
 

 

Utbildningsförvaltningen  

 

 
 

 

 

Struktur och anpassning 

 Är läromedlets gränssnitt tydligt och användarvänligt? Är det enkelt att förstå läromedlets 

upplägg? 

 Finns det lätt/svår text, uppläsning och bild/form förklaringar?  

 Finns verktyg för aktivt studerande/”studieteknik”? Exempelvis stryka under, anteckna, skapa 

bokmärken etc. 

 Vilken typ av individanpassning kan läraren göra utifrån enskild elevs behov? Kan man välja 

övningar, men även anpassa gränssnitt och stoff? Är det enkelt att anpassa för en lärare? 

 Är strukturen tydlig för eleven? Är det lätt att navigera för att hitta det man söker och får 

man bra översikt? Innehållsförteckning etc. Finns distraktioner som tar bort fokus från 

stoffet? 

 Anpassar sig läromedlet efter elevens prestation? Sker insamlingen av resultat från 

läromedlet och anpassas mot elevens vidare lärande? 

 Progression. Kan elev och lärare enkelt se progressionen? 

 Finns möjlighet till självkontroll? (exempel självrättande frågor, läsförståelsefrågor etc) 

 Vad händer om en elev gör fel? Får den återkoppling om felet? Kan den gå vidare om alla 

uppgifter inte lösts korrekt? 

 Är formgivningen tilltalande och väcker nyfikenhet och intresse? 

 

 

Vilken typ av lärande? 

 Stödjer läromedlet olika vägar till lärande? Kan eleven lära sig ett moment på fler olika sätt? 

Finns olika sätt att förklara? 

 Möjliggör läromedlet ämnesövergripande arbete? 

 Främjar läromedlet elevers utveckling av problemlösningsförmågan? 

 Finns det spelifierade moment i läromedlet, och vad bidrar de till? 

 

 

Innehåll 

 Hur stora delar av kursplanerna i läroplanen täcker läromedlet? Även kap 1 och 2 i läropl. 

 Vilket stöd finns för läraren, ex lärarhandledning? Ingår de kostnadsfritt? Är de kopplade till 

avsnitten, eller är det separat? 

 
Vår checklista vid val av digitala läromedel 
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 Hur ser återkopplingen av elevernas prestationer och beteende till läraren ut? För enskilda 

moment, större sjok och från hela läsår? På individ- respektive gruppnivåer (klass, skola etc). 

Kan skolledningen ta del av statistik?  

 Finns det någon screening/kartläggning av elevens förkunskaper? 

 Hur ofta uppdateras läromedlet och hur får läraren reda på det? 

 

 

Medskapande 

 Kan lärare/elev vara ”medproducent” i läromedlet? Det vill säga kan läraren lägga till eller 

dölja material? Kan läraren påverka innehållet, exempelvis ta bort eller lägga till eget 

innehåll? 

 Kan läraren dela förändringar av innehållet med kollegor? 

 Stärker läromedlets upplägg samarbets-/dela kulturen hos eleverna/lärare? (Kan elever 

arbeta tillsammans etc.)  

 

 

Interaktivitet 

 Hur mycket och vilken typ av interaktivitet innehåller läromedlet? 

 Är interaktiviteten riktad mot/passar viss grupp av elever? 

 Kan interaktiviteten störa lärandet? 

 Kan man (läraren) välja bort interaktivitet? 

 

 

Teknisk information och pris  

 På vilka slags digitala enheter kan läromedlet användas? 

 Kan läromedlet användas tillsammans med skolplattformen/Teams? 

 Vilket pris är det per licens och år? Finns det skollicens och enstaka licenser? 

 Kan man testa verktyget gratis under en provperiod? 

 Hur fungerar användarsupporten?  

 Hur sker administrationen av konton? Kan elever själva byta lösenord, och få nytt om de 

glömt? 

 

 

Samlad effekt av digitala läromedel i flera ämnen  

 Finns nackdelar med olika leverantörer i olika ämnen för eleven och för lärarna? Läromedel 

med olika inloggningar och olika struktur och upplägg. 

 Finns nackdelar med en leverantör och ett upplägg för alla/många ämnen? 

 


