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Abstract/ Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att stimulera elevers 

engagemang för skolarbetet. 

● Hur kan OneNote användas som ett alternativt specialpedagogiskt utbildningsprogram?  

● Vad säger den senaste forskningen om datorn som verktyg i skolan och i specialundervisningen? 

 

I studiens teoretiska ramverk används forskaren Puentedura SAMR-modell för att analysera en arbetsmodell 

utvecklad i OneNote. Studien beskriver hur OneNote kan användas samt hur ett utbildningsprogram kan vara 

uppbyggt och tar även upp de svårigheter det medför att bygga upp ett utbildningsprogram, såsom brist på 

kompetensutbildning och arbetsredskap. Lagtexter, förordningar och deklarationer redovisas för att belysa den 

specialpedagogiska rollen. Metoden som använts är aktionsforskning och är en metod som används när ett 

problemområde har identifierats, och viss åtgärder vidtagna.  Problemområdet i denna studie identifierades som 

åtgärder för att attrahera hemmasittande elever tillbaka till skolan och för att stimulera elevernas engagemang för 

skolarbetet användes dataprogrammet OneNote. Slutsatsen av studien visar att OneNote som utbildningsplattform 

fungerar som ett specialpedagogiskt verktyg och har utvecklingsmöjligheter. Engagemanget för skolarbetet hos de 

eleverna som använde OneNote har ökat och datorn som pedagogiskt hjälpmedel datorn har bidragit till en positiv 

utveckling i att skapa goda lärandemiljöer. Andra mycket positiva aspekter är att elevernas självständighet har ökat 

och därmed deras självförtroende. 
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1. INLEDNING/ BAKGRUND 

I arbete som specialpedagog och under utbildningen till specialpedagog har jag märkt hur 

komplex yrkesrollen är. Det är många elever som är mer eller mindre behov av särskilt 

stöd. Tydligast märker jag att det är svårt att tillfredsställa varje enskild elevs behov, på 

dess nivå och på dess villkor (SFS 2010:800). Vissa elever har svårt att klara de nationella 

målen, enligt Lgr11 (Skolverket, 2011), trots anpassningar som kan göras vid 

genomförandet för respektive ämne och kurs, enligt anvisningar från Skolverket. 

Det är inte bara elever i behov av särskilt stöd som är svåra att tillgodose, utan flera elever 

har inte tillräckligt med utmaningar för att växa och dessa är lika viktiga att ta hänsyn till. 

Den största utmaningen för mig i mitt arbete som specialpedagog är att alla elever ska 

känna sig entusiasmerande och motiverade att lära. Det är först då inlärning sker och vi 

har lyckats med vårt arbete. Alla ska ha möjlighet att utmana sig själva så långt de har 

möjlighet. De ska också våga utmana och ta itu med saker de tycker är svåra. Vi ska ge 

dem möjlighet att lyckas och det kan vi om de har rätt utmaning och de rätta hjälpmedlen. 

Det gäller bara att hitta det individuella lärmiljöer eleverna lär sig optimalt på, 

lärsituationer där eleven är mest motiverad för att ta in kunskap. ”Skolans arbetsmiljö 

utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 

stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och 

andra hjälpmedel”. ”Undervisningens och elevhälsans verksamhet utformas så att 

eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver” (Skolverket, 2011 s. 18). 

Det är det här som det intressanta kommer in, att hitta en metod/ ett arbetssätt som 

tillgodoser varje elev individuellt. Jag har därför fastnat för datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel och lektioner upplagda på datorn som varje elev arbetar individuellt med. Det 

är ett alternativt arbetssätt som kan bli en arbetsmetod för framtidens skola. Lektioner 

som kan individanpassas för att passa just den specifika eleven, samtidigt som en annan 

elev arbetar med lektionsprogrammet, individanpassat efter det som den behöver.  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Så föds en pedagogisk idé 

År 2007 arbetade jag med hemmasittande elever. Det var fyra elever som satt hemma och 

kände att de inte kunde klara av en skolmiljö. Viktigt att påpeka att dessa elever ville 

inget hellre än att gå i skolan. Orsaken varför de börjat vara hemma skilde sig åt. Den 

gemensamma nämnaren var att de älskade att arbeta med datorer, de upplevde att de 

förlorat mycket i kunskapsinhämtning och att det kändes övermäktigt att ta sig tillbaka 

till skolan.  

En idé började att gro i mitt huvud. Ska det inte gå att kombinera deras intresse för datorer 

med skolans intresse för att utbilda, genomföra lektioner med fokus på deras intressen för 

datorn? Varför inte bygga upp lektioner på datorn med filmer, arbetsuppgifter, 

anteckningar, spel och lärarens genomgångar så att eleverna kan sitta hemma och göra 

samma saker som klasskamraterna gör i skolan? Inte som ett alternativ till skolan under 

en längre tid, utan som ett komplement för att eleven inte ska förlora så mycket och för 

att underlätta för dem att komma tillbaka till skolan.  

 

1.1.2  Pedagogisk idé blir verklighet 

2015 år gör kommunen en stor uppdatering av datasystemet. Nu ska alla kommunicera 

och dela dokument och arbeten med varandra via plattformar på nätet, OneNote (se 

nedan). Detta gäller inte bara lärarna utan eleverna också. Vi går på utbildningar och 

föreläsningar om allt vi kan göra med denna nya teknik, som att planera resor, göra upp 

budget, mm. Vi kan dela vårt arbete med vänner och kollegor. En av föreläsarna berättar 

att vi kan via OneNote dela dokument med eleverna och att eleverna inte behövde skicka 

in sitt arbete via mail utan att nu kan eleven skriva på en gemensam läryta. 

Skolinspektionen (2011) skriver att informationstekniken drastiskt har ökat tillgången till 

information och möjligheter att kommunicera samtidigt som den skapa nya miljöer för 

lärande. Nu har jag ett verktyg som gör att jag kommer ut till varje enskild individ, nu är 

frågan hur jag lägga upp mitt lektionsinnehåll, läroplanen och undervisningssätt.  
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1.1.3 OneNote 

OneNote (Microsoft 2017) är en digital och mycket flexibel anteckningsbok eller ett 

program för anteckningar, informationsinsamling och samarbete mellan flera användare. 

Programmet kan samla användarens anteckningar (handskrivna eller maskinskrivna), 

ritningar och ljudkommentarer och sedan dela dem med andra användare över internet. 

 

1.1.3.1 OneNote, en samarbetsyta. 

På OneNote, Class Notebook, (Microsoft 2017) samlas det som görs med eleverna på ett 

och samma ställe. I OneNote knyts medier, bilder och ljud ihop till lektioner.  

Class Notebook, OneNote är en större anteckningsbok där anteckningar samlas och delas 

mellan flera lärare och elever. I innehållsbiblioteket kan lektioner läggas upp och skapa 

arbetsunderlag för eleverna. På den här sidan kan det läggas in en anteckningsbok för 

klasser eller andra ämnen eleven arbetar med, och sidan kan delas med andra lärare som 

har lektioner i klassen. Den ordinarie läraren eller specialpedagogen kan se vad elever 

arbeta med och kan följa och bedöma deras arbeten. När anteckningsboken har skapats är 

det bara att börja bestämma vad den ska innehålla. Här finns flikar som namnges t.ex. 

svenska, matte, No eller vad som passar för det ändamål anteckningsboken har. När 

flikarna är klara namnges flikarna, exempel lektionsplaneringar, veckobrev, eller ett 

specifikt ämne. I varje flik finns det sidor som används för att dela upp fliken i mindre 

delar där det passar att lägga in namnet på arbetsområden, exempel tj-ljudet som ett 

arbetsområde i svenska. På denna yta läggs lektionerna upp som eleverna ska arbeta med. 

När uppbyggnaden är klar delas den ut till eleven eller eleverna.  

1.1.3.2 Elevernas privata anteckningsbok 

Elevernas privata anteckningsbok är sidan eleverna arbeta på. Det är hit lektionsupplägg 

eller arbetsområden hamnar när det delats. Här arbetar eleverna med lektionerna eller 

tittar på de länkar som lagts in. Eleverna kan skriva på sidan men de kan inte ändra på det 

som skrivits in och de kan inte titta på någon annans elevarbeten. Däremot kan läraren 

granska elevens arbete, rätta det och bedöma det genom att skriva in ett meddelande. 

Läraren kan också lägga in kompletterande uppgifter eller ett spel om det visar sig att 

eleven behöver öva lite mera. För att eleverna ska komma hit öppnar de OneNote eller 

OneNote online och trycker in på den anteckningsbok eleven ska arbeta med och sedan 
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sätta i gång att arbeta. Det spelar ingen roll var eleven befinner sig i världen utan har 

eleven tillgång till OneNote och en dator och kan logga in sig på sitt Microsoft 365 konto 

kan eleven arbeta med arbetsuppgifterna eller lyssna på dagens genomgång eller 

föreläsning. Detta ger hemmasittande elever (se kapitel 2.5) eller långtidssjukskrivna 

elever möjlighet att få del av samma undervisning som sina klasskamrater i hemmet eller 

där de befinner sig. 

1.1.4 Arbetsredskap, en förutsättning 

Höstterminen 2015 började jag bygga upp individanpassade lektioner i OneNote. Ganska 

snabbt märkte jag att det fanns fler svårigheter, att arbeta med. Mina datakunskaper var 

fortfarande begränsade. Åter ut på nätet och efter mycket envist prövande och sökande 

på nätet gav slutligen den nödvändiga informationen. Datorer till mina elever var en 

annan fråga. Jag fick inte införskaffa datorer från skolans gemensamma buffert. Jag 

frågade personalen på Datateket (se relevanta begrepp) i kommunen och fick svaret att 

jag skulle använda datorerna som fanns på skolan till de elever som behövde en dator som 

pedagogiskt hjälpmedel; en återvändsgränd. Jag tog upp med ledningen att jag behövde 

en personaldator och fyra elevdatorer och fick svaret att det fanns inga pengar att köpa in 

datorer för; åter en återvändsgränd. Det var den sista återvändsgränden och sommaren 

2015 satsade kommunens gymnasieskola på En-Till-En dator för en klass som testpiloter. 

Jag passade då på att lägga in en förfrågan om datorer. Till min lycka frilades ett antal 

gamla personaldatorer. Vårterminen 2016 fick jag två gamla datorer från elever/lärare 

som fått nya, jag hittade en dator som en gammal kollega haft, plus att jag själv fick en 

personaldator.  

1.2 Syfte och problemformuleringar 

Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att 

stimulera elevers engagemang för skolarbetet. 

● Hur kan OneNote användas som ett alternativt specialpedagogiskt 

utbildningsprogram?  

