
Pilotutvärdering 7 juli 2017

Vad vet vi nu om digitala 
kompetenser och 
programmering i grundskolan? 
Elevens behov i centrum
Vad kan 21 lärare från Uddevalla som undervisar i matematik 
eller teknik med tyngdpunkt grundskolans lägre åldrar 
tillsammans med en skolutvecklare och pedagoger från 
Innovatum, egentligen åstadkomma på några få timmar under 
en pilotkurs som kan bidra till att öka den digitala 
kompetensen? Tillsammans med varandra och inte minst 
tillsammans med sina elever är svaret - en hel del! Under ett 
drygt halvår har 5 fysiska träffar varvats med uppgifter hemma 
på skolan, och det går att se ett före och ett efter när det 
gäller skillnaderna att våga och kunna! Då utgångspunkten 
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När och var? 

Läsåret 16/17 har Uddevalla 
kommun och Innovatum 
samverkat i en pilotutbildning 
riktad till Ma-Tk-lärare i 
grundskolan kring digitala 
kompetenser och 
programmering.  

Varför? 

Ett ömsesidigt behov hos 
Uddevalla och Innovatum att 
hitta framgångsfaktorer i 
processen med att utveckla 
undervisningen utifrån digitala 
kompetenser och 
programmering har utgjort 
drivkraften.  

Hur? 

Att utveckla det man ännu inte 
vet eller kan görs bäst 
tillsammans! Sker det 
dessutom med stöd från 
någon som kan lite mer så når 
man längre. Kollegialt lärande, 
skolutveckling via klassrummet 
och tillgång specialistkunskap 
för deltagarna, har varit 
utgångspunkt för arbetet. 
Innovatums tekniska 
kompetens och Uddevallas 
pedagogiska expertis, har 
skapat synergivinster. 

Läs mer om ramarna för 
arbetet i Bilaga 1 och 2

DIGITALA KOMPETENSER  
OCH PROGRAMMERING 
 En utvärdering av samverkan mellan Uddevallas grundskolor och Innovatum Science Center
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hela tiden har varit att sätta elevernas behov i centrum och att 
digital teknik kan göra en bra lärare ännu bättre, har även 
lärare som varit tveksamma till om digital teknik är något för 
dem, utvecklat sin undervisning. Att få utvecklas från där man 
befinner sig och få stöd av andra i processen har varit ett 
framgångsrikt förhållningssätt. Det är med stor tillförsikt, 
glädje och självkänsla inför att kunna ta sig an de reviderade 
delarna med digitalt innehåll av kursplanerna, som de 21 
lärarna i maj 2017 avslutat kursen. Slutsatsen att det här är 
roligt, inte behöver vara svårt och öppnar nya möjligheter för 
elever att visa kunskap, är gruppens främsta budskap.

Om det är enkelt och vi är fler så gör vi mer
Att göra saker tillsammans har gällt alla nivåer av kursen och 
är en tydlig framgångsfaktor. Samskapandet som starkt 
bidragit till utveckling har gällt lärare-elever, lärare-lärare, 
lärare-kommun-Innovatum. Det sista perspektivet - att 
samskapa mellan Uddevalla kommun och Innovatum har varit 
viktigt - utan varandra hade vi inte lyckats. Ett science center 
har resurser och kunskaper kring tekniken en kommun ofta 
inte kan ha. En kommun har pedagogiskt kunnande och 
kunskap kring lärande ett science center inte på motsvarande 
sätt har. Vinna-vinna helt enkelt! En del kommuner väljer att 
bygga upp egna digitala centra med expertis och material. Vår 
idé har varit att inte göra detta. Att få tillgång till digital 
teknik i ett inledningsskede kan vara avgörande, men ganska 
snart bör denna teknik ingå som en del av varje skolas 
ordinarie verksamhet. En kommunal central lösning baserad 
på utlåningsmaterial riskerar att bli både kostsam och bygga 
in tröghet kopplad till begränsningarna att som lärare låna 
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En möjlig progression 
över skolåren? 

Skolan ska utöver forskning 
bygga på beprövad erfarenhet. 
Pilotgruppen har utifrån sitt 
arbete skissat på en möjlig 
progression kring vilka digitala 
redskap man kan rekommendera 
under de olika skolåren. En slags 
kanon är i sin linda… 

Förskoleklass - Kompis-
programmering, Beebot och 
Scratch Jr. 

Åk 1-3 - Kompisprogrammering, 
Bluebot och Scratch. 

Åk 4-6 -Bluebot, Block 
programmering i Scratch, 
code.org, Sketch-up 3D. 

Åk 7-9 -Scratch med 
programspråket Python, code.org, 
Sketch-up 3D, BBC-microbit med 
tillbehör, Lego. 

