
Information kring det digitala materialet för VVM, Vem Vet Mest om Österåker 
 

Denna information är avsedd för dig som lärare/handledare för elever i åk 3-4. 

Den beskriver arbetsgång, praktiska detaljer m.m. 

Material, form 
Materialet är avsett att användas på antingen PC eller MAC. 

Materialet är lagrat i form av bildspel, producerat i Microsoft Office 2016 (PC) i formatet .pptx. 

På skivan finns också Worddokument i formatet .docx. 

Det finns också film i tre format, där någon av dem fungerar på PC eller MAC. Det är bara att prova! 

Upplägg 
Ett förslag till upplägg följer här. 

Titta igenom alla bildspel. Under varje bild finns en berättartext som du kan använda vid 

presentationen. När du kopplar in projektorn i klassrummet så ställs PowerPoint om och du ser på 

din dator både den aktuella bilden, ledtexten under den och nästa bild. Mycket praktiskt! 

Börja gärna lektionen med att visa filmen i mappen Film. Den är knappt 7 minuter och visar klipp från 

lektioner där ÖHF medverkar. Den visar också klipp från finalen i Fullmäktigesalen i Alcea-huset. 

Därefter kan det vara lämpligt att visa bildspelet Introduktion. Den ger exempel på innehållet i de 

olika avsnitten och visar presentationsformen. 

Det finns sedan fem ämnesområden, numrerade från 1 till 5. Du väljer själv om du vill köra dem i 

annan ordning. I varje avsnittsmapp finns också instuderingsfrågor och checklistor som du kan 

använda. Kopiera till din dator och redigera vid behov. 

Det finns också en mapp som heter Tidslinje. Där finns ett dokument som beskriver situationen i Aker 

under de senaste 10 000 åren. Där finns också material för skapande av en tidslinje som man kan 

sätta upp runt klassrummets väggar eller i en korridor. 

I en mapp som heter Encyklopedi finns ett digert alfabetiskt register, kallat Encyklopedia Agaria. Den 

innehåller allehanda material avseende Österåkers kommun, nu och då, och kan tjäna som 

uppslagsverk eller komplettering till bildspelen. 

Utskrifter 
Du väljer själv om du vill skriva ut material till eleverna eller som stöd för din egen undervisning. 

Tänk på att det finns olika utskriftsalternativ i PowerPoint; Helsidesbilder, Anteckningssidor, 

Åhörarkopior i olika layoutstilar. 

Teknik 
Bildspelen är relativt ”stora”; mellan 12 och 40 MB, och det kan ta en liten stund för PowerPoint att 

läsa in dem i datorn. 
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