
spännande 
lektioner.

 
OneNote
Är din egen 
digitala an-
teckningsbok 
där du kan 
skriva, skissa, 
dela och 
mycket mer.

 
Teams
Kommunika-
tionsverktyg 
med stora 
möjligheter 
till anpassning 
efter situation 
och behov.

 
Forms
Skapa under-
sökningar, test, 
frågesport och 
omröstningar 
och se enkelt 
resultaten när 
de kommer in.

   
Class 
 Notebook 
Ditt verk-
tyg för att 
organisera 
klassrummet. 
Det gör det 
möjligt för dig 
att organisera 
lektionsplaner 
och kurs-
innehåll  
i din egen 
digitala an-
teckningsbok 
som ger  
dig koll på 
varje uppgift 
och varje 
smart idé.

    
To Do
Gör det 
möjligt för 
användare att 
hantera sina 
uppgifter från 
en smartpho-
ne, surfplatta 
och dator.

 
Sway
Skapa och 
dela interak-
tiva lektioner, 
grupparbeten 
eller presenta-
tioner.

 
Whiteboard
Presentera och 
bolla idéer på 
en frihandsyta. 
Digitala whi-
teboardtavlor 
kan integreras 
med andra 
plattformar 
som Teams 
för videokon-
ferenser och 
skärmdelning 
så att du kan 
samarbeta 
med andra 
även när ni 
inte befinner 
er i samma 
rum.

    
Stream
Med Stream 
stannar ditt 
videoinnehåll 
i ditt klassrum. 
Hitta dina 
inspelade 
 möten från 
Microsoft 
Teams för 
utbildning, 
ladda upp 
dina egna 
videoklipp och 
se till att dina 
studenter och 
andra lärare 
kan komma åt 
de videor de 
behöver.

Grundverktyg för det digitala klassrummet

 
Power Apps
En uppsätt-
ning appar, 
tjänster och 
koppling-
ar samt en 
dataplattform 
som utgör 
en miljö för 
snabb app-
utveckling,  
där du kan 
skapa appar 
som är 
 anpassade  
efter dina 
behov.

    
Kaizala
Ett säkert 
chatt- och 
meddelande 
program som 
gör att du kan 
skicka och ta 
emot snabba 
meddelanden, 
koordinera 
uppgifter, 
utföra åtgär-
der, samla 
in feedback, 
sammanställa 
rapporter och 
mycket annat.

    
Delve
Program som 
hanterar  
din Microsoft 
365-profil 
och för att 
upptäcka  
och ordna den 
information 
som troligtvis 
är mest intres-
sant för dig i 
situationen du 
befinner dig 
just nu – i hela 
Microsoft 365.

 
Power 
 Automate
Molnbaserad 
tjänst som gör 
det praktiskt 
och enkelt 
för bransch-
specifika 
användare att 
skapa arbets-
flöden som 
automatiserar 
tidsödande 
uppgifter och 
processer i 
olika program 
och tjänster.

    
Sharepoint
Det är ett 
innehålls-
hanterings-
system som 

integrerar 
med Microsoft 
Office.

 
Planner
Planerings-
applikation på 
Microsoft Of-
fice 365-platt-
formen. 
Team arbete-
orienterat 
verktyg som 
kan användas 
på olika sätt.

 
Yammer
Ett socialt nät-
verk-verktyg 
för att öppet 
ta kontakt 
och engagera 
andra i hela 
organisatio-
nen.

    
Lists
Smart app  
för informa-
tionsspårning  
i Microsoft 
365. Arbeta 
med vem som 
helst, var som 
helst. 

För dig som vill ta ut svängarna lite extra...
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Vill du ha ett föräldramöte  
som inkluderar alla oavsett 
 modersmål? Så här enkelt är  
det att få undertexter i realtid 
när du pratar till din Microsoft 
Powerpoint.
 

1 Gå till Bildspel i menyfliken 
och markera Inställningar för 

undertext.

2 Använd Talat språk för att se 
de röstspråk som PowerPoint 

kan känna igen och välja det du 
vill ha. Detta är det språk som du 
kommer att tala när du presenterar.

3 Om en åhörare vill att din tala-
de presentation ska översättas 

för dem till ett annat språk kan de 
trycka på språkindikatorn och välja 
bland ett av 90 andra språk och 
dialekter.

Få meddelanden upplästa 
med Avancerad Läsare
Avancerad läsare i Microsoft Teams 
för utbildning läser upp inlägg, chatt-
meddelanden och uppgifter. Hovra över 
ett meddelande med markören eller 
tryck med fingret på en enhet med pek-
skärm. Välj Fler alternativ och välj sedan 
Avancerad läsare, som då startas som en 
helskärms upplevelse.

Ikonen för 
Avancerad 
läsare.