● Vad säger den senaste forskningen om datorn som verktyg i skolan och i 

specialundervisningen? 
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1.3 Studiens avgränsning 

Studien är avgränsad till att belysa en del av de senaste rönen om Informationsteknik (IT) 

som pedagogiskt verktyg inom skolans verksamhet och specifikt inom 

specialpedagogiken. Arbetet gäller främst ett exempel från egen verksamhet där OneNote 

har används som pedagogisk lektionsverktyg i specialpedagogisk verksamhet, endast i 

svenska med datorn som pedagogiskt verktyg. Jag har beslutat att inte göra några 

intervjuer eller enkätundersökningar av min studiegrupp eftersom studien skulle bli allt 

för omfattande då. Studien fokuserar på ett utbildningsprogram för elever som av någon 

anledning inte går i skolan, så kallade hemmasittande och elever inom specialpedagogisk 

verksamhet. Utbildningsprogrammet har än så länge bara prövats i ämnet svenska, kan 

även användas med förmån i andra ämnen i skolan. I studien nämns hemmasittande, men 

dessa har inte varit med i själva resultatet av studien, utan ska ses i den här studien som 

möjliga användare. 

1.4 Studiens upplägg 

I kapitel 2 presenteras de teoretiska ramverken studien resultat vilar på och en 

presentation ges av lagar och styrdokument som beskriver specialpedagogens roll inom 

skolan och de lagar och förordningar skolans verksamhet vilar på. Litteratur 

redovisningen presenteras genom att söka forskning i artiklar, vetenskapliga tidskrifter 

som skolverket har publicerat, samt i vetenskapliga tidskrifter om informationsteknik i 

skolan och delar av de aktuella forskningsrön om datorn som verktyg i skolan och som 

verktyg inom specialpedagogiken. I kapitel 3 presenteras den metod som används för att 

strukturera studiens genomförande, samt de teorier studien vilar på. I kapitel 3 görs även 

en kort redovisning av studiegruppen och varför just dessa valdes ut. I kapitel 4 redovisas 

det resultat som uppkommit genom en presentation av hur långt utbildningsprogrammet 

i OneNote utvecklats i förhållande till de teorier som valts för studien.  Vidare presenteras 

datorprogrammet OneNote och hur det kan användas inom specialpedagogiken och till 

hemmasittande (se relevanta begrepp). I kapitel 5 redovisas diskussionen genom att väva 

samman forskning och de nya rön som framgått i bakgrunden med min analys av 

utbildningsprogrammets uppbyggnad och innerhål med elevernas arbete med 

utbildningsprogrammet i OneNote. Det ingår även en beskrivning av lektionsupplägget i 

OneNote. I diskussionen tas även upp framtida forskningsområden som väckts i och med 

arbetet med utbildningsprogrammet OneNote och arbetet med studien.  
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2. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING. 

2.1 Relevanta begrepp för studien 

Datateket: Skoldatatekets funktion går ut på att kommunen anordnar en övergripande 

verksamhet som ansvarar för och arbetar med informationsteknik IT och 

specialpedagogik (IT och specialpedagogik). 

En-till-en: Varsin dator till varje elev och lärare, En elev- en dator, (Fleischer 2013). 

IT: Informationsteknik, samlingsbegrepp för datateknik och telekommunikation i 

samverkan (Nationalencyklopedin). 

Hemmasittande: Elever som av någon anledning inte klarar av att gå till skolan. Dessa 

elever vill inget hellre än att ta del av utbildningen men klarar inte att ta steget att gå till 

skolan (Hallberg 2015). (se avsnitt 2.5)  

 

2.2 Teoretiskt ramverk  

Jag har valt att använda SAMR-modellen och Formativ bedömning som teoretiska 

ramverk i mitt arbete. Puentedura (2011) har utvecklat SAMR-modell som är en modell 

för att hjälpa lärare att använda digitala verktyg/teknik i sin undervisning. Puentedura är 

skolforskare från delstaten Main i USA och där påbörjades en satsning på en-till-en 

datorer i början av 2000-talet. När Puentedura studerade satsningen såg han att vissa 

skolor lyckades bättre än andra. Det Puenteduras studie visar är att lärarnas design av 

uppgifterna och lärprocessen för eleverna har stor betydelse. För att synliggöra 

processens dsign konstruerar Puentedura SMAR-modellen en förkortning av, Substition, 

Augumentation, Modification, Redefinition.  Puentedura (2011) skriver att syftet med 

användningen av datorer måste vara tydligt. Vidare menar han att eleverna kommer inte 

kommer att lära sig fortare bara för att eleverna utrustas med en dator. Däremot kommer 

eleverna att lära sig djupare om de möter rätt design av uppgifterna i lärsituationen. 

Puenteduras SAMR-modell är uppbyggd i fyra steg (se figur 1, nästa sida).  
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Figur 1 SAMR-modellens fyra steg (se referenslista) 

 

Det första steget benämner han Substitution eller ”Ersättning”. Detta steg betyder att 

digital teknik ersätter gammal teknik. Eleverna arbeta som tidigare men böckerna är nu i 

digital form. Det andra steget kallar Puentedura (2011) för Argumentation, Förbättringen, 

som är det steget då bristerna i den gamla tekniken upptäcks och ny teknik används för 

att utföra uppgiften effektivare. Det tredje steget är enligt Puentedura Modification, 

Förändringen. Uppgifterna kan utformas som tidigare men eleven erbjuds ett annat sätt 

att lösa uppgiften på, ett nytt sätt att nå nya mål. Eleverna ges möjlighet att lägga upp sitt 

arbete på bloggar eller gemensamma digitala ytor, där andra elever kan ge 

kamratbedömning och byta tankar och erfarenheter med varandra. Det är här det andra 

teoretiska ramverket kommer in: Williams Formativt förhållningssätt (refererad av Heyer 

& Hull, 2015) med fokus på kamratbedömning och självbedömning. Puenteduras (2011) 

fjärde och sista steget är Redefinition, Omdefiniering. Detta steg möjliggör tekniken och 

skapandet av nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga att göra. Nya arbetssätt införs 

genom att eleven istället för att skriva en uppsats gör en film och använder digital teknik 

för att uttrycka sina tankar och åsikter i ett visst ämne de arbetat med. Arbetssättet 

möjliggör att eleven kan redovisa sitt arbete för någon annan än de som går i samma klass, 

t.ex. för elever som inte bor i Sverige.  

Williams (refererad av Heyer & Hull, 2015) beskriver sitt arbetssätt i formativt 

bedömningssätt genom fem nycklar. Nyckel ett, ska eleven förstå syftet med 
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arbetsområdet genom att klargöra mål och kriterier. Ord och begrepp som hör till 

arbetsområdet gås igenom och förklaras. Nyckel två, ta upp vikten att lektionen ska börja 

där eleven befinner sig, för att undervisningen ska starta på rätt nivå. Bedömning av varje 

elev görs kontinuerligt. Den tredje nyckeln, tar upp kvantitativ återkoppling. Eleven få 

gensvar på vad de ska träna mer på genom skriftligt gensvar. Nyckel fyra, tar upp vikten 

av att eleverna lyfter varandra genom samspel mellan eleverna. Eleverna ges möjlighet 

att använda ord och begrepp i diskussioner och bedömningar. Eleverna blir 

undervisningsresurser för varandra. De femte och sista nyckeln, är att eleven själv måste 

vara aktiv i lärandeprocessen. Eleven får möjlighet att ta ansvar för sitt lärande, själv 

bedömning reflektera över sitt lärande (a.a.). 

Anledningen till att jag valt att använda SAMR-modellen som teori är att den är uppbyggd 

i olika utvecklingssteg som pedagogen kan följa sin progression samt att den är konkret  

och därför lämpar sig den väl när det gäller att undersöka hur digitala verktyg används 

som pedagogiska hjälpmedel. Detta tack vare Puenteduras (2011) sätt att organisera och 

dela upp användandet av digitala verktyg i olika steg. 

  

2.3 Styrdokument och förordningar 

Olika styrdokument är vägledande för arbetet med att skapa lika villkor för alla elever i 

den svenska grundskolan Skollagen (SFS 2010:800), Skolförordningen (SFS 2011:185), 

Läroplanen (Skolverket 2011), Högskoleförordningen (SFS 2007:638) och villkor från 

skolinspektionen. Dessutom styrs arbetet av arbetsmiljölagar, deklarationer exempelvis 

Salamancadeklarationen, (Svenska Unescorådet, 2006), Barnkonventionen (UNICEF, 

1989) och FN:s Konvention om de Mänskliga rättigheterna, (Justitiedepartementet och 

Utrikesdepartementet 2006) lagar och förordningar som påverka skolans verksamhet. 

Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 1. § 4 fastställer att ”Utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. Tre meningar som säger 

mycket som är självklara, men kan ibland vara svåra att genomföra med de resurser som 

finns inom dagens skola. Vidare i skollagen (SFS 2010:800) kapitel 3. § 2 förtydliga att 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
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och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling”.  

I läroplanen förtydligar Skolverket (2011) i kapitel 1, genom att fastslå att ”Skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och genom att kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Detta formulerar även 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) och FN:s Konvention Mänskliga rättigheterna, 

(Justitiedepartementet & Utrikesdepartementet, 2006). Att eleverna har rätt att vara det 

de vill och lära sig på sitt sätt ser vi som en obestridlig elevs rättighet inom den Svenska 

skolan. Skollagen (SFS 2010:800) formulerar att ”Utbildningen syftar till att i samarbete 

med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”, För att det är när 

skola och hemmet kollaborerar och har tilltro till varandra, som eleven känner sig trygg 

och kan fokusera på sitt skolarbete och sina studier. 

 

2.3.1 Salamancadeklarationen och barnkonventionen 

 En deklaration är åsikter och uppfattningar som flera länder antagit och skrivit under men 

har ingen rättslig betydelse, däremot en mycket stor politisk betydelse. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är en deklaration som Sverige 

godtog 1994. Salamancadeklarationen slår fast att varje barn har rätt att få undervisning 

som gör att de kan bibehålla godtagbara studier. Utbildningarna ska utarbetas och 

genomföras så att så många som möjligt kan få sina intressen och behov tillgodosedda. 

Elever i behov av särskilt stöd ska kunna gå på en skola i dess närområde och mötas av 

en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose deras behov (a. a.) En 

konvention är ett internationellt instrument som blir lag när de länder som antar 

konventionen har skrivit under den. Barnkonventionen (UNICEF, 1989) fastställer att 

barnets utbildning ska syfta till att barnet utvecklar sin personlighet, anlag och fysiska 

och psykiska förmåga, respekt för humana rättigheter, respektera sina föräldrar och 

utveckla sitt eget språk och dess egna värden. Barnet ska också förberedas för ett 

ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. 
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2.3.2 Specialpedagogens roll  

Examensförordningen (SFS 2007:638) för specialpedagoger fastställer ramarna för den 

specialpedagogiska yrkesrollen och ansvarsområden och innefattar bl a att 

specialpedagogen självständigt ska kunna leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet 

för att möta behoven hos alla barn och elever. 

