
  

Errarps skola 1-1 
Vi var lite nyfikna på att se hur både elever och 

pedagoger har upplevt första året med en till en. Vi 

har  intervjuat pedagoger och elever i åk 1 och åk 4. 

 

Vårt mål med projektet är att nå alla 

pedagoger dvs. även de som inte har en 

dator per elev. Vi startade en IKT-grupp 

med pedagoger från alla årskurser. Gruppen 

träffas en gång i månaden. Det har även 

avsatts tid på verksamhetsmöten för IKT-

inspiration. För att få in IKT som en naturlig 

del i planeringen har IKT-pedagog och i viss 

mån IKT-projektledare suttit med vid 

arbetslagens planeringar. Syftet har varit att 

stödja och driva processen framåt.  

 

En timme per vecka har IKT-pedagog samt 

projektledare funnits som stöd för att 

introducera nya verktyg hos eleverna i åk 1.  

 

Det har funnits möjlighet för årskurser som 

inte har en dator per elev att få undervisning 

i mediateket. 

Lärarna i åk 1 
Det har varit ett spännande år att jobba med 

en dator per elev. En stor utmaning som 

upplevts positiv från alla pedagogerna i åk 1. 

Lärarna tycker att har varit ett lyft för 

eleverna. Omställningen var stor innan all 

utrustning var på plats. Därefter har en 

fantastisk utveckling skett hos eleverna.  

De eleverna med motoriska svårigheter har 

fått det lättare att göra sina arbetsuppgifter 

fina. De har också fått ett större flöde i sina 

texter då de sluppit lägga energi på att forma 

sina bokstäver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tråkiga saker har blivit roligare” 

 

De har hunnit lära sig mycket på kort tid. 

Det har varit ett bra stöd för pedagogerna 

att IKT-pedagogen och IKT-projektledaren 

har funnits i klassrummet och hjälpt till då 

nya verktyg implementerats.  

Verktyg som uppskattas och varit 

användbara i åk 1 är Svenska djur, Världens 

djur, ClaroRead och Ljuda. Word har använts 

flitigt. Eleverna har infogat bilder som har 

inspirerat dem att skriva. 

 

”Får eleverna välja så väljer de datorn” 

Vid ett lektionstillfälle letade eleverna upp 

sitt hus via Google Maps och genom att göra 

en ”Print Screen” och  infoga bilden i  Word 

kunde de skriva om sitt hus och sin familj. 

 

Lärarna i årskurs 1 upplever inte att 

elevernas handstil försämras p.g.a. att de 

skriver mycket på datorerna. Parallellt med 

att eleverna har skrivit på datorerna har de 

tränat sin finmotorik på andra sätt. Eleverna 

har även skrivit för hand. Det ena har inte 

uteslutit det andra. Ett intressant 

elevexempel är en pojke i årskurs ett som 

valde att skriva på datorn innan han skrev 

för hand. På detta sättet klarade han av 

handskriften lättare. 

 

 

 

 

 

En dator per elev  
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En styrka på Errarps skola är att 

förskoleklassen och årskurs ett arbetar 

integrerat. Förskoleklassbarnen har på ett 

naturligt sätt kommit i kontakt med datorn 

som redskap, ofta med en etta som lärare. 

Risken med att eleverna har var sin dator är 

att skolan skapar ensamvargar. Pedagogerna 

tycker det är viktigt att eleverna arbetar 

mycket tillsammans även med datorerna för 

att undvika detta. 

 

Eleverna i åk 1 

Eleverna tycker att det varit kul att ha en 

egen dator. Det har varit spännande. 

Eleverna tycker att det är lättare att skriva på 

datorn än med en penna. När eleverna lär sig 

nya saker upplever de att det kan var lite 

klurigt i början. T.ex. att logga in på Fronter 

har varit lite jobbigt i början. 

”Man glömmer  ibland hur man ska gå in och sånt” 

 

Eleverna upplever att de har lärt sig mycket 

när det gäller att använda datorer under året. 

”Jag har lärt mig mycket på datorerna – det är så 

mycket att jag inte kommer ihåg” 

Många av eleverna i årskurs ett tycker att det 

är bra att de använder datorerna för det är 

något som man förväntas kunna i framtiden. 

”När man blir stor kan man behöva använda 

datorn.” 
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Lärarna i åk 4 
Precis som lärarna i åk 1 tycker pedagogerna 

i fyran att det har varit ett spännande år. Att 

varje elev har sin egen dator öppnar massor 

av möjligheter. Undervisningen har blivit 

roligare och mer varierad. På ett enkelt sätt 

går det att möta varje elev på deras 

utvecklingsnivå. Alla elever har tillgång till 

alla verktyg vilket inte pekar ut elever med 

specifika svårigheter.  

 

Datorn har blivit en naturlig del av vardagen 

i årskurs 4. Datorn har inte uteslutit penna 

och papper. Respektive verktyg har använts 

där det passar bäst. Eleverna har också varit 

med och påverkat när de tycker att datorn 

fungerar som bästa verktyg, vilket är 

individuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskurs fyra har arbetat utifrån Fronter. Alla 

arbeten sparas i min mapp. 

Inlämningsmappen har använts vid 

exempelvis läxor för att lätt få en överblick 

och på ett smidigt sätt kunna ge respons på 

elevernas arbeten. Arbetsuppgifter och 

tillhörande länkar har samlats under 

respektive ämnen i klassrummet på Fronter. 

 

Eleverna i åk 4 
Eleverna i årskurs fyra har tyckt att det har 

varit ett roligt läsår med datorerna. De 

känner att de har fått ett större ansvar och 

känner sig äldre. Till att börja med kände de 

att de var mycket nytt och att de kunde lite 

om hur datorerna skulle användas.  

”I början kunde man inte så mycket. Visste inte 

alltid hur man skulle göra. Nu kan vi massor av 

program att använda.” 

Undervisningen blir mer varierad. Det är lätt 

att snabbt söka upp svar på något man 

undrar över och allt man gör blir snyggt. 

Eleverna tycker att den största skillnaden i 

att skriva är  att det är lätt att flytta text och 

att ändrar i texten i efterhand för att göra 

den bättre. Till skillnad mot innan de hade 

datorer då de skrev det mesta för hand. 

”Om man skrivit fel fick man sudda massor för att 

ändra och skriva om igen”. 

Det finns en del elever som  känner att 

texterna blir mindre personliga när de skrivs 

på dator och vill skriva mer för hand. 

”Känns mer personligt med en handskriven text. 

Känner mig mer stolt när jag gjort det helt själv.” 

Eleverna upplever att de lär sig mycket som 

de inte bara har nytta av i skolan. De jobbar 

även med programmen hemma i olika 

situationer. 

”Man lär sig inte bara för skolan, man lär för livet” 

 

Jessica Kangro, Projektledare  

Carolina Wiberg, IKT-pedagog 

Errarps skola 
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