
Vinnande tankar
Ett inspirationsmagasin från Skolon Digitalisera mera!



Vem inspirerar dig 
i skolans värld?

Du håller just nu i ett magasin fullt av kunskap och 
inspiration, där vi har pratat med personer som på 
olika sätt inspirerar i skolans värld. 

Vi på Skolon vill vara med och uppmärksamma de 
människor som gör det där lilla extra. Som kommit på 
en unik idé, tagit ett initiativ eller lyft våra skolelever till 
nya nivåer. Så läs och tänk efter: vem i skolans värld in-
spirerar just dig? Och finns det något som du kan göra 
för att inspirera andra?

5 minuter över? 

Färglägg gärna!  



”Sverige skall bli det ledande landet i 
världen på att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter och effekter i utbildnings-
systemet”

Edtech är ett relativt nytt begrepp och som står 
för ”educational technology”, d.v.s. teknik kom-
binerat med utbildning. Edtech är en av världens 
just nu fem snabbast växande branscher, något 
som Jannie Jeppesen, grundare av och VD för 
Swedish Edtech Industry, tagit fasta på.

Swedish Edtech Industry är en ideell branschförening 
som samlar aktörerna inom den svenska edtech-industrin 
för att påskynda den digitala utvecklingen för både det 
svenska utbildningssystemet och för utvecklingen av en 
svensk framtidsbransch. Idag har föreningen ett 70-tal 
medlemmar som omfattar en bredd av leverantörer av 
bland annat digitala läromedel, provverktyg, lärplattfor-
mar, administrativa system, kommunikationslösningar, 
samt hårdvara och nätverk.

- Syftet är att driva digitaliseringen av den svenska utbild-
ningssektorn framåt. Vi lever idag i ett av världens mest 
digitaliserade länder och Swedish Edtech Industry vill 
bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på 
att utnyttja digitaliseringens möjligheter, berättar Jannie 
Jeppesen.

Under hösten 2017 presenterade Swedish Edtech Indu-
stry en unik rapport som visade att bolagen i branschen 
ökade med 12% under föregående år, där unga bolag 
ökade mest och som även visade att utvecklingen för-
väntas att gå framåt ännu mer.

Intresset för edtech är enormt inom branschen, såväl 
utomlands som i Sverige, men hur ser intresset ut från 
skolans håll? 
- Utbildningsvärlden är mitt i en digital omställning och 
i början av sin digitaliseringsresa, men vi har många 
utmaningar. Skolan är en trögrörlig organisation och 
digitaliseringen tar tid. Vi behöver satsa på kompetens-
höjande insatser och se till att varje skola står rustad 
med en infrastruktur och verktyg för att varje elev, i varje 
klassrum, skall få förutsättningar att utveckla sin digitala 
kompetens. Vi vet att digitala verktyg, rätt använda, 
leder till ökade resultat i de olika ämnena. Den tekniska 
utvecklingen går också så pass fort och jag tror att vi 
kommer att se massor av olika lösningar som kommer 
att leda till ännu större resultatökningar, i form av t.ex. 
artificiell intelligens för att ytterligare individanpassa och 
effektivisera inlärning, avslutar Jannie.

VEM ÄR JANNIE JEPPESEN? 
 
VD för branschorganisationen 
Swedish Edtech Industry som 
grundades i början av 2017. Hon 
har en bakgrund som lärare, rektor, 
konsult och affärsutvecklingschef 
och har en gedigen erfarenhet och 
kunskap kring digitalisering.

 



Driva digitalisering  
Vi vill öka takten när det gäller digitaliseringen 

av den svenska utbildningssektorn. Sverige 

skall bli det ledande landet i världen på att ut-

nyttja digitaliseringens möjligheter och effekter 

i utbildningssystemet.

Bygga kunskap  
Aktivt bygga nätverk för att medlemsföreta-

gen skall utvecklas snabbare och nå fram-

gångar både på den nationella och internatio-

nella marknaden.

Verka för en fri och sund marknad  
Där entreprenörers drivkrafter och tekniska 

kunnande i en snabbt föränderlig värld tas 

tillvara. På så sätt får vi de mest effektiva, 

högkvalitativa och innovativa tjänsterna och 

produkterna för att lösa problem och utma-

ningar i utbildningssystemet.

