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PIM Lärresurser 
http://www.pim.skolutveckling.se/ 
 
Examination 
http://pimbevis.skolutveckling.se/ 
 

Nivå 1 

• Frågefilm om sökning på internet 

• Inlämningsuppgift - Word dokument med bilder 
 
http://www.pim.skolutveckling.se/upload/PIMpresentation.ppt 

A Resurser på Internet 

I det här kapitlet ges exempel på lärresurser, som du kan prova 
omedelbart. Det är bara att börja botanisera. 

Prova gärna Länkskafferiet 
http://lankskafferiet.skolverket.se/ 

Där hittar du mängder av länkar, praktiskt ordnade efter 
ämnesområden, kommenterade av en redaktör och märkta efter 
vilken åldersgrupp de kan tänkas vara lämpliga för 

1 Faktagrafik 

http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/ 

Som medlem på Multimediabyrån har du fri tillgång till ett stort arkiv med spännande 
och intressanta lärresurser i form av faktagrafik. Varje blad innehåller illustrationer och 
text som samspelar för att presentera ett aktuellt ämne. Kanske känner du igen bilderna? 
Samma bilder publiceras i många dagstidningar. I arkivet finns även animerad 
faktagrafik som genom rörlig bild beskriver alltifrån hjärtats funktioner till principer för 
offsideregeln i fotboll.  

En enda begränsning har du - bilderna får bara användas internt inom skolan. Det 
betyder att du till exempel kan:  

• Skriva ut intressanta bilder att arbeta vidare med  
• Visa faktagrafik med projektor  
• Hämta detaljer ur faktagrafiken till egna faktaplanscher som ni ställer ut i 

skolbiblioteket  
• Använda faktagrafik i er skoltidning, om den bara distribueras till elever och 

personal 
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Däremot får ni inte använda faktagrafik på skolans webbsida eller i en skoltidning som 
distribueras utanför skolan. Du hämtar faktagrafik på 

http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/ 

Börja med att logga in genom att klicka på 
Logga in/ut i vänstermenyn. Har du inget 
lösenord så registrerar du dig genom att klicka 
på den länk du hittar vid inloggningen. 

Efter att du loggat in kan du börja söka efter 
bilder. Här har jag valt att söka i arkivet 
Faktagrafik. Lägg märke till att det finns flera 
arkiv. 

Faktagrafiken ligger ordnad i kategorier. Välj 
en kategori och klicka sedan på Sök. Lägg 
märke till att det finns flera sidor i var kategori. Klicka på de små siffrorna för att byta 
sida.  

Du kan också söka genom att skriva in ett ord du letar 
efter. I så fall är det bra att ställa in kategorirutan på 
Alla kategorier, annars hittar du bara bilder som finns 
i den valda kategorin.  

När du hittar en bild du är intresserad av klickar du på 
rubriken eller direkt på bilden. Om du är inloggad har 
du två möjligheter - ladda hem som PDF för utskrift 
eller ladda hem som JPG. 

 

Ladda hem som PDF för utskrift 
Om du vill använda alternativet PDF måste du ha Adobe Reader 
installerat för att kunna öppna bilden. Då får du bilden i en upplösning 
som är direkt anpassad för att kunna skrivas ut med god kvalitet.  

 

Ladda hem som JPG 
Alternativet ladda hem som JPG ger dig fler möjligheter. Du kan 
välja att infoga bilden i ett ordbehandlingsprogram eller 
presentationsprogram. Du kan också öppna bilden i ett 
bildbehandlingsprogram för att frilägga detaljer den som du sedan 
vill arbeta vidare med. Då kan du till exempel göra egna 
faktaplanscher på det sätt som beskrivs i handledningen Bild B8. 
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2 Uppslagsverk 

Hela webben kan, om du vill, betraktas som ett gigantiskt uppslagsverk. En del 
webbplatser är särskilt inriktade på att fungera som uppslagsverk on-line.  

Lexin 
http://lexin.nada.kth.se/lexin.html 
Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten 
för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. För närvarande hittar du 
Lexin på elva olika språk.  