Elever som inte når de uppsatta målen ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) en anmälan 

göras till rektorn. Rektorn ska se till att det skyndsamt görs en utredning om behov av 

särskilt stöd krävas. Det ska även ske samråd med skolhälsovården om det inte är 

uppenbart onödigt. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska det 

omedelbart ges. I första skedet innan utredningen görs extra anpassningar för elever i 

behov av särskilt stöd. Dessa extra anpassningar ska dokumenteras i ett individuellt 

utvecklingsprogram (IUP) eller i en annan dokumentation som skolan bestämt, för att 

sedan förs in i IUP (a.a.). 

 

2.4 Vad säger forskningen? 

Vetenskapliga resultat av olika projekt om informationsteknik i skolan, delar av de 

aktuella forskningsrön om datorn som verktyg i skolan och som verktyg inom 

specialpedagogiken, presenteras i denna del av arbetet. 

2.4.1 Datorn som pedagogiskt verktyg i specialundervisningen. 

Datatekniken har gått fort framåt och idag har datorn som verktyg i samhället och i vår 

vardag blivit en självklarhet. Eftersom skolan inte kan hållas utanför utan måste följa med 

i utvecklingen ställs det nya krav på skolan. Många elever använder dagligen datorn under 

sin fritid, spela spel, lyssna på musik, mm. Detta tar Brodin upp (refererad i Malmqvist 

2016), genom att belysa att barn alltid är barn, vilket betyder att deras barndom inte ser 

ut som generationer innan. Barn speglas av den tid och i det samhälle de växer upp i. Barn 

växer idag upp i en digital tid och detta gör att de tidigt är vana att använda och undersöka 

den digitala världen genom spel och lekprogram (a.a.). 



 

16 

 

Steget att ta in datorn i undervisningen är inte långt, men Engberg (2016) pekar på att 

lärarna och pedagogerna inte har kompetensen och de känner sig otrygga att använda 

datorn i sin undervisning. Skolverket (2015a) skriver i en PISA-studie 2012 att det visar 

sig att elever med det högsta användandet av datorer och internet i skolan och hemma är 

de som prestera sämst på PISA-provet. Därför är det viktigt att läraren har en genomtänkt 

strategi vid användandet av datorer i skolan, skriver Skolverket (2015a) i sitt utlåtande. 

Skolverkets rapport (2013) tar upp att hälften av landets rektorer i grundskolan inte tycker 

att deras lärare har den kompetens som krävs för att använda IT-verktyg till/för elever i 

behov av särskilt stöd. Det är främst konkreta användningsområden och tips på hur man 

kan använda datorn och den digitala tekniken i undervisningen. Brodin, (refererad i 

Malmqvist 2016) poängterar att det viktigaste i studien är att många lärare saknar stöd av 

sin skolledare och att de behöver mer utbildning för att kunna följa med i teknikens 

möjligheter. Även Engberg (2015) nämner att lärarna behöver få mer 

kompetensutbildning för att kunna använda IT-verktygen och  att få möjlighet att 

implementera dem i verksamheten. När nu skolan får tillgång till nya möjligheter med 

hjälp av media, ställer det samtidigt högre krav på att förändra undervisningsmetoderna 

till att vara mer individuella (a.a.). Även i skolverkets studie (Skolverket, 2015a) kommer 

det fram att lärarna är i behov av grundläggande datorkunskap samt hur IT kan användas 

som pedagogiskt verktyg. Brodin (refererad i Malmqvist 2016) är övertygad om att 

rektorerna kan stimulera att grund- och vidareutbildning för lärare är viktig samt att 

lärarna ska utmana sig själva att våga tänka nytt, utanför boxen. Att utbildning av lärare 

i IT- användning behövs och att det finns skillnader i IT-kompetens beroende på vilken 

verksamhetsform läraren arbetar  i framgår i en litteraturstudie som Skolverket (2011) 

publicerat. Skolinspektionen (2011) skriver att lärarens attityd till att implementera It i 

undervisningen är avgörande samt kompetensutveckling för att se fördelarna och 

möjligheterna. Andra viktiga komponenter är att ett tydligt ledarskap, en gemensam 

vision, tillgång till support och IT-miljövänlig omgivning.  

Tillgången till datorer varierar från kommun till kommun. Av Skolverkets rapport (2013) 

framgår det att rektorerna ändå anser att elever i behov av särskilt stöd har tillgång till 

ändamålsenliga IT-verktyg. Stora satsningar har gjorts med en- till -en dator, men 

satsningen har dock inte genomförts i grundskolan, F-6 och specialundervisningen 

(Utbildningsutskottet , 2016).  
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2.4.2 Engagemang för skolarbetet 

En litteraturstudie av forskningsrön kring digitala verktyg som Utbildningsutskottet 

(2016) låtit göra visar på att eleverna känner ett större engagemang och intresse för 

skolarbetet vid användning av digitala verktyg i undervisningen. Enbart digitala verktyg 

ger ingen förändring utan det är när den används med en genomtänkt pedagogisk 

uppläggning som man uppnå positiva resultat. I Bergman och Swenns avhandling (2008) 

visar resultatet att elever presterar bättre om de använder alternativa verktyg och att 

lärandet underlättas och utvecklas om eleven använder datorn i sin undervisning. 

Resultatet i Bergman och Swenn studie (2008) visar att datorn som verktyg underlättar 

vid skrivandet. De har sett att bearbetningen och ändring i testerna blir lättare för eleverna. 

Eleverna har också lättare att behålla textens röda tråd. Bergman och Swenns (2008) 

resultat visar också att flera pedagoger tycker att det är bra att lägga in bilder, filmer och 

ljudeffekter för att förstärka lärandet. De ser också att eleverna ges möjlighet till att 

prestera mera och att deras självständighet har ökat vilket i sin tur påverkar elevernas 

självförtroende. Med datorns hjälp kan eleverna komma runt sina svårigheter och på så 

sätt nå måluppfyllelsen utan att stoppas av svårigheter vilket skapar delaktighet och 

samhörighet för elever i svårigheter. Eleverna får tillgång till inlästa böcker som gör att 

de får tillgång till litteraturens värld och på så sätt ökas läslusten som i sin tur ger ökat 

ordförråd. De positiva effekterna enligt Bergman och Swenn (2008) är att eleverna känner 

sig delaktiga, ökad självständighet och motivation, och detta i sin tur har gett eleverna en 

ökad självbild och ökad lust att lära. Engberg (2015) skriver att användandet av IT i 

skolan på ett medvetet sätt innebär att den teknik som eleverna använder hemma också 

kan stödja lärandet och förbättra måluppfyllelsen. Elever i behov av särskilt stöd är IT- 

miljön värdefull eftersom den kan anpassas efter varje elevs förutsättning och 

undervisningen och den pedagogiska situationen gör att alla får tillgång till materialet och 

att elevernas skolresultat påverkas positivt sätt vis användandet av IT- baserad 

undervisning, Engberg (2015).  

 

2.5 Hemmasittande  

Benämningen hemmasittande används av Hallberg (2015) och är en benämning på elever 

som av någon anledning inte klara av att gå i skolan. Dessa elever skolkar inte, utan av 

någon anledning klarar de inte av miljön i skolan. Faktorer som kan påverka beslutet att 
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inte gå i skolan kan vara ett hårt klimat i klassen och i skolan. En oro för att något ska 

hända, kränkande behandling/mobbning eller inga kompisar. Faktorer till att det är så 

svårt att komma tillbaka till skolan kan vara att de missat så mycket av skolan att eleverna 

känner att det är övermäktigt att ta igen. (SOU 2016:94) skriver i en utredning att elever 

vars frånvaro är så omfattande kan leda till att eleverna inte når sociala mål eller 

kunskapsmål för utbildningen. Dessa elever ska beredas undervisning i hemmet enligt 

Hellstadius (refererad i Hallberg, 2015).  Undervisning i hemmet regleras i skollagen 

(SFS 2010:800) och fastställer att även elever som på grund av sjukdom eller liknande 

skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid, men som inte vårdas på sjukhus 

eller en institution som är knuten till ett sjukhus, ska särskild undervisning anordnas i 

hemmet eller på annan lämplig plats. Undervisning ska så långt det möjligt motsvara den 

ordinarie undervisningen. Det gäller elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  Det är den huvudman som är 

ansvarig för den utbildning som eleven är mottagen i som tar beslut om särskild 

undervisning i hemmet om en elev är hemma under en längre period (a.a.). 

2.6 Sammanfattning av teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I denna studie används två teorier: den första är Puentedura (2011) SAMR-modell vars 

teori analyserar utvecklingen av utbildningsprogrammet i OneNote. Den andra teorin är 

Williams teori ”Formativt förhållningssätt”, som beskrivs i (Heyer & Hull 2015). Teorin 

beskrivs genom olika nycklar för att utvärdera lektionsupplägget och elevernas lärande.  

Den specialpedagogiska rollen inom skolan styrs av flera lagar och förordningar såsom 

skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (Skolverket 2011) dessa lagar sätter upp mål som 

ligger till grund för elevernas lärande. Examensförordningen (SFS 2007:638) fastställer 

specialpedagogens riktlinjer och ansvarsområden för elever i behov av särskilt stöd. 

Andra styrdokument som inverka på den specialpedagogiska rollen är FN-

Barnkonvention (UNICEF, 1989) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) som drar upp riktlinjer för elevernas rättigheter och rättigheten att bibehålla 

godtagbara studier samt rätten att kunna tillgodose sina intressen och behov.   

I en PISA-studie 2012, utförd av Skolverket (2015a) visar på att elever som använder 

datorn mycket i skolan och i hemmet prestera sämre. Orsaken till detta skriver Skolverket 

(2015a) är att lärarna saknar kompetensen som krävs för att använda datorn som 
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pedagogiskt verktyg. Avsaknaden av lärarnas kompetens för att använda datorn har även 

tagits upp av Engberg (2015). Brodin (refererad av Malmqvist 2016) nämner att skolan 

måste följa med i utvecklingen som sker i samhället. Eleverna speglas av det samhälle de 

lever i och i samhället har datorn och datorkunskap en stor betydelse. Bergman och Svenn 

(2008) skriver att lärandet underlättas och utvecklas om eleverna använder datorn i 

undervisningen. Utbildningsutskottet (2016) visar på att eleverna känner större 

engagemang och intresse för skolarbetet. Även Bergman och Svenn (2008) nämner att 

elevernas självkänsla och därmed självförtroende öka vid användandet av datorer i 

undervisningen. Orsaken kan vara enligt Bergman och Svenn (2008) att eleverna lättare 

kan ändra och bearbeta sina texter och att eleverna känner ökad självständighet och 

därmed motivation för skolarbetet. 

 

 

 

 

 

 

3 METOD/ INNEHÅLLSANALYS  

3.1 Val av metod 

Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att 

stimulera elevers engagemang för skolarbetet. Jag har därför valt att använda mig av 

aktionsforskning som metod för min studie. 