Driva kvalitetsfrågor  
Vi behöver effektiva och moderna tjänster, 

produkter och upphandlingar runt de områden 

som rör digitalisering av utbildningssystemet.

Swedish Edtech Industrys arbete i fyra punkter

Fotograf: Hampus Andersson



Swedish Edtech Industry tog ett snack med Oliver 
Lundgren, verksamhetschef för Skolon som lansera-
des 2015, och som idag är ett av Sveriges snabbast 
växande edtechbolag med tiotusentals nya aktiva 
användare varje månad. Våren 2017 togs också första 
steget i större internationell lansering genom etable-
ring på den norska marknaden.  

Affärsidé: Spara tid och minska administration
– Skolon möjliggör digitalt lärande för alla genom att ge lärare 
och elever enkel tillgång till sina digitala skolverktyg. Vi samlar 
Sveriges bästa digitala läromedel och skolverktyg på ett ställe, 
tillgängliga via en inloggning. Detta samtidigt som vi automa-
tiserar datahanteringen och förenklar licensadministrationen, 
vilket sparar både tid och administration i klassrummet. Vi 
knyter också ihop verktygen och läromedlen med skolans bas-
system, så som lärplattform och administrativa system.

“Alla elever i klassrummet skall vara inloggade och igång 
inom 30 sekunder”
- Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram 
när det gäller nyttjandet av ny teknik och digitala tjänster. 
Men, detta kände vi inte avspeglades när vi såg in i skolans 
värld, samtidigt som vi kände en stor frustration över skolans 
negativa utveckling som då var hett debatterad i media, berät-
tar Oliver när han beskriver varför de startade Skolon.

- Vi gjorde djupa analyser och såg då att det fanns ett antal 
utmaningar och tekniska problem kring att få digitala läro-
medel och skolverktyg att verkligen fungera i klassrummet. 
Det visade sig att det tog upp till 15 minuter och ibland ännu 
längre tid innan alla elever var igång med sina digitala verktyg 

eftersom det var så krångligt. Därför bestämde vi oss för att 
skapa en lösning som gör att alla i klassrummet är igång inom 
30 sekunder, vilket vi idag lyckats åstadkomma, berättar han.

Var befinner sig Skolon om fem år?
- Vi skall bli den ledande distributionskanalen och samlings-
platsen för digitala skolverktyg, inte bara i Sverige utan även i 
internationellt perspektiv. Vårt fokus ligger på att hjälpa, inte 
bara några, utan miljontals elever och lärare att arbeta digitalt 
på ett enkelt sätt, i varje klassrum, varje dag. Tillsammans med 
våra innehållsleverantörer skall vi på riktigt hjälpa elever att 
lära sig mer, men också få lärare att spara tid från administra-
tion och få tid till det som är viktigt – sina elever i klassrum-
met. För att möjliggöra detta behövs kvalitativa skolverktyg 
utvecklade av professionella aktörer, därför ska vi också hjälpa 
våra partners och innehållsleverantörer att hitta effektiva och 
hållbara distributionssätt i en allt mer digital värld, säger Oliver.

Ni var med och grundade  Swedish   Edtech   Industry, varför?
- Därför att vi såg ett stort behov av att vi i branschen samlar 
oss och samarbetar mer i flertalet olika frågor. Både med 
varandra, men också med Skolverket, huvudmännen och andra 
offentliga aktörer inom skolområdet. Tillsammans har vi den 
kompetens och erfarenhet som krävs för att bli bäst i världen 
på att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Han menar att vi också kan skapa förutsättningar för att släppa 
lös innovationskraften i ännu högre grad, genom att bygga ett 
brett ekosystem och en stark fri marknad med hög beställar-
kompetens, samt en bredd av olika lösningar och tjänster.  
- ”Det kommer att leda till en bättre skola och i slutändan även 
högre kunskaper för våra barn och ungdomar” avslutar Oliver.

”Alla elever i klassrummet skall vara  
inloggade och igång inom 30 sekunder”

Oliver Lundgren, Skolon

VEM ÄR OLIVER LUNDGREN? 
 
