
  

Ängelholms Montessoriskola 
Med satsningen ”En dator per elev” kommer ett 

nytt sätt att lära, men även ett nytt sätt att 

undervisa. Ängelholms Montessoriskola har utrustat 

åk 1 och 4 med en dator per elev. Detta har frigjort 

äldre datorer (inte i bästa skick) som tidigare 

funnits som klassuppsättningar, vilket innebär att vi 

i dagsläget har tillgång till en dator per elev. 

 

Under höstterminen 2012 började vi med 

IKT-workshops på våra tisdagsträffar, där 

pedagogerna i tur och ordning fick visa upp 

hur de använt IKT i undervisningen. Dessa 

workshops kommer att fortsätta under 

vårterminen. Vi satte även upp fasta möten 

för IKT-gruppen varje månad. Beslut har 

tagits att IKT-pedagog ska närvara vid 

elevrådsmöten och där ta emot felanmälan 

för program eller datorer samt ta emot 

önskemål och idéer som rör IKT. Säkerhet 

på nätet, netikett och källkritik tas även upp 

här. 

 

En dator per elev 

Fanny, åk 1: 

Det är bra med egen dator för man behöver 

inte vänta på sin tur. Det är lättare att skriva 

på ett tangentbord och man ser stavfel 

direkt, utan att läraren har rättat. Sagorna blir 

finare och mer färgglada. Det finns inga 

nackdelar tycker jag!  

Jag skriver ofta sagor, och går in på Espresso 

där jag spelar mattespel och ser på filmer. I 

Fronter får jag uppgifter från Therése som 

jag ska göra på datorn. De är jättekul! 

Uppgifterna kan vara exempelvis en läxa 

eller olika klockövningar. 

 

 

 

 

Prezentationer 

Vi har under höstterminen 2012 påbörjat ett 

projekt som vi kallar Prezi-projektet. En elev 

i åk 5-6 får varje vecka tillfälle att redovisa 

inom ett aktuellt arbetsområde på ett 

tidsenligt och upplyftande sätt.  

 

Med Prezi har eleverna möjlighet att skapa 

mer levande arbeten som lämpar sig väldigt 

väl i en klassrumssituation. Eleverna 

använder sig av Prezi för att skapa och 

redovisa sina arbeten, vissa arbetar enskilt 

och andra kollaborerar direkt i Prezi. Vid 

redovisningstillfället bjuds föräldrar in till 

”Prezentationen” via en länk i Fronter, 

dessutom filmas och sänds presentationerna 

live med hjälp av Bambuser. Dessa filmer 

finns sedan tillgängliga på Fronter. Vi har 

sett ett ökat intresse för skolarbete i denna 

form hos samtliga 5-6:or. Kul! Källkritik och 

källhänvisning ingår i samtliga arbeten 

eleverna producerar. 

 

Elevens perspektiv 

Intervju med elever i åk 1, åk 4 och åk 6. De 

centrala frågor som ställdes var: 

Vad tycker du om att ha en egen dator i skolan och 

hur använder du den? 

 



Carl, åk 6:  

Bra, för man kan ha egna privata saker, 

Word-dokument exempelvis. Det finns alltid 

en dator ledig och man behöver aldrig köa. 

Man kan ändra inställningar så att de passar 

en själv, jag tror man förstår lättare om man 

har det på sitt eget sätt. Man kan sitta på lite 

olika platser tack vare att man har en bärbar 

dator, man är inte bunden till klassrummet. 

Ersättningsdatorer (vid datorproblem) är 

inte lika bra, där ser det inte ut som man är 

van och man har kanske inte tillgång till 

samma program som på sin egen.  

Agnes har ju redan sagt det mesta, men om 

jag ska tillägga något så kör jag Spotify med 

hörlurar under arbetets gång. Jag har lättare 

för att koncentrera mig då. Jag kör en skol-

spellista, så att tiden inte ska gå åt för att 

göra nya listor. Geografi på Skolplus, kul, 

man lär sig mycket. Snyggare än Seterra, men 

har inte med alla världsdelarna. 

Petter, åk 4:  

Jag tycker det är jättebra, innan när man 

hade grupparbete fick man dela på datorer 

eller stå i kö för att skriva t.ex. berättelser.  

Jag gör läsförståelse- och skrivuppgifter 

enligt min planering varje vecka på datorn. 

Efter planeringen brukar jag fråga om jag 

kan vara på skolplus eller skriva berättelser. 

