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Skolverket stödjer kreativ och kritisk it-användning
Skolverket har som uppdrag att främja
utveckling och användning av it i skolan.
Det innebär att vi erbjuder stöd och stimulans som syftar till att förskolor, skolor
och vuxenutbildning ska kunna använda it
och media i undervisningen på ett genom
tänkt sätt.
Att öka pedagogers kompetens att använda
it och medier i sitt arbete och bidra till både
en kreativ och kritisk användning av det i
skolan är en viktig uppgift för Skolverket.

På våra webbplatser finns relevant material för kompetensutveckling och som en
hjälp i det dagliga arbetet. Det kan till exempel vara material som underlättar för
pedagoger och elever att skapa och lära
tillsammans.
Vi arbetar också för att göra digitala lärresurser tillgängliga för skolan. Det gör vi
ofta i samarbete med andra aktörer för
att skolor ska hitta material av god kvalitet.

www.skolverket.se/itiskolan
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bevakar och lyfter upp den senaste utvecklingen inom
området både i Sverige och internationellt. Du är
välkommen att kommentera inläggen!
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innebära att eleverna i större utsträckning får använda
digitala verktyg för sitt skapande och berättande. Här
finns kurser, videofilmer och artiklar med tips från pedagoger runt om i landet. Skolor har också fri tillgång
till arkiv med bilder, ljud, musik och faktagrafik.
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kan användas praktiskt i skolans verksamhet. Sveriges
kommuner och friskolor kan också använda PIM för
kompetensutveckling och examinera sina pedagoger
på fem olika nivåer. Idag är det 135 kommuner med
tillsammans cirka 90 000 pedagoger som studerar i
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examinationsmiljö.
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ration, checklistor och verktygstips erbjuds
och varvas med filmade intervjuer och artiklar inom
aktuella skolledarämnen. Leda med IT kan användas som
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söktjänster för skolan
Sociala medier
Länkskafferiet
är en special
utformad söktjänst för skolan.
Här hittar pedagoger och elever
Sociala medier
kvalitetsgranskade
länkar för skolarbete inom alla ämnen. Tjänsten passar även att använda för pedagoger
vid planering av lektioner och temaarbete. Spindeln är
en övergripande söktjänst som ytterligare ska förbättra
förutsättningarna för pedagoger och elever att hitta de
bästa digitala lärresurserna.

Länkskafferiet
Leda
med it

Leda med it

Hitta oss i sociala medier
Följ vårt arbete kring it i skolan via twitter,
facebook, bloggar och andra sociala medier. Du är även välkommen att kommentera och diskutera.
Sociala medier
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http://itforpedagoger.skolverket.se/hitta_material
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Leda med it – resurser för skolledare
http://ledamedit.skolverket.se
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Hitta oss i sociala medier
http://www.skolverket.se/itiskolan/sociala-medier

www.skolverket.se/itiskolan
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