 

3.1.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning uppstod enligt Gustavsson (2011) genom ett socialt engagemang för 

underprivilegierade arbetsklasser. Genom att kunna påverka sin arbetssituation ville de 

förändra villkoren till det bättre, gentemot ägarna och företagsledningen. Syftet med 
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aktionsforskning är att förstå vad som händer genom att komma djupare in i problemet 

och utefter det förändra situationen till det bättre Gustavsson (2011). Aktionsforskning 

börjar när deltagare i en grupp uppmärksammar ett problem i verksamheten och vill göra 

en förändring. Aktionsforskning handlar inte om att utföra en stor förändring i 

verksamheten/samhället utan små vardagliga problem som individen eller deltagarna vill 

få till en förbättring. Därför söker de kunskap och reflektera över denna i förhållande till 

sina erfarenheter (a.a.). Enligt Bell (2006) är en viktig aspekt i aktionsforskning att 

uppgiften inte är slut i och med att undersökningen eller förändringen är avslutad utan det 

är en pågående projektion. Genom att deltagarna fortsätter att granska, bedöma och 

förbättra det projekt de studerat (a.a.). Aktionsforskning är i grunden en praktisk och 

problemlösande forskningsmetod där forskaren identifiera sig med problemet under 

studiens genomförande för att arbeta nära deltagarna och problemet. Bell (2006) nämner 

att aktionsforskning inte är en teori eller en metod utan ett angreppssätt sätt som är 

praktiskt och problemlösande. Det är också en forskningsmetod som angriper problemet 

här och nu.  

Jag har valt aktionsforskning eftersom jag vill synliggöra och utveckla mitt 

utbildningsprogram i OneNote. Aktionsforskning finns i flera olika former, men brukar 

oftast definieras som metoden som ett tillvägagångssätt där forskaren arbetar med ett 

problem eller en utvecklingsmöjlighet för att söka nya bättre lösningar Bryman (2015). 

Aktionsforskning är enligt Bell (2006) en forskningsmetod som används för forskning på 

plats där det händer genom att bearbeta ett konkret problem som finns här och nu. Bryman 

(2015) nämner att aktionsforskning motiverar och engagerar människor vid lösningar av 

olika problem. I stället för att påtvinga lösningar får gruppen via aktionsforskning delta i 

själva problemlösningen. Bell (2006) nämner att själva aktionsforskningen kontrolleras 

av olika tekniker som till exempel dagboksanteckningar, intervjuer och fallstudier för att 

se att den pågående processen gynnas på ett långt sätt. 

Enligt (Cervin, 2000) är de olika stegen i aktionsforskning:  

● Problemformulering 

● Datainsamling genom att identifiera problemet 

● Analys av data och planera implementeringen 

● Planering och genomförande. Implementera förändringarna. 

● Analys av genomförandet av utbildningsprogrammet i OneNote. 
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Min problemformulering är om OneNote kan användas som ett alternativt 

specialpedagogiskt utbildningsprogram.  

Ett problem i verksamheten uppmärksammades genom att några elever inte kom till 

skolan. Skolans verksamhet, den specialpedagogiska verksamheten och läromedel räckte 

inte till för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd eller för de elever som var 

hemmasittare. Eleverna fick enligt specialpedagogen inte den stimulans och den 

utveckling som de hade rätt till enligt skollagen (SFS 2010:800). Eleverna verkade 

omotiverade och saknade engagemang för skolarbetet. Därför startades en utveckling av 

undervisningen så att den skulle passa elevernas intressen och skolans krav på att nå 

uppsatta mål Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

Datainsamlingen till denna studie består av dokumentation av elevernas arbeten samt 

progressionen, minnesanteckningar vid möten om elevernas skolgång, måluppfyllelse, 

engagemang och motivation för skolarbetet med föräldrar, lärare och ledningen, samt 

informella samtal med eleverna om deras intressen och idéer för att öka 

kunskapsinhämtningen och spontana observationer av studie gruppens arbete med 

utbildningsprogrammet i OneNote.  

Målet med min analys är att besvara frågan om OneNote kan använda som 

specialpedagogisk arbetsmetod för elever i behov av särskilt stöd i svenska och för 

hemmasittande eller långtidssjukskrivna elever.  

Själva aktionen i mitt självständiga arbete är att analysera det praktiska arbete som jag 

utfört genom uppbyggnaden av utbildningsprogrammet i OneNote och dess verkan.  

 

3.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av fyra elever i 12 årsåldern. Eleverna går i en 

mellanstadieklass samt ingår i en specialpedagogisk grupp i svenska. Studiegruppen har 

arbetat med OneNote och utbildningsprogrammet i 8 månader och är därför väl förtrogna 

med OneNote och utbildningsprogrammet. Alla elever har koncentrationssvårigheter och 

svårigheter att finna motivation för skolarbetet. De har ett genuint intresse för datorer och 

tycker om att spela på datorn. Eleverna har även andra svårigheter som gör att de få lägga 
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ner mycket energi på att utföra skoluppgifterna. Eleverna blir därför fort trötta och tappar 

sin motivation och koncentration. Dessa problem gör att eleverna har stora 

kunskapsluckor som påverkar deras självkänsla negativt, en nedåtgående spiral som är 

svår att bryta. Valet på studiegruppen gjordes medvetet, eftersom eleverna redan var 

inarbetade i konceptet att arbetade med OneNote och utbildningsprogrammet. Det fanns 

ett behov att göra förändringar i lärmiljön för dessa elever genom att ge dem nya verktyg 

för ta in kunskaperna. Därför valdes studiegruppen ut som testpiloter för OneNote och 

utbildningsprogrammet.  

 

3.3 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet eller reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig ett resultat har. Genom svara 

på frågan om det samma resultat om undersökningen eller studien görs vid olika tillfällen. 

Bell (2006) tar upp att det finns olika sätt att mäta tillförlitligheten, test-retest, som testar 

om undersökningsresultatet blir det samma vid olika tillfällen. Jag har använt mig av test-

retest när jag har prövat utbildningsprogrammet i OneNote. Test-retest i det här fallet är 

att eleverna prövade lektioner i OneNote och hur upplägget för olika lektioner fungerade 

i OneNote. Om eleverna arbetar engagerat med lektionerna i OneNote var det ett lyckat 

resultat. Tappar de intresset, engagemanget eller blev frustrerade var det ett misslyckat 

resultat. Studiegruppen har prövat ca 15 olika lektioner som är uppbyggda på OneNote 

och av dem är det två jag har fått omarbeta, bland annat ett i läsförståelse. 

Gustavsson (2011) nämner att forskaren kan bli alltför involverad och därför inte se 

problemen i sin forskning, men att detta inte är fallet i aktionsforskning eftersom själva 

aktionsforskningen erbjuder en sådan närhet till data. Beskrivning av projektet har enbart 

gjorts och i samförstånd med berörda lärare, föräldrar och rektor.  

Eftersom jag har byggt upp utbildningsmetoden är det viktigt att jag inte färgas av att det 

är jag som byggt upp utbildningsprogrammet, utan ha ett objektivt förhållningssätt. 

Därför är det viktigt att jag analyserar och bedömer utbildningsprogrammet i OneNote 

med hjälp av bedömningsmatriser och elevmatriser (se bilaga 1 och 2) för att se 

projektionen i elevernas lärande och ställa det i förhållande till utbildningsprogrammet i 

OneNote. Jag har därför bollat mina bedömningar av elevernas prestationer tillsammans 
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med en kollega för att få en objektiv bild av elevernas prestationer och deras arbete i 

OneNote. Jag har valt att nämna gruppen hemmasittande i min studie. Vill förtydliga att 

hemmasittande har inte varit delaktiga i min studie, utan ska ses möjliga användare av 

utbildningsprogrammet i OneNote. Berörda lärare har tillgång till utbildningsprogrammet 

i OneNote, men har inte tillfört något eftersom de anser att de inte har den kompetens 

som krävs för att sätta in sig i arbetet. Bryman (2015) nämner att forskaren ska vara 

medveten om att det inte går att få en fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig 

forskning men att forskaren ska försöka säkerställa att hen agerat i god tro och att det ska 

var uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar påverka resultatet.  

 

3.4 Etik 

Bryman (2015) nämner de forskningsetiska principer som är grundläggande i forskning. 

Informationskravet, berörda av den aktuella forskningen ska informeras vad det innebär 

och vilka moment som ingår i forskningen. Samtyckeskravet betyder att de som deltar i 

studien ska har rätt att själva välja om de vill vara med i studien. Konfidentialitetskravet 

betyder att alla som är med i studien ska behandlas med största konfidentialitet, 

personerna ska inte kunna identifieras. Nyttjandekravet, de uppgifter som samlas in får 

endast användas till forskning och inte till kommersiell vinning (Vetenskapsrådet, 2011).  

I min forskning har rektorn informerats om studiens syfte och vad den ska användas till 

och godkänt att jag får använda mitt utbildningsprogram i OneNote till min studie. 

Rektorn har också informerats om att studien inte ska användas för kommersiell vinning 

utan endast till forskning.  Studiegruppens deltagare och vårdnadshavare har informerats 

att jag skriver en uppsats om mitt arbete med utbildningsprogrammet i OneNote. Det 

primära syftet i undersökningen är att belysa om det går att använda OneNote för att 

stimulera elevers engagemang för skolarbetet och inte att kartlägga elevernas 

uppfattningar om OneNote och hur de upplever utbildningsprogrammet. Studiegruppen 

används indirekt i studien och därför har jag inte gjort en skriftlig förfrågan från 

studiegruppens vårdnadshavare.  
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4. RESULTAT 

 

Syftet med detta arbete är att belysa hur datorprogrammet OneNote kan användas för att 

stimulera elevers engagemang för skolarbetet. 

Dokumentationen av mitt arbete består av bedömning av elevarbeten, elevernas arbeten 

på OneNote, mötesanteckningar och minnesanteckningar från utvecklingssamtal, möten 

med elevhälsan och regelbundna månadsmöten med vårdnadshavarna under tre terminer. 

Frågor som diskuterats på dessa möten har bland annat varit elevernas 

kunskapsutveckling, elevernas svårigheter och engagemang. Andra 

dokumentationsformer är mailkondensation med it ansvariga och ledningen för att få 

tillgång till datorer för att kunna genomföra projektet.   

Resultaten redovisas som en helhet och inte var för sig och är strukturerade utifrån 

studiens frågeställningar: 

 



 

25 

 

● Hur kan OneNote användas som ett alternativt specialpedagogiskt 

utbildningsprogram?  

● Vad säger de senaste forskningar om datorn som verktyg i skolan och i 

specialundervisningen? 

 

Inledning till resultaten börjar med en analys av min undervisningssituation och bygger 

på Puentedura (2011) SAMR-modell (se kapitel 2.2). 

