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Under test2

Färdigheter och förmågor
Ta stöd av kortet om du testar med syftet att med hjälp av lärresur-
sen stötta och utveckla elevers färdigheter och förmågor. 

 ● Kan eleven börja använda 
lärresursen direkt utifrån sina 
förkunskaper? 

 ● Är det möjligt att följa elevernas 
progression i resursen genom 
t.ex. quizzar, diagonstiska prov 
eller annan dokumentation? 

 ● Om information sammanställs 
om elevens progression via en 
dashboard är den enkel att förstå  
och användbar i utvecklingen 
av din undervsining och för att 
stötta elevernas lärande? (dash-
boards är en yta där du kan se 
sammanställningar av elevernas 
aktiviteter och resultat från arbe-
tet i lärresursen).

 ● Är lärresursen adaptiv? Det vill 
säga anpassas resursen svårig-
hetsnivån efter elevernas interak-
tion med resursen. 

 ● Kan samarbete mellan elever or-
ganiseras? I så fall på vilket sätt?

 ● Är det lätt för dig som lärare och 
för eleverna att komma igång?

 ● På vilket sätt stimulerar lärresur-
sen elevernas nyfikenhet och 
motivation?

 ● Hur skapas bilden av hur tjejer 
och killar/ kvinnor och män “ska 
vara”?

 ● Är innehållet inbjudande för en 
varierad grupp av individer?

 ● I vilket grad behöver du som lära-
re stötta eleven i användningen 
av lärresursen?

 ● Går det att anpassa resursen 
genom ändring av text storlek, 
uppläst text eller möjlighet att 
kommentera i texten? Finns an-
dra anpassningsmöjligheter? 

 ● Är det smidigt att integrera 
lärresursen med andra aktiviteter 
i klassrummet?

 ● Finns det  lärarhandledning? Om 
det finns, är den enkel att följa?

 ● Är det möjligt att dela viss infor-
mation med vårdnadshavare via 
lärresursen? På vilket sätt?

 ● Är lärresursen enkel att använda 
om undervisningen sker via fjärr- 
och distans? (går den att använda 
off-line, inloggning, annat stöd-
material)
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