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Till lärare i alla skolformer: Framtidens lärmiljö  

 

Vi vill höra vad eleverna har för tankar om framtidens lärande. Därför har vi 

skapat en uppgift där eleverna får fantisera och reflektera kring framtidens 

lärmiljö. Hoppas att ni vill vara med!  

 

Vilket stöd finns i läroplanen? 

 

 ” Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem” 

 

 ” Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt in-

tresse för att skapa.”  

 

” Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den en-

skilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i 

framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.” 

 

 “Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens 

betydelse för samhällsutvecklingen” 

 

Förslag på frågeställningar att utgå ifrån  

 

Kunskap: Hur lär vi oss nya saker? I ett historiskt perspektiv – har det ändrat sig 

hur vi lär oss? Hur ser det ut om tjugo år? Om 100 år? 

 

Lärmiljö: Hur tror ni det vi idag kallar skola ser ut i framtiden? Tror ni att det 

har förändrats eller ser det likadant ut? Om det har förändrats, hur då? 

 

Samarbete: Hur kommer samarbetet se ut i framtidens lärmiljö? Kommer vi ha 

kvar klasser eller samarbetar vi med elever från andra skolor, städer eller län-

der? 

 



   

 

 

Eller ökar ensamarbetet eftersom det finns möjlighet att arbeta var som helst, 

när som helst?  

 

Verktyg: Vilka digitala verktyg och möjligheter finns i dagens lärande? Vilka di-

gitala verktyg tror ni kommer användas i framtiden? Hur ser de ut och vad kan 

de användas till? 

 

Ord att inspireras av: Robotar, Virtual reality, internet, datorer, surfplattor, arti-

ficiell intelligens, telefoner, framtida uppfinningar m.m. Vilka möjligheter ger 

dem? 

 

Så här kan ni göra: 

Fundera och prata utifrån frågeställningarna. Eleverna kan reflektera själva el-

ler tillsammans med andra. Eleven/eleverna kommer på en idé hur de tror att 

en framtida lärmiljö skulle kunna se ut. Gestalta idéen på valfritt sätt t.ex. rita, 

måla, skriv dikter, ta kort, skapa filmer, programmera, skapa berättelser eller 

annat ni kommer på. Dokumentera lösningarna. Uppgiften kan ta en lektion, el-

ler flera, beroende på hur ni väljer att lägga upp arbetet.  

 

Skapandet är i fokus och av integritetsskäl kommer vi att välja bort doku-

mentation där elever syns. 

 

Mejla oss materialet till framtid@skolverket.se 

Ange skolans namn och kontaktuppgifter till dig som lärare. Ni får gärna dela 

med er av ert arbete i sociala medier. Gör det då gärna med #digiframtid.  

 

Vad händer med materialet?  

Skolverket går igenom materialet och sedan presenteras urvalet på bland annat 

Skolverkets facebooksida, på Twitter, Youtube, Skolverket.se samt eventuellt 

på konferenser och mässor. 

 

Praktisk information: 

Om ni skickar in materialet via mejl för materialet vara max 10 MB. 

Kom ihåg att det är framtidens lärmiljö som står i fokus. Skolverket förbehåller 

sig rätten till de bilder som skickas in. Om ni hämtar bilder eller information på 

nätet, tänk på upphovsrätten. Vi vill gärna ha ditt material senast 30/11. 



   

 

 

 

Tack för att ni delar med er av era tankar kring framtidens lärande! 