Eventful underlättar vardagen i skolan
Dugga är en partner till 
 Microsoft och blev 2020  utsedd 
till Global Partner of the Year 
Award 2020 in Education.  
 Dugga är en digital provplattform 
för  tentor, läxor och duggor. 

– Det hela startade som ett 
forskningsprojekt och i dag är vi 
globala. Allt vårt arbete bygger på 
pedagogisk forskning och vi arbe-
tar nära Microsoft, säger Claudia 
Rademaker, vice VD på Dugga.

– Vår mission är att hjälpa 
skolor att förbättra kvaliteten i 

lärandet med digital kunskapsut-
värdering och ge lika möjligheter 
för varje elevs inlärningsprocess.

Dugga är enkelt, flexibelt och 
integrerbart med skolans platt-
formar i det digitala ekosystemet. 
Med det kan du som lärare skapa 
obegränsat antal prov, tentor 
och uppgifter, roliga frågesporter 
samt andra typer av tester med 
hjälp av många olika frågetyper. 
Det är dessutom möjligt att dela 
och bygg en provbank till-
sammans med kollegor.

Eventful är partner till  Microsoft 
och arbetar med utgångspunkt 
i de produkter och tjänster som 
är kopplade till Microsoft 365.

Eventful hjälper skolor med 
 enheter, enhetshantering, 
 utbildning och integrationer 
 såsom Microsoft School Data Sync. 
Tjänsten Eventful SkolSynk läser ut 
skoldata, användare och grupper, 
från samtliga elevregister på den 
svenska marknaden och synkar 
därefter till flertalet mottagande 
skolsystem, ex Microsoft Teams.

– Med Eventful SkolSynk skapas 

och underhålls sedan automatiskt 
digitala klassrum i Teams med rätt 
användare. Tack vare Eventful Skol-
Synk slipper pedagoger manuellt 
skapa upp Teams varje läsårstart 
och administrera detta under året. 
För en organisation innebär det 
en stor ekonomisk besparing och 
pedagogerna får mer tid över till 
att undervisa, säger Ola Melin, vice 
VD på Eventful.

– Vi har en unik kompetens och 
förståelse för skolans verksamhet 
och hur man får skolsystem att 
effektivt samspela i det digitala 
ekosystemet.

Whiteboard – den digitala tavlan
Microsoft Whiteboard är ett digitalt program som fungerar 
som en traditionell whiteboard, men som finns virtuellt. Digitala 
whiteboardtavlor kan integreras med andra plattformar som 
Teams för videokonferenser och skärmdelning så att du kan 
samarbeta med andra även när ni inte befinner er i samma rum. 
En virtuell whiteboard har flera färger, former och mallar att 
välja mellan. Whiteboardtavlor kan dessutom sparas i filer som 
kan delas för enkel åtkomst i framtiden.

Grupprum är ett sätt att dela 
in elever eller andra mötes-
deltagare i mindre grupper 
under möten.

1 När eleverna har anslutit och du 
är redo väljer du Grupprum från 

möteskontrollerna, genom att klicka på 
den här ikonen.

2 Välj hur många rum du vill skapa i 
listrutan.

3 Välj att Teams ska tilldela elever-
na till rum Automatiskt eller välj 

Manuellt om du hellre vill tilldela elever 
till rum själv.

4 Välj Skapa rummet och  till dela 
deltagare.

5 Välj de elever som ska dela ett 
grupprum genom att markera 

kryssrutorna bredvid deras namn.

6 Välj Tilldela och välj sedan ett rum 
för de eleverna. Upprepa steg 2 och 

3 tills hela klassen har tilldelats ett rum.

6 steg: Starta  
ett grupprum 

Prov för den  moderna skolanInkludera alla på föräldramötet

3 snabba steg att starta  
klass- och personalteam
Välj ”Team” i den vänstra listen för att visa 
dina team. Välj sedan gå med i eller skapa 
ett team. Skapa sedan ett nytt team. 

Med personalgrupper kan skoladministratörer 
och lärare enkelt dela information och arbeta 
tillsammans. Klassteam har unika  behörigheter 
och funktioner för lärare och elever. Som 
ägare till gruppen kan lärare tilldela arbete, 
dela klassinnehåll, inleda möten och styra vilka 
som kan publicera i gruppen. Varje klass är 
också kopplad till en egen Anteckningsbok för 
klassen i Microsoft OneNote.

Chatta och ringa 
Så startar du en chatt 
Välj Ny chatt högst upp i chatt-
listan. Skriv sedan ett namn för 
chatten i fältet Gruppnamn. Välj 
nedåtpilen längst till höger  
i fältet Till och skriv sedan ett namn 
för chatten i fältet  Gruppnamn. 
Skriv namnen på de personer du 
vill lägga till i fältet Till. Då startar 
en ny konversation. 

