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Vem är jag?

• Veronie Lejonord, Stocksätterskolan, Hallsbergs kommun

• Grundskollärare F – 6

• Slöjdlärare sedan 2015

• Förstelärare sedan 2014

• IKT-ansvarig sedan 2007

Det digitala är ett verktyg för elever att lyckas…



Bakgrund
• Effekten av det digitala i klassrummet
– motiverade,
– höjde kvalitén när mottagare blev tydliga

och gav respons
– elever lyckades utifrån sina egna

förutsättningar
– spännande och utmanande



I slöjdsalen

• Praktiskt/estetiskt – populärt

• Dokumentationen – ett gissel

• En till en - möjlighet/förutsättning

• Motivera och inspirera…

…inte bara till det praktiska  och kreativa arbetet i ämnet



Slöjdens styrka

• vår styrka som slöjdlärare att få elever 

över tröskeln – att lyckas, 

• hitta motivation/inspiration och möta 

dem för att nå så långt som möjligt

• ge tid, förutsättningar, anpassningar, 

utmaningar, locka och …



…och så lite glitter



Målet

Kunskapsmål
Eleven kan ge enkla, utvecklade, 
välutvecklade omdömen om sin 
arbetsinsats och hur den har påverkat 
slöjdföremålets kvalitet. Dessutom 
tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och 
för då enkla, utvecklade, 
välutvecklade resonemang om 
symboler, färg, form och material.



Praktiskt/kreativt + teoretiskt =

Vi såg att:
• dokumentation kan innebära hinder och

motstånd
• faktorer, som bristande förutsättningar, läs-

och skriv, språk etc, spelade in
• lust och motivation är överhängande viktiga

Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-SA

…det digitala ger oss möjlighet att passa bollen och…
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Spela på elevernas planhalva
• Lättillgängligt
• Snabb respons
• Tydlig måluppfyllelse
• Delaktighet
• Inflytande
• Fler mediaval
• Individuella möjligheter
• Synliggöra det egna lärandet



OneNote - anteckningsbok

Hur gör vi?
• Skapar anteckningsbok utifrån

centralt skapade Teams 
• Grundinnehåll som stöder, 

underlättar, tydliggör –
lättillgängligt

• Genomgång för eleverna, koll att
alla kommer in och har inloggning
som fungerar - tillgänglighet



Mina förberedelser

Innehåll
• Visuellt
• Lättillgänglighet
• Inbjudande
• Planering, syfte, mål
• Stöd, anpassning, utmaning



Gemensam yta



Tilldela alla, grupp el individuellt



Samarbete – lärare emellan



Översätt - modersmål & SVA-stöd



Stöd, anpassning, utmaning



Tydlighet - måluppfyllelse



Inspiration - elevexempel



Elevens arbetsyta

• Text
• Bild
• Videoklipp
• Ljudklipp



Välja – alternativ - individuellt



Respons

2. Du har motiverat ditt val av symbol på ett 
tydligt och välutvecklat sätt.



Respons

• Grön - positiv respons
• Gul – utvecklande respons
• Röd – varning felaktighet



Kommunikation



Veronie Lejonord veronie.lejonord@edu.hallsberg.se
Förstelärare, IKT-ansvarig Stocksätterskolan, Hallsbergs kommun 

Slöjddokumentation –
guldkant på slöjdprocessen

OneNote

mailto:veronie.lejonord@edu.hallsberg.se

