
 

En liten introduktion till SLI Plus 

 



 

Underlätta planeringen med SLI Plus! 

Pedagogens bakficka 

Plus är ett verktyg på SLI.SE där du 

som lärare kan samla, dela och ta 

del av andras digitala material. Du 

kan kombinera filmer från Play med 

klipp från t.ex. Youtube, dokument, 

länkar och bilder. Samlingen kan du 

ha för dig själv eller dela ut till dina 

elever eller kollegor. Tanken är att 

Plus ska ge ett mervärde till de 

tjänster som redan finns och 

används av er lärare.  

Koppla planeringen till 
läroplanen! 

Om du väljer att skapa en 

pedagogisk planering i Plus får du 

hjälp av en färdig mall. Du beskriver 

arbetsområdet och tydliggör syftet 

för eleverna. Du kan även koppla 

innehållet i planeringen till det 

centrala innehållet i en lättanvänd 

krysslista. För att ytterligare 

tydliggöra för eleverna vad som 

krävs kan du lägga till 

konkretiserade mål och de olika 

nivåerna på kunskapskraven samt 

arbetssättet. Du kan också beskriva 

redovisningssätt och på vilket sätt 

du kommer att bedöma elevernas 

arbete. 

Du väljer vilken läroplan du vill 

hänvisa till när du skapar en ny 

Pedagogisk planering 

 

 



 

Kom igång med SLI Plus! 

Mitt material 

Du kan skapa tre olika typer av 

projekt i Plus 

I ”Tema” samlar du dina 

favoritresurser inom ett visst område.  

I ”Lektionsplanering” kan du koppla 

filmer och resurser till enstaka 

lektioner.  

I ”Pedagogisk planering” har du 

möjlighet att sätta samman ett 

större arbetsområde med stöd av 

läroplanen.  

 

Skapa nytt … 

Gå till ”Mitt material” och klicka 

sedan på ”Skapa nytt” uppe till 

höger.  

Ge projektet ett namn och välj 

sedan vilken typ du vill skapa:  

- Tema 

- Lektionsplanering  

- Pedagogisk planering.  

Väljer du pedagogisk planering ska 

du också välja vilken läroplan du vill 

använda.  

I Tema kan du skapa nya flikar 

medan Lektionsplanering och 

Pedagogisk planering är fasta 

mallar 

 



 

Redigera innehållet 

Infofliken 

Under infofliken kan du redigera 

beskrivningen av ditt projekt, allt för 

att göra det lättare för dig och 

andra att hitta det.  

Du kan t.ex. ladda upp en bild som 

kommer att bli projektets ”framsida”, 

lägga till en beskrivande text samt 

tagga projektet med förmågor, 

målgrupp och etiketter. Etiketter 

skapar du genom att skriva de 

sökord som du själv skulle ha skrivit 

för att hitta ditt projekt.  

 

Flikarna Handledning och 
Lektionsmaterial 

Under flikarna Handledning och 

Lektionsmaterial kan du skriva text 

med en enkel editor och infoga 

olika resurser som filmer, bilder, 

dokument, länkar och böcker (om 

du har Läshörnan).  

Fliken Handledning är till för att du 

ska kunna beskriva hur du tänkt 

kring arbetsområdet för en kollega 

och är inte synlig för elever.  

Fliken Lektionsmaterial är till för att 

du ska kunna presentera materialet 

för dina elever.  



 

Fliken Pedagogisk 
planering 

Under denna flik får du stöd i att 

göra en pedagogisk planering. När 

du klickar på redigera kommer en 

enkel mall med 6 rubriker fram. Du 

kan lägga till centralt innehåll från 

en krysslista och även kopiera text 

från alla kapitel i läroplanen.  

Fliken Resurser 

Under denna flik hittar du de resurser 

du lagt upp. Du lägger till resurser i 

Resurshanteraren. 

Resurshanteraren 

I resurshanteraren lägger du till de 

filmer, dokument, länkar, bilder och 

böcker (om ni har Läshörnan) du vill 

använda i ditt projekt. Filmer och 

böcker kan du lägga till genom att 

klistra in länken från SLI Play, 

Läshörnan, Youtube eller Vimeo. 

Filmer från SLI Play går även att 

lägga till direkt från Play. Bilder och 

dokument laddar du upp. Länkar 

lägger du till genom att klistra in 

länken. Du kan ändra titeln på alla 

dina tillagda resurser. Om du vill 

dela en länk, bild eller en film med 

andra pedagoger samtidigt som du 

lägger till den i dina resurser. Ett klick 

i rutan och en etikett är det enda 

som krävs. Resursen hamnar då i 

Delade resurser. Tänk på 

upphovsrätten innan du delar. 



 

Fliken Egenskaper 

Under Egenskaper kan du ställa in 

olika funktioner: 

- Vill du att andra användare ska 

kunna kommentera ett projekt 

du delat? 

- Vill du att resursfliken ska synas? 

Det är också under denna flik som 

du gör ditt projekt synligt för andra 

användare. Du kan visa det för 

lärare på din skola, elever på din 

skola, lärare på andra skolor, elever 

på andra skolor. Du kan även ge 

lärare på din skola rättigheter att 

redigera ditt projekt. Under 

Länkdelning kan du skapa en länk 

så att du kan dela det till användare 

utan att det är sökbart i SLI Plus.  

 

Från Play till Plus 

Efter att du skapat t.ex. ett Tema 

kan du lätt lägga till en film från 

Play. Gå till flikarna under spelaren i 

Play, Klicka på fliken ”Dela/skapa 

klipp”. Klicka på ”Dela på”. Klicka 

sedan på Plusikonen och välj sedan 

ditt tema i listan. 

Statistik 

Under Egenskaper kan du se statistik 

över hur många som besökt ditt 

projekt samt se vilka som besökt 

projektet via länkdelning. 



 
 

Om upphovsrätt 

Alla filmer du hittar på SLI Play kan 

användas i projekt. 

 

Filmer från Vimeo och Youtube 

måste man vara lite mer försiktig 

med. Vem har lagt upp filmen? 

Skolverket har högre trovärdighet än 

Balrog_99  Tvekar du? Avtså! 

 

Samma gäller för bilder. Om du själv 

inte är upphovsman till bilden du vill 

använda och är osäker på vad som 

gäller för en bild, avstå! 

Andras material 

Under fliken Andras material hittar 

du de teman, lektionsplaneringar 

och pedagogiska planeringar som 

dina kolleger runt om i landet valt 

att dela med sig av. Titta in och låt 

dig inspireras! 

 

Sök och filtrera material! 

Precis som i SLI Play kan du söka 

fram material genom att använda 

sökord och filtrera på bland annat 

målgrupp och typ av projekt.  

Sökningen fungerar på samma sätt i 

både Mitt material och Andras 

material.  

Delade resurser 

Här hittar du de fria resurser dina 

kolleger runt om i landet valt att 

tagga och dela med sig av när de 

lagt till resurser i sina projekt. Du kan 

söka delade resurser med sökord 

och filtrera om du vill ha en film, länk 

eller bild.  

 