4.1  Analys av undervisningen -förutsättningar för implementering  

4.1.1 Substitution/ Ersättning    

Min första tanke innan jag började uppbyggnaden av utbildningsprogrammet i OneNote 

var att delvis byta ut de läroböcker eleverna använde i svenska mot digitala versioner eller 

scanna in läromedel/ böcker. Ersätta gammalt beprövat sätt med en ny tappning var min 

tanke. Anledningen till denna idé var att eleverna skulle få hjälp av de digitala hjälpmedel 

som datorn kunde erbjuda. Ganska snart märkte jag att det inte gick att lösa på ett smidigt 

sätt. Tekniken gick inte att implementera med läroböckerna och läroböckernas 

uppbyggnad passade inte för att användas som inskannat läromedel på datorn. Tanken 

var god men läromedlens uppbyggnad passade inte elevernas behov och inte som 

inskannat material, eftersom designen var för kompakt. Eleverna behövde en "luftigare 

design" och ett annat arbetssätt. 

4.1.2 Augmentation/ Förbättringen 

Genom att se bristerna i den gamla tekniken och att välja att använda ny teknik för att 

utföra uppgifterna effektivare, är en naturlig utveckling av min undervisningssituation. 

Jag gör ett val att själv producera mitt utbildningsmaterial med hjälp av det utbud som 

finns på nätet: elevspel, AV-media, glosor, YouTube, mm (se bilaga 3). Mina elever vill 

lära sig genom att göra olika saker som spel, se på filmer och föreläsningar, varvat med 

pauser. De vill göra fina Power - Point presentationer, designa fina posters och faktatexter 

med bilder i Word.  

Med hjälp av Lgr11 (Skolverket 2011) och tips från matriser på Skolbanken/Unikum (se 

bilaga 3) framställer jag matriser för bedömning och måluppfyllelse. Dessa matriser 

används när jag bygger upp lektionerna men även för att eleverna ska veta vad syftet med 
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lektionen är. Williams påpekar (refererad av Heyer & Hull, 2015) att eleverna ska förstå 

syftet med arbetsområdet genom att tydliggöra mål och kriterier. Själva målet med 

lektionen ska därför framgå tydligt både i lektionsinnehållet, filmer, spel och 

föreläsningar. Detta i enlighet med Williams (refererad av Heyer & Hull, 2015) första 

nyckeln i formativ bedömning. Det ska finnas med kamratbedömning och 

självbedömning efter varje arbete/lektionsupplägg. Bedömningarna sparar jag och 

använder till nästa arbetsområden för att ta fram och gå igenom tillsammans med eleven 

när eleven ska börja med ett liknande arbetsområde. Detta bidrar till en progression i 

lärandet. Eleven ska både kunna följa sin projektion i arbetet, och också se progressionen 

genom att jämföra arbeten som eleven producerat innan. När nästa arbete är klart gör vi 

om proceduren och spara också den bedömningen.  

 

 

4.1.3 Modification/Förändringen 

Enligt min analys är detta steget det som jag har börjat analysera och arbeta med nu. I 

uppgifterna/ lektionerna som jag nu bygger upp uppmanar jag eleverna att söka fakta på 

internet mer självständigt, Lektionsupplägget är det samma men eleverna uppmanas att 

själva söka den fakta de behöver för att utföra uppgiften. Exempelvis har några elever 

nyligen arbetat med faktatexter där faktaområdet var förutbestämt och där 

tillvägagångssättet för att söka fakta finns beskrivet och länktips finns att tillgå. 

Projektionen till detta lektionsupplägg är att eleverna får samma lektionsupplägg, men 

den här gången få de själva bestämma inom vilket område och hur de ska hitta fakta. 

Puentedura (2010) tycker att elevens kan lägga upp sitt arbete på bloggar. När det gäller 

bloggar har jag gjort ett medvetet val att inte låta eleverna ha det eftersom jag inte kan 

kontrollera de kommentarer som eleven får från andra. Det gör mig tveksam om blogg 

ger något i detta skede, kanske längre fram. Jag har däremot börjat instruera eleverna att 

lägga upp sina arbeten på vår gemensamma digitala yta.  

 



 

27 

 

4.1.4 Redefinition/Omdefiniering 

Puenteduras (2011) fjärde och sista steg Redefinition, har jag bara vaga idéer hur jag vill 

förverkliga. Jag anser att detta är min nästa stora utmaning. Än så länge behöver eleverna 

lära sig hur olika texter är uppbyggda, skaffa sig en förförståelse innan vi koppla på digital 

teknik såsom film, mm för att uttrycka sina åsikter och tankar. Eleverna har försökt att 

använda PowerPoint för att göra presentationer, dock har försöken blivit alltför vaga för 

att vara ett alternativ än så länge. Jag ser inget hinder med detta steget med film och 

PowerPoint som presentationsform och det kommer att ingå i elevernas lektionsupplägg 

inom en snar framtid. Även delen att presentera och redovisa sina arbeten digitalt för 

andra är något som vi snuddat vid. Eleverna skickar sina arbeten till föräldrarnas mail, 

för att föräldrarna ska var delaktiga i elevernas arbeten och deras arbetsdag.  

 

 

 

 

4.2 Utbildningsprogrammet 

Min utvecklingsidé är att kombinera dagens teknik, datorn och skolans krav på 

utbildning, så att elever i behov av stöd, hemmasittande elever eller elever som är 

långtidssjukskrivna få en likvärdig utbildning som övriga elever via datorn. Idén är att 

använda OneNote som lärplattform och sedan bygga upp ett utbildningsprogram med 

lektioner i svenska. Valet föll på OneNote eftersom detta är ett program som kan delas 

med elever. Eleverna kan arbeta på OneNote på sin dator hemma eller i skolan samtidigt 

som administratören/ läraren kan se vad de arbeta med.  

 

4.2.1 Förberedelse/kartläggning 

Kartläggningen av elevernas utbildningsnivå grundar sig, till en stor del, på elevernas 

uppfattningar om hur de lär sig bäst, vilka styrkor och svårigheter de har i det specifika 

ämnet. 
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För att uppnå målen enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) konstruerades en matris (bilaga 1 

och 2).  

I matrisen markeras med färgkoder vad eleven nått för mål, vad de är på väg att nå och 

vad de inte nått. På detta sätt ser läraren vad eleven behöver träna på och vart de är på 

väg.  

För att få en helhetsbild av eleven noterades också särskilda inlärningssvårigheter, 

elevens motivation för skolarbetet och specifika intressen. 

Elevernas datorkunskaper kartlades också och det visade sig att kunskaperna att använda 

tangentbordet var acceptabla men att spara, lägga till mappar eller lägga in bilder var den 

mycket bristfällig. Därför är det att rekommendera att använda flera lektioner till att bara 

göra eleverna bekväma med dessa färdigheter på datorn.  

 

4.2.2 Lektioner byggs upp och genomförs 

Matrisen är styrande när lektionen byggs upp och genomförs exempelvis i ämnet svenska 

(se bilaga 1) och varje lektion anpassas till varje elevs förutsättningar. Lektionerna läggs 

upp tematiskt med ett arbetsområde i taget, blandade med pauser eller något som eleven 

behöver öva på, exempelvis tangentbordsträning, eller sysselsätta sig med 

träningsprogram i matematik. Det gäller att försöka följa den ordinarie undervisningen så 

att eleverna känner delaktighet med övriga i klassen. Eftersom eleverna arbetar efter sina 

förutsättningar kan någon elever ligga före medan en annan ligga efter den ordinarie 

klassen. Jag har fått kommentarer från mina elever när de är med på redovisningar i 

klassen om ett arbetsområde: 

”Det här har vi också gjort, men vi gjorde det bättre”,  

eller kommentarer från klasskamraterna: 

”Åh, vad fint ni har gjort”  

Läsförståelsetester finns ofta tillgängliga på nätet eller dessa scannas in till eleverna. Det 

är viktigt att texterna finns på datorn och att hjälpmedel är tillgängliga exempelvis Clear 

Reader Plus (se bilaga 3).  

Då kan de lyssna på texten flera gånger och behöver inte lägga ner energi på att läsa utan 

koncentrera sig på att förstå textens innehåll.  
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Davidsson nämner i (Mannerheim refererad 2015) artikel att det kan handla om att en 

elev i behov av särskilt stöd inte ska behöva läsa en lång text på egen hand. Om eleven 

istället får möjligheten att få det uppläst kan eleven lyssna på texten så många gånger hon 

själv behöver. Det är viktigt att bygga upp ett grundmaterial som eleverna ska arbeta 

igenom. Det första som skrivs ner är målet är med arbetsområdet. Genom att beskriva 

med enkla meningar vad eleven minst ska klara av. Det är en fördel att använda en elev 

matris (se bilaga 1 och 2). En vinst är att lägga ner tid på att gå igenom den tillsammans 

med eleven, så eleven har klart för sig vad som förväntas att de ska lära sig.  

Att eleven förstår syftet med arbetsuppgiften och att man klargör målen beskriver Heyer 

& Hull (2015) som den första nyckeln i Williams "Formativt bedömningssätt". Det är 

viktigt att eleven börja där eleven befinner sig där av individuella lektionsupplägg. Heyer 

& Hull (2015) skriver att ord och begrepp ska förklaras och det görs med hjälp av 

individuella genomgångar och att eleverna får ta del av informationsmaterial som finns 

på nätet i det arbetsområde de arbetar med.  Eleverna kan börja med att se en film som 

introduktion till det område eleven vill arbeta med. 

 

4.2.2.1 Lektioner 

Varje lektion som eleverna kommer in till mig, får jag frågan:  

”Är det svenska nu?” 

”Ja, ni kan ta fram datorerna” 

”JA!”.  

Motivationen för att arbeta är hög under de lektioner vi arbetar med datorn. När det är 

dags för rast eller att skifta till något annat ämne händer det kommer ofta kommentarer 

som: 

”Nä, kan vi inte få fortsätta”,  

”Är det redan dags för rast?”,  

"Kan vi sitta inne på rasten och jobba”  

eller "är de här lektionen redan slut. Oj, vad fort det gick”.  
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Utbildningsutskottet (2016) lyfter fram att datorn gör att eleverna känner större 

engagemang och intresse för skolarbetet när de få använda sig av digitala verktyg i 

undervisningen. Utbildningsutskottet (2016) rapport visar också att en genomtänkt 

pedagogisk uppläggning av lektionen på datorn har visat positiva resultat. Vidare 

bekräftar Bergman och Svenn (2008) att elever med läs - och skrivsvårigheter har 

presterat bättre om de fått tillgång att arbeta med digitala verktyg. 