Medgrundare av Skolon, som 
även varit med och stiftat Swedish 
Edtech Industry, där han också 
sitter med i styrelsen. Oliver har 
en bakgrund som entreprenör och 
grundade sin första verksamhet 
redan vid 13 års ålder. 

Fotograf: Emma Larsson



GDPR, eller dataskyddsförordningen som den heter 
på svenska, är en ny lagstiftning som träder i kraft den 
25 maj 2018 och som berör hur offentliga myndighe-
ter och företag får behandla personuppgifter om sina 
kunder eller sina elever, om det gäller en skola. Syftet 
är att se till att enskilda individer inte blir kränkta ge-
nom personuppgiftsbehandlingen.  
 
Fredrik Engström är advokat på Engström & Hellman Advokat-
byrå i Göteborg och berättar att det finns en hel del som en 
skola eller kommun behöver att tänka på inför införandet av 
den nya dataskyddsförordningen: 
- Det skolorna behöver göra nu är att inventera de personupp-
gifter som man idag behandlar i sin verksamhet. Kontrollera 
och dokumentera med vilket stöd man behandlar dem och hur 
länge de kommer att sparas i verksamheten. 
 
Kommunen och skolorna behöver också se över sin datasäker-
het, så att det lever upp till dataskyddsförordningens krav.  
- Det betyder bland annat att man måste se till att man har 
system för att skydda uppgifter från åtkomst från obehöriga 
och att man har system för att kartlägga dataintrång eller per-
sonuppgiftsincidenter, avslutar Fredrik.

Advokatens bästa tips:  
Så hanterar skolan och kommunen GDPR

Har du koll på 

årets hetaste 

fråga?

”Se till att börja i god tid” 
Fredrik Engström, advokat på Engström & Hellman Advokat-
byrå, ger sitt bästa tips kring årets hetaste skolfråga, GDPR.


Inventera 

Tänk på att i god tid inventera den personupp-

giftsbehandling som sker idag, så att skolan får en 

god uppfattning om vilka uppgifter som behand-

las, med vilket stöd som de behandlas och hur 

länge de sparas. Den här inventeringen bör skolan 

också dokumentera, så att man sedan kan jämföra 

den med lagens krav och kontrollera att man 

uppfyller den.


Se över avtal  
Se över avtal som skolan har med externa 

leverantörer, t.ex. privata företag som levererar 

lärplattformar eller lärverktyg på internet eller på 

annat sätt, samt hur de tar emot personuppgifter 

från skolan. Det är viktigt att kommunen ser till 

att alla sådana externa leverantörer uppfyller 

lagens krav. Gör de inte det, kan kommunen i 

slutändan riskera att drabbas av sanktioner.


Börja i tid 

Lagen träder i kraft den 25 maj 2018 och då 

måste allting vara på plats. Även om det kan kän-

nas som att det är gott om tid kvar, så går tiden 

alltid snabbare än vad man tror. Så se till att börja 

på en gång och framför allt - ta hjälp om ni kän-

ner att ni inte klarar av att tyda de komplicerade 

lagbestämmelserna.

Tre konkreta GDPR-tips från  
advokat Fredrik Engström: 

Vad bör man tänka på?



I maj 2018 träder den nya data-
skyddsförordningen i kraft, vilket 
innebär ökat säkerhetsansvar för 
skolor och kommuner när det gäl-
ler hantering av användardata. För 
att hjälpa Sveriges skolhuvudmän 
att möta detta ansvar, har Skolon 
utvecklat flera unika lösningar för 
säker datahantering.  
 
Lösningarna innebär bland annat ett 
verktyg som ger möjlighet för skolor 
och kommuner att kontrollera och han-
tera sin användardata i alla sina digitala 
skolverktyg på ett ställe. Bland annat 
finns inbyggda funktioner för att ta ut 
rapporter över enskilda användares an-
vändardata och visuellt se hela dataflö-
det av personuppgifter hela vägen från 
individnivå till huvudmannanivå.
Skolon har under lång tid investerat 
utvecklingstid för att nå fram till den 

lösning som först förhandsvisades på 
SETT Stockholm våren 2017 och som 
nu rullats ut på bred front till skolor och 
huvudmän över hela Sverige.