Alla som har åtkomst till gruppens chatt kan 
skicka meddelanden. En gruppchatt kan rym-
ma upp till 250 personer. När du är klar väljer 
du Skicka för att starta chatten. Om du vill läg-
ga till fler personer i konversationen väljer du 
Lägg till personer i det övre högra hörnet. Skriv 
sedan namnen på de personer du vill chatta 
med, välj hur mycket av chatthistoriken som 
ska ingå och välj Lägg till. 

Så ringer du med Teams
I Teams kan du också ringa ett 
privat samtal eller ett gruppsamtal 
med upp till 20 deltagare från 
någon av dina chattar. Starta Chatt 
och välj den person du vill ringa. 
Om du inte är i en chatt med 
någon måste du starta en chatt 
för att ringa honom eller henne. 
Överst i chatten trycker du för att 

starta antingen ett videosamtal eller ett röstsamtal. 
Om du startar samtalet från en gruppchatt uppma-
nas du att bekräfta att du vill ringa alla i gruppen.

Bakgrundsbild i mötet
När du ställer in video och ljud innan du 
 ansluter till ett möte väljer du Bakgrundsfil-
ter. Den finns precis nedanför videobilden. 
 Bakgrundsalternativen visas till höger, välj alter-
nativ eller välj Oskärpa om du vill göra bakgrunden oskarp. Du syns klart och 
tydligt medan allt bakom dig döljs diskret. Du kan också ersätta bakgrunden 
med en egen bild. Om så väljer du ”Lägg till ny” och sedan kan du ladda upp 
valfri bild från  datorn.  Kontrollera formatet ( jpg, png eller bmp fungerar).

Microsoft Teams är en kommunikations-  
och samarbetsplattform. Med bara några 
knapptryckningar kan alla chatta, samtala  
eller visa och se på video.

Ola Melin, vice VD på Eventful. Claudia Rademaker på Dugga.

Presentation om 
 groddjur, här översatt  
till ukrainska. 

Använd Teams 
i klassrummet

I menyn längst ner på bildrutan finns 
ett antal funktioner du kan använda 
dig av:

 Du kan stänga av kameran. 
 Du kan stänga av ditt eget ljud. 
 Du kan dela din skärm och visa  

vad du håller på med. 
 Du kan räcka upp handen. 
 Du kan starta en chat där du kan 

dela länkar eller kommentera.

Mötesfunktioner

Skapa uppgifter
Du kan skapa uppgifter för eleverna i 
Microsoft Teams. Hantera uppgifternas 
tidslinjer, instruktioner, lägga till resurser för 
att aktivera och mycket mer.

Gör såhär:

1 Navigera till den Allmänna kanalen 
under önskat klassrum och välj sedan 

Uppgifter.

2  
Välj Skapa.

3 Ange ett namn för uppgiften – detta 
är obligatoriskt.

4 Tillhandahåll mer information om 
uppgiften. 

KLART – nu är det upp till eleverna att  
lösa sina tilldelade uppgifter!

Klicka här...

...och välj bland de olika 
bakgrundsalternativen.

Lär dig mer om  
Teams – scanna  
QR-koden med  
din mobilkamera

TIPS 2

EFTER!

TIPS 3 TIPS 5 TIPS 6

TIPS 4

Vänd!Minecraft – för kreativitet i klassrummet

FÖRE!
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Minecraft – för  
samarbeten och  
kreativa lösningar 

1 Ladda ner Minecraft Education Edition till din 
Win10-enhet, iPad, eller Chromebook. Kom ihåg  

att välja rätt version, så den passar din enhet.

2 Logga in. Elever och pedagoger loggar in med sitt 
användarnamn och lösenord.

3 Ställ in hur du vill att kontroller, ljud, ljus  
med mera ska vara när du använder Minecraft 

 Education Edition.

4 Klicka på Spela  
och välj var.

5 Genom att klicka på “visa mitt bibliotek” kommer du 
till världar som du sparat och andra lärare delat med 

sig av. Under “visa mina världar” ser du alla dina världar, 
och kan välja den värld du vill öppna eller skapa en ny. 

6 Vill du göra en ny värld väljer du “skapa ny värld”. 
Här får du olika val – jobba i kreativt läge och välja 

typ av värld – platt, oändlig eller gammal. Kom ihåg att 
döpa världen när du gjort dina inställningar. 

7 Nu kan du och eleverna följa instruktioner från 
uppdrag eller bygg från fantasin och samarbeta. 

Möjligheterna är oändliga. 

 Störande ljud 
Jobbig ljudbakgrund  

gör det svårt för deltagare  
i Teams-möten att fokusera på 

vad du säger. Använd bra  
hörlurar och använd 

 brus reducering i Microsoft  
Teams.