Eleverna arbetar i sin egen takt och med sitt individuella lektionsupplägg. När ett 

arbetsområde är klart avslutas det med en muntlig eller skriftlig redovisning med 

bedömning av läraren, elevbedömning och kompisbedömning, för att visa att eleven nått 

de mål som var avsikt att träna. Visar det sig att eleven inte klarar målet, bestämmer 

eleven och jag tillsammans vad eleven ska träna mer på och sedan gör eleven om de 

aktuella delarna i arbetsområdet. Varje redovisning dokumenteras vilket gör att eleverna 

kan komma tillbaka till tidigare arbetsuppgifter och jämföra dem vid liknande 

arbetsuppgifter, för att få en projektion i lärandet. Eleven fortsätter därefter till nästa 

arbetsområde som kan vara läsförståelse, textbearbetning, fakta skrivning, osv. Eleverna 

kan med fördel använda hörlurar, för  att inte störa varandra. När eleverna har sett en film 

är det bra att repetera var de lärt sig på filmen genom att göra en poster. Eleverna 

uppmanas att redigera den så att den blir snygg, med bild, textsnitt, mm. När den är klar 

brukar jag och eleven gå igenom den tillsammans, vad som är bra och vad kan eleven 

tänka på till nästa gång.  

 

4.2.2.2 Genomföra och öva färdigheter 

Det finns många olika pedagogiska dataprogram som med fördel kan användas i 

undervisningen. I tabell 1 presenteras några av dem.  

 Tabell 1: Pedagogiska program 

      

Program Fakta Användning 

AV-media/Betasli  

Krävs inloggning för lärare och elev. 

http://www.avmkl.se/  

 

 

 

 

 

 

http://www.avmkl.se/
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● PLAY 
 

 

● Skolplus 
 

 

● Wocalex 

Undervisningsfilmer i de flesta 

ämnen, flera språk och 

åldersrelaterat.  

 

Digitala övningar spel i svenska och 

matematik mm.  

 

Visuell ordlista för att utveckla 

ordförrådet i svenska eller annat 

språk. Finns över 1600 ord och 

bilder  

 

Förstärka lärandet genom 

pedagogiska filmer. 

 

 

Pedagogiska spel, roliga att 

spela, passa elever från F-3. 

Finns utskriftsmaterial. 

En övningssajt med 

hörförståelse, läsförståelse, 

stavning och artikel träning. 

ClaroReadPlus 

Krävs att man köper in det, men kan 

finnas med som standard i datorn hör 

med skolans tekniska support: Det finns 

också andra talsyntesprogram som går 

att ladda ner från nätet. 

http://www.claroread.se/product

s/claroread-plus.php  

 

Talsyntesprogrammet som talar när 

du skriver. Innehåller en stor mängd 

funktioner, bland annat 

ordprediktion, ordförklaring och 

översättning från engelska till 

svenska. Har skannerfunktion och 

sparar text till ljudfil. 

 

 

Används som stöd vid 

läsning och skrivning. 

Eleverna kan använda den 

till att få texten på datorn 

uppläst eller använda den när 

de skriver för att höra hur 

ordet de skrev blev. 

Elevspel 

Krävs inte inloggning, är roligare för 

eleverna om läraren och eleverna är 

inloggade. Gratis  

www.elevspel.se 

Pedagogiska spel, finns spel i de 

flesta ämnen och övar in färdigheter 

och begrepp. Kan abonneras på och 

då få man till uppläsningsfunktion.   

Fördjupa kunskapen och är 

roligt att spela eftersom här 

kan eleven tjäna medaljer 

och poäng. Läraren kan följa 

eleverna arbete om både elev 

och lärare är inloggade. 

Golsor.eu  

Krävs att läraren skaffar sig en lärar- 

inloggning som sedan eleverna kopplas 

till. Gratis, men om andra tjänster ska 

utbnyttjas krävs abonnemang.  

https://glosor.eu/  

 

 

Används till ordinlärning, 

rättstavnings och öva ordförståelse 

med hjälp av bilder. Övningen byggs 

upp av pedagogen men det finns 

tillgång till färdigt material. 

 

Öva rättstavning och 

ordförståelse i svenska men 

även till att öva in glosor i 

engelska eller annat språk. 

http://www.claroread.se/products/claroread-plus.php
http://www.claroread.se/products/claroread-plus.php
http://www.elevspel.se/
https://glosor.eu/
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Inläsningstjänst 

Krävs inloggning av lärare och elever. 

Kommun abonnemang krävs. 

https://www.inlasningstjanst.se/ 

 

Inlästa böcker och läromedel på 

svenska och flera andra språk. 

Studiestöd på modersmålet. Det 

populäraste läromedlen finns inlästa.  

 

 

Bara att användas till om 

man vill att eleverna ska få 

läromedlen upplästa eller 

eleven inte har boken med 

sig hem.  

Lektion.se 

Krävs inloggning Gratis, men för att få 

tillgång till vissa lektionstips behöver 

ett abonnemang köpas. Går att ladda ner 

och sedan kopiera in på OneNote. 

http://www.lektion.se/  

Mer än 10000- tals lektionstips, 

lektionsplaneringar och 

arbetsmaterial som kan laddas ner 

och användas. En sajt där pedagoger 

från hela Sverige dela sitt material. 

Används som tips på 

lektioner och här kan bra 

arbetsmaterial till eleverna 

laddas ner, såsom tester, 

övningar och digitala 

övningar. 

 

Fler program presenteras i bilaga 3 

Varje övningstillfälle avslutas med redovisning och bedömning av elevens resultat. Allt 

dokumenteras i elevens individuella pärm, som också är underlag för vidare planering av 

aktiviteter. 

4.3 Föräldramedverkan 

Det är alltid viktigt att föräldrarna/vårdnadshavaren får ta del av vad eleverna gör. En 

uppföljande diskussion av skolarbetet i hemmet blir en naturlig repetition och bekräftelse 

för eleven. Föräldrarna har laddat ner OneNote på datorn hemma och kan på så sätt se 

vad eleven arbetar med. Förutom denna möjlighet, att ta del av elevernas skolarbete, 

uppmanas eleven att ta hem arbeten för att visa föräldrarna vad de kan och vad de gör. 

De elever som inte har tillgång till dator i hemmet har möjlighet att låna hem datorn över 

helgen. Föräldrarna behöver då helst komma och hämta och lämna datorn.  

 

 

 

 

 

https://www.inlasningstjanst.se/
http://www.lektion.se/


 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISKUSSION  

5.1 Hur kan OneNote användas som en alternativ specialpedagogisk 

lärplattform?  

Det finns många olika sätt att använda OneNote som plattform för olika 

utbildningsprogram. Enligt Puenteduras SAMR-modell (2011) ser jag att jag tagit mitt 

utbildningsprogram till det tredje steget och ser att det finns potential i OneNote att 

utveckla det sista steget. I min analys ser jag att det inte är programmet OneNote som 

sätter upp hinder för att nå steg fyra, utan det är jag själv som inte har tagit det steget än. 

Om man belyser det i ett specialpedagogiskt perspektiv har OneNote gjort att 

användandet av digitala verktyg och pedagogiska hjälpmedel blivit ett naturligt inslag i 

elevernas skoldag. Detta har lett till att elever inte känner sig exkluderade när de använder 

datorn som pedagogiskt verktyg. Att elever trivs med att arbeta med 

utbildningsprogrammet är helt klart. Jag kan se ett helt annat engagemang och arbetsvilja 

än förut. Eleverna gjort stora framsteg i kunskapsutvecklingen och självkänslan har 
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stärkts avsevärt. Det finns ingen tävlan och ingen prestige mellan eleverna. Eftersom varje 

elev arbetar efter sina förutsättningar och på sin nivå finns det ingen som kan tävla. Det 

märks att varje elev ser sin positiva kunskapsutveckling och att eleverna är nyfikna på att 

arbeta vidare i utbildningsprogrammet.  

Eftersom jag har fått en annan relation till mina elever är jag inte längre enbart läraren 

som säger vad de ska göra utan också en mentor som de frågar och som de också lär 

något. Detta leder till att jag får mer tid att prata med eleverna individuellt då de gärna 

berättar om sina intressen och annat som de är intresserade av. Denna information 

använder jag mig av när i konstruktionen av lektionerna i utbildningsprogrammet. För att 

öka elevernas intressen och omvärldsuppfattning har jag kommit på att jag kan använda 

en del av elevernas pauser för att introducera in andra influenser. 

Den största fördelen med utbildningsprogrammet är att eleverna kan arbeta självständigt. 

Detta leder inte enbart att elevernas självkänsla ökar utan det ger också mig möjlighet att 

göra individuella insatser. Genom att jag kan har individuella genomgångar, individuella 

läs träningar och "prat rätta" med varje elev individuellt. Detta gör att jag få en helt annan 

relation till mina elevers svårigheter genom att jag har möjlighet att gå in på djupet med 

varje elev. Exempel på lektioner som eleverna har testat och arbetat igenom är: 

● Lära sig rättstavning, exempelvis till ng-ljudet, tj-ljudet,  

● Läsförståelse 

● Lära sig skriva och förstå uppbyggnaden av olika textsorter.  

Vissa lektioner har inte fungerat eftersom eleverna tappar intresset och blir frustrerade. 

Ett exempel på en lektion som inte fungerat som jag tänkt mig var en lektion i 

läsförståelse. Jag laddade ner ett gammalt Nationellt prov för årskurs 6 från nätet och la 

in det på OneNote. Trots att eleven använde ett uppläsningsprogram ClaroReadPlus (se 

bilaga 3) till all textläsning tappade eleven engagemanget och ville inte fortsätta. Jag 

samtalade då med eleven och frågade bland annat var det var som inte fungerade. Eleven 

svarade att det var för svåra ord i texten. Jag frågade vilka ord som var svåra. Eleven 

pekade då på skärmen på de asiatiska namnen. Det var då bara att omarbeta lektionen så 

att den passade eleven, det är viktig att vara lyhörd och anpassa materialet efter eleverna 

förutsättningar. Jag gick igenom hela texten och frågorna till texten och ändrade namnen 

så att eleven fick namn som eleven känner till och hade en relation till.  Efter 

omarbetningen av texten och frågorna provade eleven igen och nu gick det bättre. Eleven 
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fick inte godkänt på övningen, men gjorde hela lektionen. Eleven går i 5an och syftet med 

lektionen var att eleven skulle bekanta sig med liknande texter och frågor som kommer 

på nationella proven i 6:an. Andra syften med lektionen var att jag skulle få information 

vad eleven behövde arbeta med och vad jag ska tänka på när jag lägger upp nya lektioner.   

 

5.1.1 Utvecklingsmöjligheter med OneNote 

De utvecklingsmöjligheter som jag kan se på OneNote är själva designmöjligheterna som 

finns på OneNote. Jag skulle vilja att det finns större utsträckning att utforma designen 

på utbildningsprogrammet. Det finns inte så stora möjligheter att lägga upp själva 

lektionsdesignen med nivåer, exempelvis att lägga in länkar i en bild. Vidare finns det 

inte så stort färgval att välja på för att väcka elevernas intresse till en speciell sak. Bilder 

kan inte läggas in jämte varandra utan de måste läggas efter varandra. Det skulle också 

vara bra om det gick att lägga in en film direkt på OneNote så att eleven kunde titta på 

den samtidigt som de var kvar på OneNote och förde anteckningar till filmen. I dagens 

läge måste de använda lösblad till sådana anteckningar. 