- Tack vare att vi samlar Sveriges popu-
läraste digitala skolverktyg och lärome-
del på ett ställe, så kan vi nu också göra 
det möjligt för skolor och kommuner 
att hantera all sin användardata på en 
gemensam plats. Vi har fått jättepositivt 
gensvar från de skolor och kommuner 
som redan kommit igång och använder 
funktionerna - därmed också fått ett 
kvitto på att vi löser problematiken och 
kraven som blir verklighet nästa år, 
både för våra användare och partners. 
Vårt fokus är att göra det så enkelt som 
möjligt för elever, lärare och skolhuvud-
män att använda digitala skolverktyg 
på ett säkert sätt, berättar Niklas Leide, 
produktägare för Skolon.

- Med GDPR uppstår nya säkerhets-
frågor som kan bli komplexa och svåra, 
men genom vår datahanteringsfunktion 
blir det nu väldigt enkelt för Sveriges 
skolor att arbeta säkert med sina digitala 
skolverktyg, vilket gör att de istället kan 
fokusera på pedagogiken i klassrummet, 
förklarar Alexander Haraldsson, teknisk 
chef för Skolon. 
 
- Vi har byggt flera avancerade, men 
automatiserade lösningar som förenklar 
och skapar trygghet för slutanvändaren. 
Men, vi löser inte bara frågeställningen 
kring datasäkerhet för skolorna, utan så 
även för innehållsleverantörerna, som 
med denna lösning tryggt kan fortsätta 
fokusera på att skapa riktigt bra innehåll 
för lärarna och eleverna, avslutar  
Alexander. 
 
Läs mer på info.skolon.com/GDPR

Stort intresse för Skolons unika datahanterings-
lösning för GDPR

Jenny Gustavsson 
Intendent, Västerviks gymnasium 
”När jag tänker på GDPR, så tänker jag att vi har ett stort arbete framför oss och det är alltid vår skyldighet att skydda våra elevers per-
sonliga integritet. Med Skolons datavisualiseringsverktyg kan jag enkelt se vilka digitala verktyg som finns kopplade till vår skola från alla 
leverantörer. Jag kan gå ned på nivån att om jag får en fråga från en elev om att få ut användardata om sig själv, så kan jag enkelt stoppa 
data och jag kan också göra en export. Det känns väldigt tryggt att vi på skolan kan hantera detta själva på ett professionellt sätt.”

Ole Lidegran 
IT-chef, Lärande i Sverige 
”Jag tycker att Skolon har varit en stor och oväntad hjälp i GDPR-arbetet. Jag hade inte förväntat mig att Skolon skulle leverera en sådan 
här tjänst, men när jag såg den tyckte jag att den var självklar från första stund. Tänk att samla all hantering på ett och samma ställe. Inte 
nog med att man i Skolon har licenshanteringen, användarhanteringen och kan skicka ut användarna till alla verktygen - nu har jag också 
möjligheten att se var personuppgifterna lagras. Då har jag ju tre i ett, det är skitbra.”

All användardata 

samlad på 

en plats!



Hur digital är du?
Med tekniken följer nya idéer, möjligheter och vardagliga innovationer som vi för bara ett 
decennium sedan inte trodde var möjliga. Vi lever med tekniken ständigt närvarande och 
privat är gemene svensk generellt sett mycket digitaliserad. Hänger du med i svängen? 
Hur digital är du? Gör vårt Digitest!

Om du fick flest orange svar:
Du är en traditionalist utan dess like! Du känner dig 
trygg i att det mesta gärna får vara som det alltid har 
varit och ärligt talat, det är inget fel med det! Morgon-
tidningens blad ska riktigt kännas mellan fingertopparna 
och det finns en charm i att promenera på okänd mark 
utan en GPS i handen. Men vänta bara, snart har du lärt 
dig att både facetimea och lägga upp selfies på  
Instagram! Heja Heja!

Om du fick lika många svar av båda färger:
Lagom är bäst! Det innebär att du har den ena foten i 
nuet och den andra i framtiden, vilken perfekt kombi-
nation. Ibland betalar du med mynt och sedlar, ibland 
swishar du iväg en summa. Film ska helst ses på bio, 
men en söndag framför Netflix kan vara minst lika skön. 
Vad ska du göra härnäst? Prova att besöka en appres-
taurang och gå på Pokémonpromenad, så high tech!