 Svajig  uppkoppling 
Se till att du har en bra inter-

netuppkoppling när du pratar 
digitalt med dina elever. Inter-

netuppkoppling är en grundför-
utsättning för att dina digitala 

lektioner och samtal ska bli så bra 
som möjligt.

 
 
 
 

 Rädd att misslyckas 
Våga testa och ge dig ut! Eleverna 

kommer bli inspirerade av sin 
lärare som vågar testa!

Ett skolverktyg för alla
Skooler är partner till  Microsoft 
och företagets vision är att 
 förenkla  skolvardagen för 
 elever, lärare, vårdnadshavare 
och skolledare. 

Skooler är ett  paket användbara 
verktyg  inbyggda i Office 365 för 
lärare, elever, vårdnadshavare och 
skol administratörer. Beroende på 
rollen på skolan får du tillgång 
till “ditt” Skooler på datorn eller 
i mobilen. För elever går det att 
göra skol arbetet direkt i  Office 

365 – i olika program såsom Word, 
Excel, och PowerPoint, eller direkt 
på webben. Med Teams kan sedan 
elever och lärare kommunicera och 
samarbeta med klasskamrater och 
lärare. Skooler är helt integrerad  
i Microsoft 365, där användare och 
grupper administreras antingen 
med Microsoft School Data Sync 
(SDS) eller som en integration mot 
skolans befintliga elevregister.

Så kommer du igång

Fallgropar att undvika för 
dig som undervisar digitalt 

AI upptäcker  
lässvårigheter
Lexplore är en partner till 
 Microsoft och det hela handlar 
om att få syn på läsningen.  Idag 
används Lexplore i Sverige, Stor-
britannien, Mellanöstern och USA 
för att tidigt upptäcka barn med 
läs- och skrivsvårigheter.

– Kärnan i Lexplore är en mät-
metod som bygger på eye tracking 
och Artificiell Intelligens. Lexplore 
mäter skolelevers ögonrörelser för 
att mäta deras läsförmåga. Tack 
vare nära samarbete med Micro-
soft finns nu Lexplore på många 

skolor i Sverige och utomlands, 
säger Lars Engqvist, head of brand, 
design & Communications på 
Lexplore.

Lexplore startade 2015 och har 
utvecklat metoden till att omfat-
ta en hel tjänst som skolor och 
kommuner kan använda för att 
snabbt och enkelt mäta alla elevers 
läsförmåga. Syftet är att snabbt 
upptäcka de elever som behöver 
stöd, att bidra med stödet, samt 
säkerställa att individuella elevers 
framsteg mäts med jämna interval-
ler. Allt för att skolor lättare ska 
lyckas med ett av sina huvudsyften, 
att lära alla barn att läsa.

Tjänster som 
sparar tid
Haldor är en partner till 
 Microsoft och företagets  
vision är att lärare ska kunna 
 fokusera mer på undervisning 
och mindre på administration. 

 
– Vi utvecklar moderna och 
användarvänliga pedagogiska 
tjänster som är sömlöst integrera-
de i Microsoft Teams. Genom att 
komplettera med våra tjänster kan 
lärare och elever arbeta helt i den 
plattform de använder dagligen, 
nämligen Teams, och de slipper 
hoppa mellan olika plattformar. 
Det gör att lärare, elever, skol-
ledning och vårdnadshavare kan 
samarbeta och kommunicera mer 
effektivt tack vare alla de digitala 

verktyg som Microsoft erbjuder, sä-
ger Sara Zetterberg, VD på Haldor.

Med Haldors tjänster kan lärare 
göra allt det pedagogiska arbetet i 
Microsoft Teams, såsom planering, 
bedömning, närvaro, elevdoku-
mentation och kommunikation 
med vårdnadshavare. 

Haldors tjänster är modul-
baserade så varje skola eller 
kommun kan välja de pedagogiska 
tjänster de behöver och skräddarsy 
Teams efter sina önskemål. 

Sara  
Zetterberg.

Få ordning på 
ekonomin
Stratsys är partner till  Microsoft 
och utifrån detta kan skolans 
pedagogiska  organisation 
planeras i relation till de 
 ekonomiska förutsättningarna. 

Det hela handlar om att kvalitets-
säkra skolans organisation, att 
skapa bättre processer från budget 
till bemanning.

– Jag har själv arbetat som rektor 
och då utvecklade jag Stratsys. Det 
hjälper skolor att lättare hålla en 
balanserad budget, och att se till att 

bemanning och ekonomin är mer 
överskådligt, säger Ulrika Munkby, 
produkt specialist på Stratsys.