Google Earth 
http://earth.google.com/ 
På Google Earth kan du ladda hem ett program som ger dig hela världen som en 
interaktiv jordglob. Du kan åka, zooma och panorera och uppleva kartor på ett helt nytt 
sätt. Du måste vara ansluten till Internet då du använder programmet eftersom kartorna 
hämtas från en databas online.  

Den virtuella floran 
http://linnaeus.nrm.se/flora/ 
På den virtuella floran hittar du fotografier och texter om över tvåtusen svenska arter. 
Du får också veta vad växten heter på norska, danska, finska, engelska och tyska. Det 
finns flera specialförteckningar, som till exempel giftiga växter, landskapsblommor och 
färgväxter.  

Sjukvårdsrådgivningen 
http://www.sjukvardsradgivningen.se/ 
Sjukvårdsrådgivningen har mängder av fakta om kroppen och hälsa. Bland annat finns 
det en anatomisk atlas.  

Statistiska centralbyrån 
http://www.scb.se/ 
I statistikdatabasen på Statistiska centralbyrån finns statistik i olika områden sökbar 
online.  

Bibeln 
http://www.bibeln.se/ 
Hela Bibeln finns online med gott om sökfunktioner och möjligheter till förklaringar 
och jämförelser.  

Answers 
http://www.answers.com/ 
Answers är en sökmotor som söker i flera uppslagsverk samtidigt. Du kan söka via 
webbplatsen eller ladda hem ett litet program som ger dig möjlighet att söka 
förklaringar till ord bara genom att klicka på dem. Answers fungerar tveklöst bäst om 
du söker på engelska. Då får du upp en sammanställning av den information som hittats. 
Med svenska sökord får du ofta bara en rad länkar.  
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Wikiwebbar 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida 
http://susning.nu/ 
Wikiwebbar är webbplatser där alla besökare kan bidra. Wikipedia och Susning är två 
onlineuppslagsverk som bygger på idén att skapa uppslagsverket tillsammans. Den som 
är kunnig i ett ämne kan alltså logga in och fylla på. När du egentligen inte vet 
någonting om den person som står bakom uppgifterna - hur kan du då ta reda på om det 
stämmer?  

Betaltjänster  
En del uppslagsverk är betaltjänster som er skola kan prenumerera på.  

Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp 
Nationalencyklopedins nätupplaga är en ständigt uppdaterad faktabank. Här hittar du, 
förutom alla uppslagsord också mycket annat, till exempel svensk-engelsk ordbok, 
aktuella artiklar, spännande svar från experter och en del onlineaktiviteter. NE är inte 
gratis att använda, utan man behöver ett abonnemang.  

Utrikespolitiska institutet 
http://www.ui.se/  
http://www.landguiden.se/ 
Utrikespolitiska institutets populära bokserie Länder i fickformat finns som 
internettjänst under namnet Landguiden. Det är dock inte gratis, utan man får lösa en 
prenumeration. Du kan testa funktionerna genom att klicka på knappen Demo. Har ni 
ingen prenumeration kan du ändå ta del av kortfakta om världens länder. Du hittar dessa 
direkt på UIs sida genom att klicka på Världen Faktabank i menyn och följa länkarna 
till korta gratisfakta. 

3 Spel och simuleringar 

Det finns mängder av webbplatser med olika typer av spel och simuleringar tänkta att 
användas i lärandesammanhang. Tänk på att om du använder spel och simuleringar bör 
du sätta in dem i ett sammanhang där du kan reflektera kring det du upplevt. 

För att det ska fungera tekniskt krävs ofta att du har någon programvara eller en så 
kallad plugin installerad. Bland de vanligaste är Flash och Shockwave. Har du inte det 
som behövs får du vanligtvis upp en ruta som frågar om du vill installera. Fundera över 
hur du bedömer webbplatsens trovärdighet innan du tackar ja till installationen. 
Personligen skulle jag utan att tveka tacka ja till ett plugin, som erbjuds från någon av 
resurserna här nedanför. 