 

5.1.2 Utvecklingsmöjlighet av utbildningsprogrammet 

Utvecklingsmöjligheter av utbildningsprogrammet är att implementera detta arbetssätt till 

flera ämnen i skolan. Hade denna utveckling arbetats fram att gälla fler ämnen skulle 

utbildningsprogrammet kunna användas för elever som är hemmasittande eller 

långtidssjukskrivna. Läraren skulle då kunna lägga upp lektioner och föreläsningar som 

sedan eleven kunde arbeta med hemma. Eleven skulle också kunna delta i grupparbeten 

eftersom det är att arbeta i realtid. Fördelen med detta är att den hemmasittande eleverna 

inte missar det som eleverna i skolan arbeta med. Detta underlättar återgången till skolan. 

En annan utvecklingsmöjlighet är att ta utbildningsprogrammet till det fjärde steget i 

Puenteduras SAMR-modell (2011) Detta kan göras genom att introducera blogg och 

inleda samarbete med andra skolor som arbeta på ett liknande sätt.   
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5.2 Vad säger de senaste forskningarna om datorn som verktyg i 

skolan och i specialundervisningen? 

En viktig slutsats från forskningen (Skolverket, 2013) är att datoranvändningen i skolan 

är en ledningsfråga. Det är inte tillgången till datorer som är orsaken till att lärarna inte 

använder datorn och digitala undervisningsmetoder och material. Skolverkets rapport 

(2013) visar just på detta att hälften av alla rektorer i grundskolan inte tycker att lärarna i 

deras verksamhet har tillräckliga kunskaper som krävs för att använda digitala verktyg. 

Flera forskningsrapporter som Brodins artikel (refererad i Malmqvists 2016) och Engberg 

(2015) visar på att det lärarna efterfrågar är mer kompetensutveckling för att kunna 

utveckla datoranvändandet i skolan. Detta är något som jag också har efterfrågat flera 

gånger. Jag fick leta på nätet för att lära mig hur jag skulle göra och det tog mycket kraft 

och frustration innan jag hittade det jag sökte efter. Brodin nämner (refererad i 

Malmqvist, 2016) att kompetens är en av nycklarna till ett framgångsrikt lärande. 

Förändrade arbetssätt ger resultat och digitala verktyg kan göra dessa nya arbetssätt 

möjliga. Om kompetensen finns och förmågan att undersöka den digitala lärmiljön och 

utnyttja den rätt, leder detta till förändrade arbetssätt och i spåren av detta bättre resultat 

(a.a.). 

PISA-studien (Skolverket, 2013) visar på hur viktigt det är att läraren har en bra och 

genomtänkt strategi vid användandet av datorer i skolan. När eleverna arbetar med datorn 

som pedagogiskt verktyg är eleverna mer engagerade och det visade flera studier också. 

Skolverkets rapport (2013) visar att tillgången till datorer för elever i behov av stöd är 

godtagbar, men att satsningen på en-till-en datorer inte nått specialundervisningen och 

grundskolan. Detta märkte jag när jag ville har datorer till min undervisning. Datorn är 

enligt mig ett överlägset verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är ett 

verktyg som ger dem möjlighet att lyckas med skolarbetet och då ökar deras självkänsla 

och att de kan och att de duger. 

5.3 Slutsatser 

Det övergripande resultatet från studien visar att genom en noggrann analys av rådande 

undervisningssituationer med relevanta förändringar och en allsidig kartläggning av 



 

37 

 

elevernas utbildningsnivå, kan OneNote användas för att skapa möjlighet till ökat 

elevengagemang i skolan. Följande slutsatser utkristalliserades ur resultatet av studien: 

● OneNote fungerar som utbildningsplattform och att den har utvecklingspotential 

är helt klart. 

● Det är inte utbildningsprogrammet eller OneNote som sätter upp hinder utan det 

är pedagogernas datakompetens.   

● Engagemanget hos eleverna har ökat vid användandet av datorer i utbildningen 

och då via OneNote och utbildningsprogrammet. 

● Eleverna har fått en mer positiv inställning till sin utbildning vid användandet av 

datorn.  

● Elevernas självständighet och kunskapsutvecklingen har ökat och därmed också 

elevernas självkänsla.  

● Det finns fler utvecklingsmöjligheterna hos OneNote och 

utbildningsprogrammet exempelvis design, implementering i flera ämnen i 

användandet av OneNote som lärplattform för att underlätta för elever i behov 

av särskilt stöd. 

 

5.4 Metoddiskussion   

Valet av aktionsforskning var ett naturligt val, eftersom jag märkte att det fanns en 

utvecklingspotential för undervisning som var upplagd på datorn och som eventuellt 

skulle kunna användas för att öka elevers engagemang för skolarbetet för 

hemmasittande elever och för elever i behov av särskilt stöd. Bryman (2015) och Bell 

(2006) tar upp att aktionsforskning är själva tillvägagångssättet forskaren använder för 

att nå nya lösningar på ett problem i vardagen medan arbetet pågår Jag tycker att 

aktionsforskning var en intressant forskningsmetod eftersom jag var en del i själva 

processen, i och med det kunde jag utveckla idén under själva arbetet. Vidare kunde jag 

också följa projektionen i själva arbetet och fick genast feedback. 

Forskningsinformation till själva studien har inhämtats vid samtal med eleverna och 

möten med vårdnadshavarna, men naturligtvis kunde djupintervjuer med eleverna 

bidragit till en mer fördjupat bild av uppfattningarna av att arbetet med OneNote och 

utbildningsprogrammet.  
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5.5 Framtida forskning 

När jag har arbetat med min studier har jag märkt att det finns flera områden jag skulle 

vilja forska vidare på. Det första området är att göra en studier som belyser OneNote och 

utbildningsprogrammet i ett elevperspektiv. Detta genom att göra intervjuer om vad 

eleverna tycker om att arbeta med utbildningsprogrammet och OneNote som lärplattform. 

Det andra är att undersöka utbildningsprogrammet och OneNote genom att jämföra två 

studiegrupper: den ena studiegruppen arbetar med utbildningsprogrammet och OneNote 

och den andra studiegruppen arbetar utan utbildningsprogrammet och OneNote. Det 

tredje undersökningsområdet är att ytterligare undersöka utbildningsprogrammet och 

OneNote användningsområden för att stimulera hemmasittande elever.  Det fjärde 

området jag skulle vilja studera är om det fungerar att applicera OneNote och 

utbildningsprogrammet på fler ämnen i specialundervisnings- sammanhang. 
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  Lärarmatris i svenska åk 5                    Bilaga 1 

Mål  Grundläggande Högre Utmärkt 

Muntlig kommunikation: 

Tala/ samtala 

Mål: Kunna muntligt berätta 

och redogöra för något så att 

innehållet blir begripligt och 

levande. 

Berätta och redogöra 

sammanhängande, deltar 

aktivt i (liten grupp/stor 

grupp) och lyssna på andra. 

Reflekterar på sitt egna 

lärande. 

Utvecklar språklig säkerhet i 

olika situationer och gör det 

tydligt. Kan argumentera 

sakligt för och emot. 

Utvecklar sin förmåga att i 

dialog med andra uttrycka 

tankar, känslor, mm. Samt 

stimuleras till att reflektera 

och värdera. 

Skriva: form 

Mål: Kunna tillämpa de 

vanligaste reglerna för 

skriftspråket och de 

vanligaste 

stavningsreglerna, kunna 

använda ordlistan. 

Behärska i stort sett ljudenlig 

stavning, dubbeltecknad 

konsonant i vanliga ord, stor 

bokstav, stora skiljetecken, 

meningsbyggnad, 

styckesindelning påbörjad 

Kan dubbelteckning, 

behärska stor bokstav, 

dubbelteckning, stora 

skiljetecken och känner till 

lilla skiljetecken, Försök till 

styckesindelning.  

Använder en varierad 

meningsbyggnad och rätt 

tempus. Känner till 

ordklasserna, verb, 

substantiv och adjektiv. Fåtal 

stavfel logisk 

styckesindelning. Behärska 

grundläggande grammatik 

och språkmönster. Fåtal 

formella fel. 

Kommunikation:  

Mål: Kunna producera texter 

med olika syften. Kunna 

skriva med tydlig handstil. 

Kunna skriva med digitala 

verktyg. 

Skriva enkla berättelse, 

behöver hjälp med att få med 

en tydlig inledning, handling 

och slut. Skriver gärna, 

formulera egna reflektioner, 

skriver brev etc. Det gå att de 

en röd tråd i texten. 

Texten har en röd tråd från 

början till slutet. Använder ett 

varierande ordval samt 

variera meningsbyggnaden. 

Använder rätt tempus, fåtal 

stavfel. Förstå skillnaden 

mellan skriftspråk och 

talspråk. Tillämpa 

skriftspråket.  

Inslag av fakta ord som 

används korrekt. Texten 

länka naturligt in i varandra. 

Utvecklad språklig säkerhet, 

kan bearbeta sin texter utifrån 

andras råd. Rik variation i ord 

användandet, använder 

synonymer på ett medvetet 

sätt. Använder rätt tempus. 

Korrekt skriftspråk. 

Språklig:  

Mål: Kunna samtala om 

egna texter och kunna med 

handledning bearbeta sina 

texters innehåll och struktur. 

Använda ett varierande 

ordval. Relativt korrekt 

användning av tempus. 

Känna till och visa 

medvetenhet i skillnaden 

mellan tal- och skriftspråk. 

Använder ett varierande 

ordval samt variera 

meningsbyggnaden. 

Använder rätt tempus, fåtal 

stavfel. Förstå skillnaden 

mellan skriftspråk och 

talspråk. Tillämpa 

skriftspråket 

I texten finns en rik variation 

i ordval användning Rik 

variation i ord användandet, 

använder synonymer på ett 

medvetet sätt. Använder rätt 

tempus. Korrekt skriftspråk. 

Läsa: 

Mål: Kunna läsa med flyt 

både högt och tyst och 

uppfattar skeende och 

budskap i skönlitterära 

böcker. Kunna samtala om 

läsupplevelse och reflektera 

över texter i olika genrer.  

Läser gärna och återge 

innehåll. Rättar sig själv vid 

högläsning, läser mellan 

raderna, reflektera och 

anknyter till egna 

erfarenheter.  

Läser en instruktion och 

beskriver i flera led och visa 

förståelse genom handling. 

Eleven kan utföra en tidigare 

oprövad arbetsuppgift inom 

ramen för ett välkänt område. 

Rör sig lätt och ledigt i 

textens föreställningsvärld, 

är inne i boken, stundtals 

uppslukad. Kan berätta något 

om var de tro kommer att 

hända senare i boken. 
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Mål Grundläggande Högre Utmärkt 

Läsa: Du ska kunna läsa 

faktatexter och förstå 

innehållet, läsa med flyt, 

Förstå begrepp i 

ämnet/texten.  