Tack vare Stratsys synliggörs 
alla resurser och det ger varje elev 
förutsättningar till god utbildning, 
samtidigt som lagkrav kring un-
dervisning garanteras och budget 
lättare balanseras.

– Det finns ingen strävan att ge 
lärarna en mer pressad situation, 
tvärtom, fortsätter Ulrika Munkby.

Stratsys resursplaneringssystem 
finns i dag i omkring 40 kommu-
ner och har hjälpt många skolor 
att få ordning på ekonomin och 
budgeten.

Spelare får utforska och omvandla en värld byggd av 
 kubikmeterstora block, desssutom innehåller spelkartan  
också växter, varelser och föremål. Med Minecraft Education 
Edition, som är en utveckling av det populära spelet, kan det 
användas klassrummet. Minecraft kan användas i allt från 
 mate matik- till religionsundervisning. Spelet uppmuntrar 
 eleverna till kreativa lösningar och samarbeten.

Ett av världens populäraste  
spel är också ett kraft-

fullt  pedagogiskt verktyg. 
 Minecraft är ett äventyrs- och 
byggdatorspel som  utvecklats 

av svenska Mojang.

Scanna QR-koden och 
undersök de många 
färdiga lektionerna 
som redan finns.

TIPS 7 TIPS 11

TIPS 8

TIPS 9

TIPS 10

TIPS 12

LÄGG TILL 
Gå till Start > Inställningar > Enheter > Lägg till en Bluetooth- 
enhet eller annan enhet > Bluetooth. Håll ned den översta knappen 
på pennan i 5–7 sekunder tills LED-lampan blinkar vitt för att   
aktivera Bluetooth-kopplingsläge. Välj din penna för att koppla  
den till Surface. Klart!

ANVÄND
Börja göra pennanteckningar med pennan. Se till att vila handen mot 
skärmen, som när du skriver på ett papper, och börja sedan skriva. 
 Surface är utformad att ignorera din hand och andra inmatningar 
medan du skriver. Använd pekaren under pennspetsen som vägled-
ning när du gör pennanteckningar. Om du vill radera vänder du på 
pennan och suddar med änden av pennan på det du skrivit eller ritat.

Pennan som  ersätter  
 musen och mycket mer
Med Microsoft Surfacepennan kan du skriva, rita 
eller  markera digitalt i dokument på din touchscreen. 
Den kan användas i alla appar som har stöd för penn-
anteckningar. Så kopplar du pennan till din enhet:

Konfigurera hela klassens 
 anteckningsbok i OneNote

TIPS 13

1 Starta OneNote Class 
 Notebook. I ditt klassteam, 

navigera till fliken ”Anteckningsbok 
för klassen”.

2 Starta från en ”Tom 
 anteckningsbok”.

3 I nästa steg ser du vilka olika 
delar som ingår i klassanteck-

ningsboken.

4 Därefter får du själv  ställa  
in vilka olika avsnitt som 

eleverna kommer att få i din 
klass anteckningsbok, till  exempel 
 Matematik – Algebra – Bråk-
räkning – Programmering.

5 Anpassa elevavsnitten som  
du kommer att använda 

för att distribuera och hantera 
 klassmaterial för varje elev. Till 
exempel: läxor, kunskapsfrågor, 
åhörarkopior med mera.

6 Förhandsgranska vyerna 
 ”Lärarens anteckningsbok” 

och ”Elevens anteckningsbok” och 
välj sedan ”Skapa” för att slutföra.

3 Handling Här lägger du till, 
importerar, redigerar, formate-

rar och  ordnar innehållet i en vald 
Sway. Infoga ett kort om du vill läg-
ga till innehåll. Gör en grupp om 
du vill visa vissa kort tillsammans i 
en färdig Sway.

4 Design som visar hur din 
slutförda Sway ser ut.

Interaktiva  presentationer med Sway
Få fart på det digitala 
 berättandet. Microsoft 
Sway gör det enkelt att 
skapa och dela  interaktiva 
lektioner,  grupparbeten 
eller individuella presen-
tationer. 

När du redigerar i 
Sway arbetar du i fyra 
 huvud områden:

1 Det övre  navigeringsfältet 
som innehåller Spela upp, dela 

och  Alternativ på programnivå. 

2 Menyraden som innehåller 
Infoga. Du kan söka på hela 

internet direkt i Sway efter ljud, 
bild, film, text att använda (se till 
att creative commons är förval så 
du inte inkräktar på någons upp-
hovsrätt). Du kan också ladda upp 
material från din egen dator.

