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Till vem vänder sig utbildningen?
Design av digital didaktik vänder sig till dig 
som arbetar inom skolan och är lärare, 
studiehandledare eller pedagog med viss 
digital erfarenhet och som vill ta ett steg 
vidare och utveckla dina IKT-kompetenser 
ytterligare. 

Utbildningen passar både för dig som arbetar 
i klassrumsmiljö och för dig som bedriver 
distansutbildning.



kunskaper om/i…

• utbildningsvetenskaplig 
teoribildning och 
forskning kopplat till 
designen av digital 
didaktik

• möjligheter och 
utmaningar kring 
undervisning i tekniktäta 
miljöer

• sociala strukturer, 
undervisning, lärande och 
bedömning

färdigheter i…

• att reflektera över sin egen 
pedagogiska verksamhet 
utifrån, formativ 
teoribildning och forskning

• att analysera valet av 
pedagogisk metod och 
dess påverkan på elevens 
lärande

• att kunna identifiera och 
analysera utmaningar och 
möjligheter som 
uppkommer i tekniktäta 
miljöer

kompetenser för att…

• kunna planera, genomföra 
och utvärdera 
klassrumsaktiviteter som 
involverar design av 
digital didaktik

• kunna skapa pedagogiska 
lektionsserier som 
innefattar sociala 
strukturer, undervisning, 
lärande och bedömning

• lösa didaktiska problem 
som kan uppstå i en 
tekniktät miljö

Utbildningens mål
Du får…



Vetenskaplig teoribildning kring digital didaktisk design
Kursen behandlar olika literacies och multimodala perspektiv 
på lärande samt hur du kan integrera pedagogik och teknik 
med hjälp av pedagogiska ramverk. På kursen tillkommer 
även kortare artiklar som komplement till kursboken.

Examination:
• Analys med hjälp av pedagogiskt ramverk
• Blogginlägg

KURS 1
10 hp, 4 veckor, halvfart

Litteratur:
Digitalisering, literacy och 
multimodalitet, Jenny 
Edvardsson, Anna-Lena Godhe
och Petra Magnusson, 
ISBN 9789144117362



Digitalisering och utbildningsverksamheter
Kursen behandlar olika typer av nätbaserad kommunikation 
och hur digitala plattformar kan stödja det pedagogiska 
arbetet både på distans och i klassrummet.

Examination:
Planering för ”rum för lärande” med hjälp av plattform med 
kamratrespons (Multimodal redovisning med både text och 
visuellt stöd)

KURS 2
10 hp, 4 veckor, halvfart

Litteratur:
Nätbaserad utbildning, 
Stefan Hrastinski
(reviderad utgåva 2013), 
ISBN 9789144088457



20 hp, 8 veckor, halvfart

Digital design i klassrummet
Kursen behandlar hur man kan arbeta formativt med digitala 
verktyg och ge eleverna effektiv återkoppling på väg mot målet. 
I kursen ingår även planering av ett undervisningsmoment.

Examinationer:
• Podd med kamratfeedback (i grupp eller individuellt)
• Planering av ett undervisningsmoment för den egna 

pedagogiska verksamheten med kamratfeedback (detta 
presenteras via en inspelad film)

KURS 3 

Litteratur:
Att arbeta formativt med 
digitala verktyg, Patricia Diaz 
(andra upplagan 2019), 
ISBN 9789144131597.



Flexibelt upplägg

Utbildningen går att läsa på två olika sätt:

Spår 1

Eget arbete kombineras med en digital träff på torsdagar. 
Under mötena diskuterar vi och bearbetar kursinnehållet 
tillsammans. Fokus ligger på kollegialt lärande och 
implementering i den egna pedagogiska verksamheten.

Spår 2

Eget arbete kombineras med interaktion och kollegialt lärande 
via diskussionsforum. Inlägg kan göras på valfria tider. Även 
här ligger fokus på kollegialt lärande och implementering i 
den egna pedagogiska verksamheten.



Vi som jobbar med utbildningen

Edvin Janelöv
Utbildningsledare
Edvin är även rektor på grundläggande och gymnasial nivå på 
komvux på ABF Vux. Han har tidigare jobbat med implementering 
av lärplattform och som handledare till lärare i samband med IKT-
satsningar. Just nu leder han en digital satsning på fortbildning för 
medarbetarna på komvux på ABF Vux.

Hanna Hägerland
Kursansvarig och lärare
Hanna är förutom lärare på yrkeshögskolan även lärare i svenska och 
religion på komvux. Hon har tidigare jobbat IKT-handledning och 
utbildning av andra lärare, samt föreläst om digitalisering på nationella 
konferenser om SFI. De senaste åren har hon vidareutbildat sig inom 
området och är inom kort klar med en magisterexamen i tillämpad IT.



ANSÖKAN

Du ansöker till utbildningen via vår hemsida 
www.abfvux.se

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?
Kontakta oss på e-post:
yh.gbg@abfvux.se