Om du fick flest blågröna svar:
Digitalist, javisst! Du hänger med i de senaste trenderna 
inom teknikens värld och din vardag kan man följa på 
Facebook, Snapchat, Instagram och i din blogg. Du 
lever praktiskt taget redan i framtiden och du är perso-
nen som andra gärna ringer när de vill veta vad hashtag, 
cookie, LOL och retweet betyder. Du är en stjärna som 
bara väntar på möjligheten till en egen självkörande bil!

                                           Fotograf: Severus T
enen
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Touch eller Penna 

”Alltid penna om jag ska tänka  

och skissa upp planer.”

Bok i öronen eller Bok i handen 

”Jag hinner sällan sitta och läsa, så bok i  

öronen passar utmärkt när jag reser.”

Fysisk kalender eller Digital kalender 

”Alltid båda. Och har fyra fysiska.”

 

 

Handla på nätet eller Fysisk butik 

”Jag handlar ofta på nätterna när jag  

inte kan sova. Många konstiga köp  

blir det.”

Kontanter eller Swish 

”Jag har så dålig koll på kontanter att jag skulle 

kunna få monopolpengar och tro att de är riktiga.”

Pssst... läs mer om Karin Nygårds på nästa sida!

Så här gör du:
Titta på sidan till höger. Gå igenom rad för rad 

uppifrån och ned och välj ett alternativ per rad 

som du känner passar dig bäst. Räkna sedan ihop 

vilken färg du fick ihop flest svar av och tada - du 

har ett resultat! Hur digital blev du?


   

 
 

Touch Penna

TV Streama

Bok i öronen Bok i handen

Handla i fysisk butik Handla på nätet

Tradera/Blocket Loppis

Festinbjudan i brevlådan Evenemang på Facebook




 


Swish Kontanter





  




Fysisk kalender








 

Digital kalender





Netflix Gå på bio

Pappersmorgontidning Skärmmorgontidning

GPS Leta själv

Radio Podcast








Lilla Digitestet med Karin Nygårds



2018 ska programmering införas som ett tydligt inslag i un-
dervisningen, främst inom matematik och teknik. Vad tänker 
du om detta, Karin?
Det känns som att jag lever och andas detta just nu. För mig 
ligger fokus på att försöka hjälpa lärare att känna sig trygga 
och lugna och inte få panik inför det nya innehållet. Jag hinner 
inte fundera så mycket på om det borde ha gjorts på ett annat 
sätt, för det här är den verklighet vi har och det är den här 
planen som ska genomföras. Nu kör vi liksom.
 
8 av 10 mattelärare känner sig osäkra på att lära ut program-
mering, enligt en undersökning gjord av Lärarnas Riksför-
bund. Programmering på schemat, behöver man få panik?
För låg- och mellanstadielärare ser jag ingen anledning alls till 
panik. Det är faktiskt inte så mycket som krävs av lärarna och 
vi måste komma ihåg att ett centralt innehåll inte vänder upp 
och ner på hela undervisningen. För den osäkre läraren duger 
det gott att prova på med hjälp av någon av alla resurser som 
finns tillgängliga gratis online. 

För högstadiet är det lite knivigare och där är det ju också mer 
pressat med betygen. Mitt grundråd är ändå att ta det lugnt 
och ta hjälp av varandra i kollegiet. Om något år kommer vi 
att ha bättre utbildningar i ämnet, och framför allt kommer 
vi tydligare veta vad vi ska ägna oss åt. Det kommer att se 
annorlunda ut om bara två år när vi har elever som har fått 
grunderna. Hur går vi vidare? Hur långt är vettigt att gå? Det 
är sådant som vi lärare måste mejsla fram genom praktiknära 
forskning.
 
Vilka utmaningar tror du att det finns med att programme-
ring ska bli en del av undervisningen? 
Tyvärr är det fortfarande många som kämpar med att få tek-

niken att fungera på skolor. Dålig hårdvara, hopplös mjukvara 
och kass uppkoppling. Jag förstår lärare som inte orkar ta in 
tekniken i klassrummet när det inte fungerar. Dessutom ser jag 
tidsbristen som ett problem. Om lärarna inte får avsatt tid att 
ta till sig nyheterna, så är det svårt att orka med.
 