TIPS 14

TIPS 15

1 2
3

4

Microsoft OneNote Class 
Notebook är ditt verk-
tyg för att  organisera 
klass rummet, som gör 
det möjligt för dig att 
 organisera lektions-
planer och kursinnehåll  
i din egen digitala 
 anteckningsbok.
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Bättre prestationer  
– med Power Platform
 

UDDEVALLA IDROTTSGYMNASIUM En idé och en dröm 
om att använda och nyttja insamlad data från elevernas 
idrottsprestationer för att följa upp och optimera träningen 
var startskottet på den digitala resa som Uddevalla Idrotts-

gymnasium gjort. 
Tidigare fanns det information och data över elevers pre-

stationer vitt spritt, både analogt och digitalt. Men i och med 
övergången till Microsoft 365 och stöd av Microsoft PowerApps 
kunde eleverna få sina testresultat direkt till mobilen vid själva 
idrottsutövningen. För lärarnas del infriades önskemålet om att 

kunna se och jämföra grupper av elever, idrotter, grenar, samt 
att få möjlighet att jämföra både inom en årskull men även att man 

skulle ha tillgång till historik över flera års insamlade resultat.

Nya möjligheter med  
digitala hjälpmedel
 

SÄVSTASKOLAN Vingåkers kommun har storsatsat på att 
digitalisera undervisningen och på Sävstaskolan har under-
visningen både förändrats och förbättrats markant.  Skolan 
hade tidigare många gamla läromedel, från 1970- och 

1980- talen, och behövde satsa framåt. I dag har alla elever nya 
enheter och kommunen har satsat på att digitalisera lärandet. Den 
digitala satsningen i Vingåker har dessutom flera vinnare. 

– Eleverna behöver i stort sett aldrig vara utan en dator. 
 Pedagogerna kan planera helt digitala lektioner och lita på att 
utrustningen fungerar och kommunens IT-avdelning kan istället 

för att lösa problem fokusera på att jobba proaktivt och hjälpa till 
med sådant som faktiskt kan förbättra skolan i framtiden, säger Dan Ulf, 
IT-strateg i Vingåkers kommun.
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Läraren Martin: ”Viktigt att lära  
oss bli kreativa med det vi har” 

”Skolan  
ska vara 
 tillgänglig 
för alla”
Hur får man fart på 
 digitaliseringen i skolan?

– Jag tycker verkligen inte 
att allt ska digitaliseras. Vi ska 
 kunna använda teknik där 
tekniken kan hjälpa till att 
stärka det personliga mötet 
– det som skolan verkligen 
handlar om. Viktiga frågor att 
ställa sig är; hur kan vi frigöra 
tid för lärare och elever genom 
att automatisera administrativa 
uppgifter? Hur kan vi under-
lätta lärande från storstäder 
till glesbygd, där lärarbristen 
är stor?

Skolan strävar efter att bli 
mer likvärdig och inklu-
derande, hur kan teknik 
hjälpa till där?
– Skolan ska vara tillgänglig 

för alla. När det kommer till 
segregeringen  behöver vi 
 säkerställa att språket inte är 
ett hinder för inlärning och 
här är ett område där teknik 
kan hjälpa. En enkel knapp-
tryckning så kan programmet 
översätta till andra språk så att 
barn kan få till exempel läx-
hjälp av sina föräldrar hemma.

Vad behövs för att vi ska 
kunna nå dit?
– IT och digitaliseringen 

borde ligga på kommun-
ledningens bord, det måste 
vara ledningens ansvar att se 
till att förutsättningarna finns. 
Modiga eller rädda lärare ska 
inte vara skillnaden på om 
elever får lära sig den nya 
tekniken.
– Vi behöver modiga politiker 
och tjänstemän som tar hel-
hetsperspektiv och ger skolan 
förutsättningar att lyckas. 
Genom att förstå hur man an-
vänder teknik på rätt sätt kan 
vi skapa en högre måluppfyl-
lelse, en likvärdig skola och en 
roligare skola som frigör tid till 
annat. 

Kodcentrum  
väcker  intresset för 
 digitalt  skapande
Kodcentrum är en ideell 
förening som introducerar 
barn till programmering och 
digitalt skapande.

– Det handlar om att 
upptäcka och inspirera barn 
till att skapa med digitala 
verktyg, säger Disa Jernudd, 
generalsekreterare på Kod-
centrum.

 
Kodcentrums mål är att väcka 
intresset för digitalt skapande 
och på så sätt ge varje barn 
möjligheten, självförtroendet 
och förmågan att skapa med 
kod. Det ska vara lika självklart 
att lära sig programmering och 
digitalt skapande som att lära 
sig läsa, räkna och skriva. 

– Vi vill inte ta bort magin, 
men det är lite vad vi gör. Vi 
vill att barn ska förstå att alla 
kan koda och att de själva 
kan få saker att hända på sina 
skärmar, samt att de kan vara 
med och påverka utveckling-
en, säger Disa Jernudd på 
Kodcentrum.