Espresso har jag använt för att hitta fakta 

inom NO, fast jag tyckte inte om 

programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes, åk 6:  

Bra, för man behöver inte alltid tanka upp 

på Fronter eller nätverksmappen. Arbetet 

blir mer privat, om man sitter vid en allmän 

dator i korridoren så har kanske andra varit 

och ändrat utseende eller tagit bort saker. 

Man får mer ansvar vilket är jättekul, man 

känner att de vuxna har förtroende för en. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Man lär sig mycket om datorer och tekniken 

på egen hand genom att använda och testa. 

Något som inte är så bra är att man kanske 

glömmer bort handstil och skrivstil om man 

bara använder datorn, men jag saknar inte 

papper och penna! Vid krasch blir det ett 

orosmoment eftersom allt arbete finns där 

på datorn (om man inte sparat på t.ex. 

Fronter). Batteritiden är för dålig (gamla 

datorer), man måste kanske flytta närmre ett 

uttag, hämta sladd eller liknande och då blir 

det avbrott i arbetet… 

Jag använder min dator till att skriva Word-

dokument, göra Prezis och PowerPoint-

presentationer, faktasökning om allt möjligt 

i Fronter (Svenska djur och Världens djur 

exempelvis), på NE och Espresso, skriva 

glosor och lämna in läxuppgifter. Bland 

annat… 

 



extraarbete/belöning och särskilt inom 

matematik. 

Man synliggör arbeten eller genomgångar 

på ett mycket tydligare sätt, eftersom man 

når hela klassrummet dels via 

SMARTboard och dels via exempelvis 

uppgiftsbeskrivningar i Fronter, eleverna 

kan sedan själva arbeta vidare på sina 

datorer. Eleverna vill gärna använda sina 

datorer i skolarbetet, lusten att lära och 

producera har ökat. PowerPoint gör 

exempelvis att allt blir väldigt mycket 

proffsigare, och barnen kan enkelt och på 

ett bra sätt få utlopp för sin kreativitet. 

Alla har samma förutsättningar att göra 

ett snyggt arbete. 

 

Lärarens perspektiv 

 
Therése Larsson, lärare åk 1-2 

Jag var fundersam över hur man skulle 

undervisa i uppstarten, men nu känns allt 

naturligt. När eleverna plockar fram 

datorn vet de att det är arbete som gäller, 

det är ingen ”rolig leksak”. Våra ettor 

skriver jättemycket i Publisher och Word 

med stöd av ClaroRead för de som 

behöver. Då hör man om det är rättstavat 

och får direkt respons. Vi har börjat med 

att eleverna hämtar SMART NoteBook-

uppgifter i Fronter och arbetar med 

interaktivt digitaliserat 

Montessorimaterial. Fronter är en 

jättetillgång. Vi ser en ökad 

måluppfyllelse, framför allt när det gäller 

läsa/skriva och eleverna producerar 

väldigt mycket mer. Vi ser även bättre 

innehåll, med stor bokstav och punkt.  

 

Peter Charlesson, lärare åk 3-4: 

Allt mer arbete görs digitalt, inlämningar 

likaså, vilket har lett till att antalet 

utskrifter minskat. Eleverna gör 

skrivuppgifter och grupparbeten inom 

NO, SO och svenska, faktasökning på 

Unga Fakta och NE (NE kan vara lite 

svår ibland). Användningen av Espresso 

har trappats ner till förmån för Skolplus, 

som används främst som 

Siv Andersson, lärare åk 5-6: 

Med en dator per elev har pedagogen fått 

nya metoder och arbetsformer – Prezi, 

blogg i Wordpress, inlämningsmappar i 

Fronter och kalender för mötesbokning 

för att nämna några. Det har inneburit 

nya utmaningar för eleverna, något som 

stimulerar deras lust att lära och även 

leder till högre måluppfyllelse. 

Klassrumsmiljön har blivit lugnare! Alla 

får nu samma möjligheter att finna 

relevant fakta oavsett sociala miljöer. 

Eleverna får med datorn även bra hjälp 

att hålla reda på sina anteckningar, bilder 

och arbeten. Kvaliteten och kvantiteten 

på skrivandet har förbättrats markant.  

 

Det gäller att pedagogen är tydlig med 

uppgifternas mål, på så vis underlättas 

elevens möjlighet att öka måluppfyllelsen 

med datorns hjälp. Ett stort plus är att 

aktuell information alltid finns tillgänglig!  

 
Klassrummet närmar sig samhället 

utanför - man förbereder eleverna för 

arbetslivet på ett helt annat, mer konkret 

sätt än tidigare. 

 

Av Markus Nilsson,  

Ängelholms Montessoriskola 