Vilka effekter tror du att det kan ge för framtiden att våra 
elever får möjligheten att programmera på skoltid?
Jag vet faktiskt inte. Min grundtanke har hela tiden varit att 
kunskap om hur digitala system är uppbyggda gör oss till mer 
kritiska konsumenter och till möjliga producenter. Det är en 
effekt. Sedan hoppas jag att eleverna med hjälp av datorkraft 
kan visualisera sina tankar och idéer på ett nytt sätt. Program-
mering är ett kraftfullt verktyg att lära sig.
 
Kan alla lära sig att programmera? 
Ja, visst kan alla lära sig programmera, men precis som vi är 
olika duktiga på att skriva, måla, spela fotboll och sy, så är vissa 
mer lagda åt programmering. Sedan har vi kanske vissa fördo-
mar om hur en person som är duktig i programmering är. Jag 
hade t.ex. inte koll på att min förmåga att lägga schema, min 
kärlek till lego och mitt nördiga intresse för kartor, faktiskt är 
tecken på att programmering passar mig. Det tog 37 år innan 
jag kom på det.
 
Till sist, kan man ha nytta av programmering i andra  
sammanhang? 
För mig har det gjort mig säkrare på att hantera teknik. Min 
gamla teknikrädsla är borta. Sedan har det också gett mig nya 
sätt att strukturera mina tankar, men det vet jag är väldigt olika 
jämfört med hur till exempel mina programmerarvänner kän-
ner. Jag antar att vi använder våra förmågor och kunskaper på 
olika sätt!

PROGRAMMERA   
med profilen, programledaren och programmeringsexperten Karin Nygårds 

OM KARIN NYGÅRDS 
 
Ålder: 42.
Arbetar: På många olika sätt med pro-
grammering och digitalisering i grund-
skolan. 
Brinner för: Att få digitalt kompetenta 
medborgare i alla åldrar och fler kvinnor 
inom IT-branschen.
Det bästa med mitt yrke: Att det är så 
varierat. Ena dagen sitter jag i min soffa 
och skriver, andra dagen är jag på slottet 
och pratar näthat, en tredje i Seoul och 
dansprogrammerar med lärare.

Allt om 

programmering 

med experten!

Fotograf: Severus Tenenbaums



Tobias Gard är skolbibliotekarien som prisats för 
sitt arbete med digitala verktyg. I sin undervisning 
använder han smartboards, poddar och spel för att 
väcka läslust och engagemang hos eleverna - något 
som visat både glädje och resultat i klassrummet.

Vad använder du för digitala arbetssätt i ditt arbete med 
eleverna?
På skolorna där jag arbetar har vi smartboards i varje klassrum 
och med hjälp av dessa interaktiva whiteboards, så spelifierar 
jag de boksamtal som jag har med eleverna. Sedan driver jag 
en podcast också, för dem som vill ha lite extra högläsning och 
gillar kusliga historier - “Död mans pod” heter den. Sök gärna 
upp och lyssna om ni vågar!
 
Vad fick dig att börja använda digitala arbetssätt? Var det 
naturligt för dig från start eller var det något särskilt som 
gjorde att du började använda det i ditt arbete som bibliote-
karie?
För snart tio år sedan gjordes en stor satsning på digital teknik 
på skolorna som jag jobbar på. Rektorerna tryckte hårt på att 
vi skulle använda oss av digital teknik i undervisningen och 
det köptes in en hel del digitala hjälpmedel. Till att börja med 
kändes det emellanåt ganska jobbigt. Det tar ju alltid emot lite 
när man ska förändra något och tänka om. Men, jag provade 
mig fram och hittade snart ett sätt att arbeta digitalt på.  
 
Numera är jag mycket snabbare med att testa nya digitala 
resurser. Digital teknik är inte frälsaren som löser alla problem, 
men den blir ett hjälpmedel för att få eleverna att se det fan-
tastiska med böcker och berättande.
 
Vad får du för respons från eleverna? 
Jag besöker varje klass ca en gång i veckan och eleverna gillar 
verkligen när jag kommer. Det känns fantastiskt fint att mötas 
av glada ansikten när man kommer in i klassrummet! De gillar 
att jag läser för dem och tycker om att diskutera det lästa.  
 
