
Digitala läromedel
Läromedelsträffarna anordnas av Utbildningsförvaltningen:

Medioteket

IKT-enheten (Programbanken / Kvalitetssamordnaren)

FoU-enheten



Digitala läromedel

Tryckt material och digitala läromedel kan likna varandra men digitala läromedel kan 
aktivera andra kognitiva processer. Därför bör lärare använda både tryckt och digitalt 
material för att kunna göra individuella anpassningar. Digitala och analoga läromedel 
ersätter inte varandra utan kompletterar varandra då de har olika styrkor och svagheter.

Digitala läromedel har många fördelar - de ger ökad tillgänglighet, är flexibla, kan 
individanpassas både vad gäller innehåll, omfång, nivå och uppgifter. De kan öka 
motivation och engagera elever som av olika skäl inte nås fullt ut av skolan.

Digitala läromedel kan lätt uppdateras, komplexa processer kan göras åskådliga och 
bedömningssystem med omedelbar återkoppling kan stärka lärandet.
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Definitioner av läromedel, lärverktyg och lärresurser

Det finns ingen konsensus kring begreppen läromedel, lärverktyg och lärresurser. 
Myndigheter använder olika definitioner och avgränsningar.

Ofta överlappar begreppen varandra och för det digitala används ibland ”digitala 
resurser”.

Likaså blir det allt vanligare att digitala lärverktyg kallas för digitala lärresurser –
vilket inte helt stämmer med vår definition.

Med andra ord så kan landskapet vara lite otydligt, men för att försöka reda ut 
begreppen på dessa träffar så använder vi de ursprungliga definitionerna i vår 
läromedelspolicy.
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Med Läromedel avses förlags- eller producentutgivet material framtaget av 
professionella i en kvalitetssäkrad process där innehåll och form utgår från kursplaner 
och andra styrdokument och som täcker in flera områden i en enskild kursplan. Ett 
läromedel är därmed en komplex didaktisk produkt bestående av flera delar, t.ex. 
lärarhandledning, övningar, fördjupningar, bedömningsmaterial etc.
Läromedel kan vara analoga eller digitala eller både och.

Med Lärverktyg avses utrustning och material som används i undervisningen,
t.ex. papper och penna, hyvelbänkar, whiteboard, projektorer, datorer, program, 
webbtjänster, appar etc. Ibland används begreppet ”Digitala verktyg” och då avses 
program och digitala enheter som t.ex. datorer och iPad.

Med Lärresurser avses övriga resurser med innehåll som inte alltid är didaktiskt 
bearbetat för användning i skolan eller som fordrar en didaktiskt genomtänkt kontext. 
Det kan vara skönlitteratur, material från intresseorganisationer, dagstidningar och 
tidskrifter, referenslitteratur, ordförståelseprogram, matematikövningar, en bild, ett 
konstverk etc.

Utbildningsförvaltningens läromedelspolicy utgår från följande definitioner:
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Här finns ytterligare en massa bra information, t.ex:

Skolverket har tagit fram en checklista för att utvärdera digitala läromedel. Den är delvis 
tillämplig även på analoga läromedel. *

Läromedelskollen från läromedelsföretagen, http://laromedelsforetagen.se/fakta/laromedelskollen/

Programbanken informerar om tre former av licenser: licenser som skolan köper, gratisprogram 
och centrala licenser.
Programbankens webbplats: programbanken.stockholm.se
Kontakta Programbanken: programbanken@edu.stockolm.se

Information kring hantering av personuppgifter för program, webbtjänster
och appar. Om informationssäkerhetsklassning och personuppgiftsbiträdes-avtal (PuB-avtal).

* Vi har tagit fram en egen checklista och det är den som vi ska arbeta med efter fikapausen. Vi 
hoppas att ni vill göra den till er egen. Det är ett utkast som behöver förädlas vidare!

http://laromedelsforetagen.se/fakta/laromedelskollen/
mailto:programbanken@edu.stockolm.se
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