I samarbete med bland 
annat Microsoft erbjuds 
 dessutom barn inspirations-
tillfällen och till och med 
fysiska besök för att träffa 
och prata med människor 
som arbetar som till exempel 
utvecklare för att höra om hur 
de arbetar och blir förebilder 
för barnen.

Efter pandemin: 

Miljardbidrag 
till skolorna
Covid-19-pandemin har 
inneburit en tuff utma-
ning för skolan. Därför har 
 regeringen beslutat att ge 
1,25 miljarder kronor till 
 Sveriges skolväsende i år. 

Dessa pengar kan bland 
annat skapa förutsättningar 
för ökad undervisningstid, 
bättre  arbetsmiljö, samt till 
extra medel för lovskola och 
läxhjälp. Pengarna fördelas 
 proportionellt utifrån  antalet 
barn och unga i åldern 6–19 år 
i kommunen och får användas  
brett för insatser i hela 
skolväsendet, det vill säga 
inom förskolan, grund- och 
 gymnasieskolan samt vuxen-
utbildningen. 

Skolverket fördelar och 
 betalar ut medlen och 
 kommunerna behöver inte 
ansöka för att få pengarna.

Detta enligt ett pressmedde-
lande från Regeringskansliet.

1 Låt dig inspireras av per-
soner i din omgivning som 

arbetar digitalt.

2 Börja med att göra dina 
planeringar digitalt, exem-

pelvis i OneNote.

3 Ta del av information och 
inspiration i sociala medier.

4 Utgå från hur dina elever 
använder sina enheter,  

vad kan du spinna vidare på 
där?

5 Våga testa nya  
funktioner – tänk  

utanför boxen. 

6 Framför önskemål  
om fortbildning för  

dig och dina kollegor.

Kom igång med den digitala skolan
Martins 6 tips: Microsoftprogrammen Martin använder:

 
OUTLOOK 

 
TEAMS

 
ONENOTE

  
 

FORMS

 
SWAY 

 
TODO  

WHITEBOARD 

 
EDGE 

 
LENS 

Martin 
Howe, 43 
Bor: Borlänge. 
Civilstånd: gift 
med två barn. 
Yrke: Mellan-
stadielärare.
Brinner för: Att 
skapa förut-
sättningar för 
individen att nå 
längre. Gärna med 
stöd av digitala 
verktyg. 

SÅ ANVÄNDER SKOLORNA 
MICROSOFTS VERKTYG

Se filmer från skolorna 
– scanna QR-koden med  
din mobilkamera.

Jennica  
Andersson 
Ansvarig för offentlig  
sektor på Microsoft Sverige

Tre frågor till...

När Martin Howe började 
som lärare i Borlänge för 16 
år sedan fanns det på sin höjd 
två stationära datorer i klass-
rummet. I dag har varje elev 
i  Borlänge kommun en egen 
bärbar dator för skolarbetet. 

– Digitaliseringen har skapat 
en enorm nytta, särskilt för de 
svagaste eleverna, säger han.  

Redan när Martin Howe började som 
mellanstadielärare insåg han vilken 
potential som ligger i skolans digita-
lisering. I synnerhet när det gäller 
elever med behov av särskilt stöd. 

För 13 år sedan testade han att 
inspirera och motivera sina elever 
i en särskild undervisningsgrupp 
i orientering med hjälp av läsplat-
tor. Martin lade in  kartsymbolerna 
i Microsoft OneNote på läs plattan 
och skickade sedan ut eleverna  
i skogen. 

– Sedan fick de koppla symbolerna till 
bilder de tog, förklarar han. 

– De fick koppla symbolen för sten-
bumling med en bild de tog. Och var det 
en symbol för en stig, så kom de tillbaka 
med en bild på en stig. På så vis arbetade 
eleverna med flera sinnen och blev en-
gagerade i uppgiften. Syftet var att på ett 
lustfyllt sätt skapa en verklighetsnära un-

dervisning med konkret koppling mellan 
karttecken och verklighet. 

Unika möjligheter
Till skillnad från papper, penna och 
 läroböcker, så erbjuder de digitala verk-
tygen unika möjligheter för anpassning 
efter elevernas egna behov och därmed 
bidra till tillgänglighet och inkludering. 

– Om du till exempel har läs-
svårigheter, så kan du lyssna 
på texter. Om du har synned-
sättning kan du anpassa  texten 
 utifrån storlek och form och 

har du koncentrationssvårig-
heter kan du bli hjälpt av att av-

gränsa dig med hörlurar eller ex-
empelvis att använda visuellt stöd 

för tidsuppfattning, säger Martin. 
Men för att de digitala hjälpmed-

len ska kunna utnyttjas maximalt, 
så behöver hårdvaran finnas på 

plats. Under detta läsår är det första 
året som samtliga elever i Borlänge har 
utrustats med bärbar dator.  

