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Koden till digital kompetens Koden till digital kompetens är en grundbok för digital kompetenshöjning som
riktar sig till dig som är lärare eller skolledare i grundskolan. Boken spänner över många brännheta områden
som digital kompetens, maker-rörelsen och programmering. Boken består av två delar. Den första handlar om
vad digital kompetens är och sätter in kod och programmering i ett sammanhang. Den andra delen går igenom
viktiga begrepp och reder ut olika synsätt kring vad programmering i skolan är och hjälper dig att komma
igång med programmering tillsammans med dina elever. På ett lättsamt och personligt sätt berättar Karin
Nygårds om sin egen resa in i den digitala världen och ger dig också en grundkurs i programmering.
Författarna Karin Nygårds är grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk, men arbetar sedan 2013
enbart med att utveckla digital kompentens och programmering i skolan. Hon arbetar såväl nationellt som
internationellt med att utveckla metoder för att fler ska bli digitalt kompetenta. En bok i Inputserien
Inputserien består av böcker skrivna av lärare och forskare. De ger dig handfasta undervisningstips skrivna
utifrån författarens personliga erfarenheter och med vetenskaplig förankring. En Inputbok går att använda
direkt i din undervisning och lämpar sig väl för kollegialt lärande. Vi vill att du ska få inspiration och ny
kunskap som är vetenskapligt förankrad och paketerad i ett lättillgängligt format.
Behöver du mer input till din undervisning? Se alla titlar på nok.se/input
Dessutom kommer vinnaren av utmärkelsen Digital Workplace Awards att utses.
Den 16 maj samlas talare, experter, deltagare och partners för att utbyta erfarenheter kopplat till den digitala

arbetsplatsen. Digitala Strategidagarna - Offentlig Sektor är en konferens som vänder sig till personer som vill
vara med och driva den digitala utvecklingen inom offentlig sektor. Läsdagboken är från oktober 2004 och
framåt. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan.
Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på något sätt. Läser drygt
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