Webbdeckarna 
http://www.ur.se/webbdeckarna/ 
Webbdeckarna är en Internetutbildning för år 4 till 6 producerad av Utbildningsradion. 
Efter att du registrerat dig kommer du till deckarnas gata. Först måste du 
skaffa deckarlicens genom att svara på ett par frågor. Därefter får du lösa olika uppdrag 
med genom att söka på Internet.  
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Historiedetektiven 
http://www.ts.skane.se/ 
I spelet Historiedetektiven på Terra Scaniae får du samla ledtrådar för att ta reda på mer 
om arkeologiska fynd.  

Mot alla odds 
http://www.motallaodds.org/ 
Mot alla odds är ett spel från UNHCR där du får prova hur det kan vara att vara 
flykting. Du börjar med att fly från ett land i krig för att därefter söka asyl och börja 
bygga upp ett nytt liv i ditt nya land.  

Zenit 
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=212 
SIDAs samlingsplats för unga heter Zenit. Där hittar du massor att läsa. Dessutom finns 
det simuleringar där du i rollspelsform får ta ställning till vad du skulle göra i olika 
situationer.  

Swedkid 
http://www.swedkid.nu/ 
På Swedkid får du möta elva ungdomar med olika bakgrunder, tankar och erfarenheter. 
En stor del av Swedkid bygger på dialoger eller scenarion. Varje scenario lyfter fram en 
eller flera frågeställningar. När du går in i en dialog kommer du inte bara att få ta del av 
vad ungdomarna säger och tycker, du kommer även själv att konfronteras med frågor 
som knyter an till det som sägs.  

Nobelprize.org 
http://nobelprize.org/ 
Nobelprisets sida nobelprize.org innehåller en lång rad olika spel och simuleringar 
kring de ämnesområden prisen ges i. 

 

4 Samlingar 

Här är några ställen att börja på. 

Museifönstret 
http://www.museifonstret.se/ 
Många svenska museer har intressanta webbplatser. Några visar en del av sina föremål, 
andra har spel eller simuleringar att prova på. Museifönstret ger en bra ingång. Här 
hittar du länkar till svenska museer. 

Utbildningsradion 
http://www.ur.se/ 
UR har en mycket stor och välfylld webbplats. Mycket av materialet är skapat som 
komplement till pågående serier, men det finns också en hel del som kan användas 
separat. På UR:s portal Pedagogwebben - http://www6.ur.se/pedagog/start/ - får 
du en direkt ingång till resurser. 
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Barnens bibliotek 
http://www.barnensbibliotek.se/ 
Barnens bibliotek samlar bland annat länkar till författare, böcker, förlag och enkla 
faktalänkar. I Barnbokskatalogen kan man söka böcker från 2003 och framåt med 
presentationer. Sajten tar emot barns egna boktips, texter och digitala berättelser. Här 
finns även Bokjuryn. 

Pedagoglänkar 
http://www.pedagoglankar.se/ 
Pedagoglänkar är samlingen som man bygger tillsammans. Som medlem kan du enkelt 
lägga in dina favoritlänkar och skriva in taggar (nyckelord) så det går snabbt att söka 
bland dem. Företeelsen brukar kallas social bookmarking och nyttan är dubbel om du 
lägger in dina länkar - dels har du tillgång till dina favoriter vilken dator du än arbetar 
vid, och dels hittar du nya favoriter genom att se vad andra lagt in. 

BBC 
http://www.bbc.co.uk/schools/ 
http://www.bbc.co.uk/learning/ 
BBC har två olika samlingar med lärresurser. På BBC Schools finns en lång rad olika 
aktiviteter för elever i alla åldrar. Aktiviteterna är sorterade efter både ålder och 
ämnesområde. På BBC Learning finns en stor sammanställning med resurser för både 
barn och vuxna.  

Du glömmer väl inte 
http://lankskafferiet.skolverket.se/ 

 

 

Övning 
 

LÄRRESURSER A - Resurser på 
Internet 

  
Bestäm dig för ett arbetsområde. Se om du 
kan hitta användbar faktagrafik till området. 
Leta också efter andra lärresurser du skulle 
kunna använda.  
 

Kontrollera så att du:   

• Vet hur du söker faktagrafik 
• Har provat några olika lärresurser 
• Har en överblick över hur du kan söka lärresurser på Internet 