Du kan läsa enkla faktatexter 

lämpliga för din ålder med flyt, 

ljuda endast längre och för dig 

främmande ord, förstå och 

kunna förklara enkla begrepp i 

faktatexter du läser. Du kan 

enkelt återberätta den fakta du 

läst om. 

Du kan läsa faktatexter 

lämpliga för din ålder med 

flyt, förstå och kunna 

förklara de flesta begrepp i 

den faktatext du läser. Du 

kan enkelt återberätta 

faktatexter du läst och 

använder en del av de 

begrepp som hör till din 

Faktatext  

Du kan läsa faktatexter 

lämpliga för din ålder, 

förstå och kunna förklara 

och förstå begrepp i den 

faktatext du läser. Du kan 

återberätta din faktatext och 

använda viktiga begrepp 

för din faktatext. 

Skriva: Du kan skriva 

faktatexter som har ett 

tydligt innehåll, skriva 

faktatexter så att den följer 

en röd tråd, kunna använda 

sexfältaren och de stödord, 

använda begrepp som är 

viktiga i din faktatext. 

Använda de grundläggande 

reglerna för stavning med 

relativ god säkerhet. Kunna 

använda skiljetecken och 

skriva texter med god 

meningsbyggnad.  

Du kan skriva enkla faktatexter 

med ett relativt tydligt innehåll, 

röd tråd, kunna använda 

sexfältaren och dess stödord, 

ha med vissa viktiga begrepp 

som är viktiga i din faktatext. 

Du kan använda viss 

grundläggande reglerna för 

stavning med viss säkerhet. Du 

har viss förmåga att använda 

skiljetecken och skriva texter 

med viss god meningsbyggnad. 

Du gör försök till att dela upp 

din text i stycken. 

 

Du kan skriva faktatexter 

med ett tydligt innehåll, röd 

tråd och beskrivningar. Du 

kan använda sexfältaren 

och dess stödord, har med 

de flesta viktiga begrepp 

som är viktiga i din 

faktatext. Du kan använda 

de flesta grundläggande 

reglerna för stavning med 

relativt god säkerhet. Du 

har förmåga att använda 

skiljetecken och skriva 

texter med relativ god 

meningsbyggnad. Du har 

börjat med att dela in din 

text i stycken. 

Du kan skriva faktatexter 

med ett tydligt innehåll, röd 

tråd och tydliga 

beskrivningar. Du kan 

använda sexfältaren och 

dess stödord, har med 

viktiga begrepp som är 

viktiga i din faktatext. Du 

använda de grundläggande 

reglerna för stavning med 

god säkerhet. Du använder 

skiljetecken och skriva 

texter med god 

meningsbyggnad. Du delar 

in texten i stycken. 

Redovisa:  

Tala: Kunna muntligt 

återberätta och redogöra för 

den faktatext du arbetat 

med så att ämnet blir 

begripligt och levande.  

 Lyssna: Kunna lyssna på 

andras redovisningar och 

kort återberätta dess 

innehåll, kunna ge 

feedback och ställa 

relevanta frågor. Förstå 

ämnesspecifika begrepp 

relevanta för texten. Kunna 

diskutera texterna och dra 

vissa jämförelse med 

tidigare erfarenheter. 

Du kan med viss säkerhet 

muntligt återberätta och 

redogöra för den faktatext du 

arbetat med, så att ämnet blir 

begripligt och levande för de 

som lyssna.  

 

Du kan lyssna på andras 

redovisningar och kan med viss 

säkerhet återberätta dess 

innehåll. Du kan ge viss 

feedback/råd och ställa några 

relevanta frågor till texten du 

fått lyssna till. Du kan göra 

enklare jämförelse/erfarenheter 

med tidigare erfarenheter. Du 

förstå vissa viktiga 

ämnesspecifika begrepp som 

redovisas i texten.  

Du kan med relativ 

säkerhet muntligt 

återberätta och redogöra för 

den faktatext du arbetat 

med, så att ämnet blir 

begripligt och levande för 

de som lyssna.  

Du kan lyssna på andras 

redovisningar och kan med 

relativ säkerhet återberätta 

dess innehåll. Du kan ge 

feedback/råd och ställa 

några relevanta frågor till 

texten du fått lyssna till. Du 

kan föra en enkel 

diskussion rörande ämnet 

och dra vissa jämförelse 

med tidigare erfarenheter. 

Du förstå de flesta viktiga 

ämnesspecifika begrepp 

som redovisas i texten. 

Du kan med säkerhet 

muntligt återberätta och 

redogöra för den faktatext 

du arbetat med, så att ämnet 

blir begripligt och levande 

för de som lyssna.  

 

Du kan lyssna aktivt på 

andras redovisningar och 

kan återberätta dess 

innehåll. Du kan ge 

feedback/råd och ställa 

relevanta frågor till texten 

du fått lyssna till. Du kan 

föra en diskussion rörande 

ämnet och dra jämförelse 

med tidigare erfarenheter. 

Du förstå viktiga 

ämnesspecifika begrepp 

som redovisas i texten. 
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Bilaga 3  

Pedagogiska program främst i svenska   

  

Program Fakta Användning 

AV-media/Betasli  

Krävs inloggning för lärare och elev. 

http://www.avmkl.se/  

 

● PLAY 
 

 

● Skolplus 
 

 

● Wocalex 

 

 

 

Undervisningsfilmer i de flesta 

ämnen, flera språk och 

åldersrelaterat.  

 

Digitala övningar spel i svenska och 

matematik mm.  

 

Visuell ordlista för att utveckla 

ordförrådet i svenska eller annat 

språk. Finns över 1600 ord och 

bilder  

 

 

 

 

Förstärka lärandet genom 

pedagogiska filmer. 

 

 

Pedagogiska spel, roliga att 

spela, passa elever från F-3. 

Finns utskriftsmaterial. 

En övnings sajt med 

hörförståelse, läsförståelse, 

stavning och artikel träning. 

ClaroReadPlus 

Krävs att man köper in det, kan finnas 

med som standard i datorn hör med 

skolans tekniska support, annars finns 

det andra talsyntesprogram som går att 

ladda ner från nätet. 

http://www.claroread.se/products/claroread-

plus.php  

Talsyntesprogrammet som talar när 

du skriver. Innehåller en stor mängd 

funktioner, bland annat 

ordprediktion, ordförklaring och 

översättning från engelska till 

svenska. Har skannerfunktion och 

sparar text till ljudfil. 

 

Används som stöd vid 

läsning och skrivning. 

Eleverna kan använda den 

till att få texten på datorn 

uppläst eller använda den när 

de skriver för att höra hur 

ordet de skrev blev. 

Elevspel 

Krävs inte inloggning, är roligare för 

eleverna om läraren och eleverna är 

inloggade. Gratis  

www.elevspel.se 

Pedagogiska spel, finns spel i de 

flesta ämnen och övar in färdigheter 

och begrepp. Kan abonneras på och 

då få man till uppläsningsfunktion.   

Fördjupa kunskapen och är 

roligt att spela för man tjäna 

medaljer och poäng. Läraren 

kan följa eleverna arbete om 

både elev och lärare är 

inloggade. 

Golsor.eu  

Krävs att läraren skaffa sig en lära 

inloggning som sedan eleverna kopplas 

till. Gratis men vill man utnyttja andra 

tjänster som ingår och har den reklamfri 

krävs abonnemang.  

https://glosor.eu/  

Används till ordinlärning, 

rättstavnings och öva ordförståelse 

med hjälp av bilder. Övningen byggs 

upp av pedagogen men det finns 

tillgång till färdigt material. 

Öva rätt stavning och 

ordförståelse i svenska men 

även till att öva in glosor i 

engelska eller annat språk. 

http://www.avmkl.se/
http://www.claroread.se/products/claroread-plus.php
http://www.claroread.se/products/claroread-plus.php
http://www.elevspel.se/
https://glosor.eu/
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Inläsningstjänst 

Krävs inloggning av lärare och elever. 

Kommun abonnemang krävs. 

https://www.inlasningstjanst.se/ 

Inlästa böcker och läromedel på 

svenska och flera andra språk. 

Studiestöd på modersmålet. Det 

populäraste läromedlen finns inlästa.  

Bara att användas till om 

man vill att eleverna ska få 

läromedlen upplästa eller 

eleven inte har boken med 

sig hem.  

Lektion.se 

Krävs inloggning Gratis men vissa 

lektionstips behöver man var köpa ett 

abonnemang för att få tillgång till. Gå 

att ladda ner och sedan kopiera in på 

OneNote. 

http://www.lektion.se/  

Mer än 10000- tals lektionstips, 

lektionsplaneringar och 

arbetsmaterial som man kan ladda 

ner och använda. En sajt där 

pedagoger från hela Sverige dela sitt 

material. 

Används som tips på 

lektioner och man kan hitta 

bra arbetsmaterial till 

eleverna, såsom tester, 

övningar och digitala 

övningar. 

Skolbanken/ Unikum.net 

Krävs inloggning men söker man efter 

t.ex. en matris så kommer in. 

http://www.unikum.net/  

Samarbeta enklare och proffsigare 

kring mål, planer, dokumentation 

och kvalitet. 

Arbeta med smidiga verktyg så att ni 

får mer tid till barnen. 

Se färsk information om utveckling 

och resultat. 

Använda som uppslag 

planeringarna, omdömena 

och matriserna vid lektions 

uppbyggnad och bedömning. 

Studi 

Krävs inloggning och 

rekommendationer från annan 

användare. Abonnemang krävs, relativt 

dyr. 

https://www.studi.se/  

Ett flerspråkigt digitalt läromedel 

med små pedagogiska filmer i de 

flesta ämnen på ett flertal språk. Man 

kan få tillgång till de pedagogiska 

filmerna gratis på YouTube men då 

endast på svenska. 

Mycket bra små fakta filmer 

som fungera mycket bra vid 

lektioner som är 

ämnesövergripande t.ex. 

fakta skrivning i ett ämne 

som läses på no eller so.  

Ungfakta  

Gratis, krävs ingen inloggning 

http://www.ungafakta.se/ 

 

En sajt med lättlästa faktatexter och 

korta lättlästa faktatexter i serieform. 

3000 sidor med lättläst och 

illustrerat material. 

Bra att använda för elever 

som har svårt med 

ordförståelsen och 

svårigheter med läsningen. 

Finns uppläsningsprogram 

på sajten.  

YouTube  

Gratis med reklam, Behövs inloggning 

om man vill lägga upp filmer eller 

ljudklipp.  

https://www.youtube.com/  

Här kan man söka på föreläsningar 

om nästan var som helst. Illustrerade 

och pedagogiska filmer och 

föreläsningar, mm. 

Här kan man hitta 

pedagogiska föreläsning och 

uppslag på tokigheter till 

pauserna. Eleverna kan 

lyssna på musik med hjälp av 

YouTube när de arbetar 

 

 

https://www.inlasningstjanst.se/
http://www.lektion.se/
http://www.unikum.net/
https://www.studi.se/
http://www.ungafakta.se/
https://www.youtube.com/

