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Att nå lärare med DLR



• Hur DLR presenteras på nrm.se

• Erfarenheter från lektion.se

• Strategi för att synas på facebook

Program



• En sida per stadie där alla DLR som vi rekommenderar för 
det stadiet finns med.

• En undersida per DLR.

• Designen är optimerad för sociala medier (facebook).
– Rubrik. Så kort som möjligt, men tillräckligt lång för att ge en bild av 

resursen.

– Ingress. max 300 tecken, syns helt eller delvis när man länkar. 
Syfte: att väcka intresse och locka till klick på länken.

– Bild. Ska hänga ihop med innehållet och väcka intresse, syns när man 
länkar.

– Kortfakta om resursen. Ämne, typ av material, tidsåtgång.

– Nedladdningsbara dokument.

– Brödtext. Text som beskriver resursen mer detaljerat.

– Tips på andra DLR på samma tema.

DLR på nrm.se



• En sida per stadie där alla DLR som vi rekommenderar för 
det stadiet finns med.

• En undersida per DLR.

• Designen är optimerad för sociala medier (facebook).
– Rubrik. Så kort som möjligt, men tillräckligt lång för att ge en bild av 

resursen.

– Ingress. max 300 tecken, syns helt eller delvis när man länkar. 
Syfte: att väcka intresse och locka till klick på länken.

– Bild. Ska hänga ihop med innehållet och väcka intresse, syns när man 
länkar.

– Kortfakta om resursen. Ämne, typ av material, tidsåtgång.

– Nedladdningsbara dokument.

– Brödtext. Text som beskriver resursen mer detaljerat.

– Tips på andra DLR på samma tema.

DLR på nrm.se



• De flesta lärare vet att den finns.

• Ht 2018 till nu

• 142 329 nedladdade DLR

• Två huvudtyper av DLR
– Korta, enkla som går fort att sätta sig in i och som kan kombineras 

med annat lektionsinnehåll

– Längre mer avancerade som kräver mer förberedelse

• Tänk smörgåsbord snarare än att ge en helhetslösning.

Erfarenheter från lektion.se



• Grupper. Bra att följa en ny grupp ett tag innan man börjar 
göra inlägg. 
– Hur ofta är det vettigt att posta nya inlägg?

– Vad frågar medlemmarna efter?

• Tipsa om egna DLR genom att kommentera när andra 
efterlyser material.

• Speciell metodik. Medskapande.

• Påtala att DLR är gratis och faktagranskat.

Facebookstrategi



• Många lärare är med i flera 
grupper.

• Ha en plan för vad som ska 
postas, i vilken grupp och 
när.

Mer om Facebookgrupper



• DLR på nrm.se: www.nrm.se/e-klass

• Signa upp för lärarbrev: www.nrm.se/lararbrev

• Interaktiva DLR
– Digitalt escape room: www.nrm.se/escape-time

– Vårkalender: www.nrm.se/varkalender

– Flippat klassrum om natur- och miljövård:

• www.nrm.se/uppdrag-miljo

• www.nrm.se/spelet-om-ostersjon

Länkar till DLR på nrm.se
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