– Vi ligger långt framme på det viset 
om man jämför med många andra kom-
muner. Utmaningen nu är att öka kun-
skapen bland såväl lärare som elever. 
Och att bli förtrogen och kreativa med de 
verktyg vi har. I Microsofts verktyg finns 
nämligen mycket goda möjligheter att 
anpassa och erbjuda stöd för dem som 
behöver det, säger Martin Howe.

Borlänges skolor arbetar med Micro-
soft Office 365 som innehåller program-
men Word, PowerPoint, Excel, Outlook 
och OneNote, som alla är kraftfulla 
 program med många möjligheter. 

– OneNote är ett av de viktigaste 
 programmen för mig när jag interagerar 
med eleverna. Jag lägger upp en klas-
santeckningsbok för varje klass och den 
ger mig möjlighet att dela information, 
 individanpassade uppgifter och samt 
 följa elevernas arbete, ge stöd och åter-
koppling för fortsatt positiv utveckling. 
Det ger både mig och eleverna en över-
blick vi alla har nytta av, säger Martin.

”Fantastiska möjligheter”
– Mellan kollegorna finns möjligheter-
na att dela planering med varandra och 
var man befinner sig i undervisningen 
ifall någon behöver hoppa in på lektio-
nerna. Och Teams har naturligtvis va-
rit ett  fantastiskt program som gett oss 
förutsättningar för undervisning trots 
 pandemin, fortsätter Martin. 

En sak som digitaliseringen av Borlänges  
skolor lett till är att eleverna får goda 
 kunskaper om datasäkerhet, källkritik, 
samt etik och moral genom att man regel-
bundet pratar med eleverna om detta.

– Barnen behöver veta att datorerna är 
ett arbetsredskap som kan ge fantastiska 
möjligheter till lärande om det används 
på rätt sätt, säger Martin Howe. 

BORLÄNGE

Så får alla samma  
möjlighet att lyckas
 

RÅSUNDA CENTRALSKOLA Råsunda centralskola i  Solna använ-
der digitala hjälpmedel för att ge alla elever en mer likvärdig 
inlärning. Sjundeklassaren Sebastian fick, efter tre skolbyten, 
äntligen den hjälp han behövde. 

Med de inlärningsverktyg som ingår i Microsoft 365 klarar 
Sebastian att hålla jämna steg med sina klasskamrater. Utan de 

digitala verktygen bedömer  Sebastian själv att han troligtvis skulle 
ha fått gå om två, tre årskurser.

– Vi vill ha en så likvärdig skola som möjligt. Att alla elever  
ska ha rätt att lära sig utifrån sina egna förutsättningar, säger  
Sofia Nybom, stabs chef Barn- och utbildningsförvaltningen  

i Solna stad.

Från teknisk  
stenålder in i framtiden

ÄLVDALSSKOLAN För bara några år sedan hade Älvdalsskolan i 
Dalarna 15 enheter på 150 elever. I dag har varje elev en egen 
surfplatta utrustad med Microsoft Teams och Haldor och tack 
vare de tekniska hjälpmedlen har alla blivit vinnare. Haldors 
pedagogiska stödverktyg har gjort det enklare för eleverna att 

göra sina uppgifter, planera sina skoldagar och hålla koll på vad 
som krävs för att nå sina mål. Dessutom visar statistik från skolan 
att antalet elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen 
ökade med 22 procent på ett år. Pedagogerna säger att de fått 
nya möjligheter att planera lektioner och ge uppgifter och 
tekniken har fått föräldrar att känna sig mer delaktiga i barnens 

skolgång.

ÄLVDALEN

SOLNA

VINGÅKER
UDDEVALLA

Kodcentrum vill få barn  
att förstå att alla kan koda.



Vi lär er att 
använda alla 
våra  tjänster 
för skolan.
Skanna QR-koderna med din  
mobilkamera för mer info!

Surface
Vill du lära dig mer om hur du kan 
använda Microsoft Surfacedatorn 
smart i din undervisning? Scanna 
QR-koden för ett kostnadsfritt event.

Teams
Vill du få en demo om alla fantastis-
ka funktioner som finns i Microsoft  
Teams? Scanna QR-koden för ett 
kostnadsfritt event för din kommun.

Power Platform
Uddevalla kommun valde att göra 
en enkel AI app via Microsofts tjänst 
Power Plattform. Är du nyfiken på 
att se hur Microsoft kan hjälpa er? 
Scanna QR-koden för ett kostnads-
fritt event för din kommun.

Azure och 
 datalagring 
Vi hjälper dig att kostnads-
effektivisera och skapa enkelhet för 
din kommun. Scanna QR- koden 
för ett kostnads fritt event för din 
kommun.


