


Olle Strömbeck Lärare åk. 1–7, IKT-pedagog

Aldrig mera workshop i iMovie 
Opera4v och klassrumsnära fortbildning



Olle Strömbeck Lärare åk. 1–7, IKT-pedagog

1. Om Burlövs kvalitetsteam 
2. Exempel från vårt arbete



Burlövs kommun

17.000
Invånare

Förskolor Skolor Komvux  
med gym

11 9 1



•Höjda resultat i grundskolan senaste 5 åren 

•KläMrat 150 placeringar i SKLs Öppna jämförelser 

•Huvudman utan kri4k från Skolinspek4onen 2017 

•Svenskt näringslivs Superkommun 2017 

•Ökad närvaro bland elever 

•Sjunkande sjukfrånvaro hos personal

Det går bra nu!



#paddagogik 
workshop 

Burlöv
#paddagogik workshop är en serie workshops öppen för den som vill lära sig mer om hur man kan använda digitala resurser i undervisningen. Vi arbetar tillsammans utifrån olika teman och utbyter idéer och erfarenheter.  

Alltid 15.00-16.30 
Föranmälan krävs. Anmäl på 
paddagogikburlov.blogspot.se/p/workshops.html   
Minimum 10 deltagare. 

När? Vad?
Var?23 september Pages och Keynote (Mac) Stora Dalslund6 oktober Google Classroom - kom igång (Dator) Medborgarhuset22 oktober Bookis och Book Creator (iPad) Stora Dalslund9 november iMovie - redigera film på iPad Medborgarhuset23 november #Paddagogikträff Burlöv Tågarpskolan3 december Fria webbresurser för undervisning - (Dator) Stora Dalslund

Med reservation för ändringar
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Pedagogisk 
kompetensÖdmjukhetElevfokusKreaNvitet



Opera4va

verksamhetsnära 
och 

situa4onsanpassat

I klassrummet 
med eleverna

terminslånga uppdrag

Så vad är alltså 
Kvalitetsteamet?





• Utryckningspersonal 

• E@ resursteam av specialpedagoger 

• Vikariepool 

• Observatörer/inspektörer

Vad är då inte 
Kvalitetsteamet?



•Ge inspiraNon och stöd 

•Konstruk4v samtalspartner  

•Samarbeta i klassrummet  

•Avlasta för aM ge utrymme för aM förändra  
arbetssäM och testa nya metoder  

•Observera  

•Modella (exemplifiera eM visst säM aM jobba) 

•Handleda 

•Driva utvecklingsprojekt och samordna arbetsgrupper 

Verktygslåda



•Undervisning där elever är lärresurser för varandra 

•Från maMebok 4ll lärmiljö 

•Organisa4onsutveckling: två-lärarsystem 

•Elevinflytande i undervisningen 

•AM upptäcka engagemang

Exempel uppdrag







3 lågstadieskolor (18 klasser) 
Petra Olle och Maria från Kvalitetsteamet 
vt -17 och ht -17

SNmulera elevakNva arbetssäW genom 

AW sNmulera användandet av digital teknik  
AW öka användningen av elever som lärresurser för 
varandra 
Ökade möjligheter Nll aW publicera för verkliga 
moWagare

Uppdrag 2017
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BFL
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1. Anslagsbild

2. Lyssna till en 
personbeskrivning

3. Muntlig 
personbeskrivning 

utifrån en bild

4. Gemensamt 
analysera en 

elevtext

5. I par analysera 
en elevtext

6. Hela gruppen skapar en 
ordbank med beskrivande ord

7. Skrivövning: I par ska eleverna 
beskriva varandras yttre egenskaper

8. I par ska 
eleverna ge 

respons på ett 
annat pars text.

9. Lärarens feedback

Personbeskrivning 
åk 2



Bild Muntligt SkriLligt

Textproduk4on



kommun
BurlövsGenom 

elevernas ögon

Sju övningar för att introducera iPad  

i förskoleklass med hjälp av kameran

Med inspiration från Kamerans ABC - Akademi Valand
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åk 1





A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
￼ 

Mitt fantasidjur 
Jag är ett fantasidjur. Jag heter jack. 
Jag bor i en skog men myke dima. 
Jag äter moreter och jordgobar. 
Jag stor som et träd.❤"#$%&









Kamratrespons 
åk 2 



Hur ger man respons för aM förfaMaren ska kunna förbäMra 
sin text med hjälp av den?  

åk 2

Man kan ge exempel på 
det man vill aM 

förfaMaren ska förbetra.

Ge respons på eM snällt 

säM 🐱 AM inte säga aM 

det är dåligt 🐱🐱🐱

Man kan ger förslag 4ll 
täxten som man kan arbeta 

mer på. Man kan också 
hjälpa 4ll och säga små ord 

som man kan ha i sin täxten.

Man kan försöka 
använda alla sinnen som 
4llexempel lukt, smak, 

syn och hörsel.



http://akarpf3.bookis.se/bocker/den-magiska-varlden-3/


Kameran 
Shadow Puppet Edu 

ChaMerPix Kids 
PicCollage Kids 

Skols4l 3 
PuppetPals Directors Pass

Frågor?
Vi ses på SETT date