Främst är det under boksamtalen som tekniken gör skillnad. 
Jag ger eleverna uppdrag kopplat till boken vi just har läst 
och genom att diskutera det vi läst, så löser vi detta uppdrag 
tillsammans. Uppdraget påminner oftast om ett tv-spel. Det 
kan handla om att vi ska hitta gömda djur i ett rum som proji-
ceras på smartboarden eller att vi ska hjälpa en av personerna 
i boken som vi läst att hitta vägen hem. Vi skulle säkert kunna 
ha bra och givande boksamtal även utan att använda oss av 
det digitala, men jag tror inte att lika många skulle välja att vara 
delaktiga i diskussionerna då. Spelmomentet blir en morot för 
många elever. Jag märker att eleverna utvecklas som läsare.
 
 

Hur upplever du att eleverna har tagit till sig kunskap genom 
dina digitala arbetssätt?
Eleverna lär sig hur olika texter är uppbyggda genom våra spe-
lifierade boksamtal. Jag märker till exempel att de blir bättre 
och bättre på att förutspå vad som kommer att hända längre 
fram i en av böckerna vi läser. De har tack vare allt vi läst och 
och diskuterat lärt sig hur texter brukar vara utformade. Tack 
vare att de spelifierade boksamtalen engagerar de allra flesta 
eleverna, har i stort sett alla lärt sig att diskutera en text. De 
vågar och kan tycka och tänka kring det lästa. De ser kopp-
lingar mellan olika texter och kan även göra kopplingar mellan 
det lästa och sina egna liv. De har utvecklat sin litteracitet helt 
enkelt.  
 
Dessutom, bara genom att jag projicerar text och bild på stor 
skärm när jag läser, så blir läsningen mer spännande för bar-
nen. ”Vilken film ska vi se idag?” kan barnen fråga entusiastiskt 
innan de kommer på att det är en bok vi ska läsa och inget 
annat. Det visuella är viktigt för dagens barn!
 
Kan digitalisering hjälpa till att väcka ännu mer läslust hos 
eleverna? I sådana fall, hur?
Det finns så otroligt mycket digitalt läsfrämjande på nätet. 
Massor av engagerade människor, både barn, ungdomar och 
vuxna, berättar om sina läsupplevelser och tipsar om böcker 
och berättelser via sina bloggar, vloggar eller podcasts. Det 
finns forum där man skriver fanfiction eller delar med sig av 
sina bästa spökhistorier. Tänk vad sådana mötesplatser skapar 
lust att läsa och skriva!  
 
Dessutom finns det ju fantastiska appar som hjälper dig att 
genomföra boksamtal eller som ger dig boktips direkt i mobi-
len. För att inte tala om hur enkelt man nu med hjälp av bland 
annat podcasts kan lyssna på upplästa berättelser och samtal 
kring böcker.    
                                        
Till sist, kan vi vuxna lära oss något av eleverna gällande 
digitalisering?
Eleverna är sällan rädda för att prova nytt. Vi vuxna är mer 
försiktiga. Det kan vara bra att skynda långsamt och verkli-
gen tänka igenom hur man vill jobba med något nytt och vad 
det ska ge. Men ibland skyndar vi vuxna så otroligt långsamt 
att allt bara rinner ut i sanden. Kanske borde vi låna lite av 
barnens spontanitet. Dessutom tycker jag att vi inte ska vara 
rädda för att ha roligt i skolan. De bästa lektionerna är ju de 
som är lustfyllda, men samtidigt lärorika!

”Bara genom att jag projicerar text och bild på 
stor skärm när jag läser, så blir läsningen mer 
spännande för barnen”

OM TOBIAS GARD 
 
Ålder: 36.
Arbetar: Som skolbibliotekarie på Kronan 
skola (f-9) och Frälsegårdsskolan (f-6)  
i Trollhättan.
Brinner för: Att väcka läslust och få mina 
elever att utvecklas som läsare.
Det bästa med mitt yrke: Att jag får 
träffa så många kloka elever varje dag 
och får dela mitt intresse för böcker med 
dem. Att stå i ett klassrum och läsa en 
bok inför ett gäng elever som nästan 
håller andan för att boken är SÅÅÅ spän-
nande... den känslan är magisk!

Tobias tre snabba digitaliseringstips: 
 
Tänk inte att du behöver vara en teknik-
expert för att arbeta digitalt. Det är inte 
jag, utan man lär sig under tiden som man 
arbetar.
 
Projicera det du läser högt på stor skärm 
med hjälp en dokumentkamera. Barnen får 
lättare att fokusera då och använder både 
sina ögon och öron vid läsningen.
 
Arbeta med poddar av olika slag. Sveriges 
Radio har t.ex. olika poddar som passar 
klassrummet för fortsatt lyssning hemma!



Prisade Instagramläraren tipsar: 
Så kan du använda sociala medier för att  
nå ut till eleverna

”Mina tre ledord i klassrummet är 
kunskap, glädje & kärlek!”

Rickard Nordström

Rickard Nordström alias ”Magister Nordström”, hur känns 
det att ha fått nomineringar av dina egna elever, som resul-
terat i priset för nytänkande på Lärargalan? 
Det är en helt sjuk känsla, jag är överväldigad och otroligt 
stolt. Att bli nominerad av sina elever är väldigt hedrande 
och att det sedan resulterade i att en jury valt ut mig till att 
vara årets lärare i kategorin ”nytänkande” är obeskrivligt och 
magiskt.

Du har ett Instagramkonto, @magisternordstrom. För den 
som inte känner till detta, vad vill @magisternordstrom 
sprida och förmedla?
Mitt Instagramkonto började med att jag ville inspirera och 
motivera mina egna elever, att de utanför skolan skulle få suget 
av att ”skolan är rolig och bra för mig”. Det hela spred sig och 
jag märkte snabbt att fler var intresserade av det jag gjorde. 
På min Instagram lägger jag ut grejer som vi gör i skolan, visar 
samarbetsövningar, ger tips och annat smått och gott.

T.ex. så har jag och min klass en fredagsdans varje vecka som 
vi lägger ut på Instagram. Förra terminen när jag hade mina 
”gamla” elever, snittade många av danserna över 100 000 vis-
ningar. Nu har jag en ny klass och de har precis kommit igång, 
men ligger redan på upp emot 60 000 visningar.

Vilka möjligheter finns det med digitalisering och sociala 
medier i skolans värld?
Jag resonerar så här: jag måste ta mig till elevernas och bar-
nens ”hemmaplan”. De befinner sig ute i sociala medier och 
vill jag inspirera och motivera dem ännu mer, så måste jag ju 
ta mig till deras miljö. Sociala medier är ett fantastiskt verktyg, 
om det sköts rätt och på ett bra sätt. 

Instagram fungerar också som en enorm boost för eleverna – 
att se sig själv i olika sammanhang skapar självförtroende och 
mod.

Du som lärare lär eleverna saker och förmedlar detta via 
sociala medier, men vad har du lärt dig av eleverna när det 
gäller digitalisering och sociala medier?
Jag har lärt mig otroligt mycket via sociala medier, t.ex. vad 
som intresserar dem, vilka som är stora förebilder för dem, 
o.s.v. När jag t.ex. nämner vissa personer, så studsar eleverna 
upp och säger: ”Va?! Vet du vem det är?”.

Deras föräldrar har i de flesta fall inte koll vad som sker ”där 
ute”. När jag berättar och visar intresse för deras ”hemmaplan” 
blir ofta eleverna lyriska och tycker att det är hur häftigt som 
helst. 

Till sist: Vad har du för tips att ge andra lärare? Hur hänger 
man med? Behöver man hänga med?
Jag tycker absolut att man måste hänga med. Som jag sagt tidi-
gare är det lättare att förstå eleverna när man pratar om saker 
som de gillar och när man vet var de ”håller hus”. Jag anser att 
sociala medier är ett enormt viktigt verktyg som kan användas 
till så otroligt mycket. Har man inget konto på Instagram bör 
man starta ett omgående: lägg ut bilder, filmer och annat kul 
man gör med klassen. Vinsterna är större än man tror.

Mina tre ledord när jag jobbar i klassrummet är ”Kunskap, 
glädje & kärlek!”. Detta är något jag även vill förmedla via  
sociala medier och då framför allt på min Instagram.

Vinnaren för 
nytänkande på 

Lärargalan!