Alla resurser kan med fördel 
användas i alla årskurser, men ger 
också en progression i takt med 
elevers ökade ålder och mognad. 
En prislapp som går från gratis till 
bilagt i inköp, är också en fördel. I 
brist på en nationell strategi kring 
resurser och verktyg, ser en 
kommun såsom Uddevalla här en 
likvärdig lösning kring materialet. 
Och om eleverna gör detta på 
grundskolan, vad kan de då inte 
uträtta på gymnasiet…? 

http://code.org
http://code.org
http://code.org
http://code.org
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material utifrån sina behov. I pilotprojektet har det också visat sig att deltagarna gärna lånar material 
för att prova, men snart inser att de behöver materialtet tillgängligt på skolan permanent. Här kan 
ett science center eller liknande fungera som starthjälp, men minst lika viktigt är slutsatsen vi dragit, 
att när mängden digital teknik begränsas till det som är enkelt och billigt, kan alla elever och lärare 
oavsett ålder eller skola använda ungefär samma material. Vi ser därför att vi vinner på att fokusera 
och skapa viss likvärdighet i kommunen kring de material och metoder vi förväntar oss att alla kan 
och kommer att använda. Detta är en viktig aspekt för att inte bara göra arbetet till ett eldsjälarnas 
eldorado, utan få med alla på tåget. 

Ett professione!t lärande kring digital teknik
Utöver de utvärderingar kursdeltagarna gjort kring 
användbarheten i olika resurser, förhållningssätt som gör 
skillnad och aspekter kring lärandet, följer här en 
sammanfattande utvärdering grundad på Helen 
Temperleys lärcykel kring det professionella lärandet. 
Rubrikerna hämtas från hennes modell för professionell 
utveckling och kollegialt lärande.

Vad var elevernas behov?
Deltagarnas drivkrafter i arbetet har sett olika ut. Ibland 
var utgångspunkten mer lärarens egen vilja att utvecklas, vilket kunde innebära att elevernas behov 
inte styrt arbetet (ett tecken på att det varit lustfyllt!). Men när gruppen istället började koppla 
elevers behov till arbetet som gjordes med digital teknik, framstod några huvuddrag:

• Elevernas lust och motivation kan stärkas genom större mångfald av metoder

• Elever behöver förstå programmering och hur det påverkar våra liv.

• Eleverna behöver utveckla matematisk förståelse kopplad till annat än läroboken.

Vad var då lärarnas behov?
Lärarna behövde känna till och lära sig kring några av de digitala verktyg som finns tillgängliga - 
något som givetvis var tanken med pilotutbildning - men också ges tid för reflektion kring vad 
eleverna ska utveckla i relation till Lgr11, hur man kan få syn på framsteg hos eleverna under arbetet 
och hur man bedömer skillnader i kunskapskvalitéer i det arbetet.

Hur skaffade sig lärarna de kunskaper/färdigheter som behövdes?
Under kursens träffar provades ett antal digitala verktyg (t.ex kompisprogrammering, Bluebots, 
Legorobotar, BBC-microbit, Scratch m.m.). Användbara digitala resurser samlades också i ett 
gemensamt delat dokument. Här bidrog Innovatums pedagoger med kompetens som man själv som 
lärare inte hade. Att få prova i lugn och ro på ett lekfullt sätt var uppskattat. Lika viktigt var 
gemensam tid för att lyfta frågor om hur man utvecklar något man ännu inte kan eller vet, vilka 
kunskaper och förmågor eleverna förväntas utveckla och hur man kan se skillnader i 
kunskapskvalitéer i elevernas arbete. Återkommande kollegiala samtal gällde både teknik och 
pedagogik. 
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Hur upplevde eleverna undervisning på nya sätt?
Mellan varje kurstillfälle fick lärarna använda de digitala verktyg 
de fått prova tillsammans med sina elever. Genom skolutveckling 
via klassrummet fick eleverna möjlighet att uppleva motiverande 
uppgifter de inte mött förut, få tillämpa matematiskt tänkande på 
nya sätt och arbeta med problemlösning genom samarbetslärande. 
På mer än ett sätt erbjöd de digitala verktygen ett nytt språk för 
"lärande. Oavsett om det var via programmering, där koden ger 
nya språkliga möjligheter till tänkande och lärande (jmf med att 
lära sig ett nytt språk), eller via gemensam problemlösning, där 
interaktionen mellan eleverna uppmuntras och ökar, gavs lärarna 
nya möjligheter för att få alla elever att lyckas. Det konkreta i de 
digitala verktygen såg också många lärare som en stor styrka. 
Många exempel fanns på elever som kunde visa kunskaper med 
stöd av t.ex en programmerbar robot, kunskaper de hade svårt att 
visa i andra sammanhang. Den sociala aspekten, där elever hjälper 
varandra, betonades också som en stor skillnad mot annan 
undervisning.

Vad är elevernas och lärarnas behov nu?
Att alla elever borde få uppleva glädjen och motivationen i att 
arbeta med digital teknik och stärka sina digitala kompetenser, var 
gruppen överens om. Det handlar då dels om att som 
kursdeltagare orka fortsätta utveckla sin egen undervisning, men 
än mer om att få spridning till kollegor. För elevernas behov nu är 
att möta lärare som använder digital teknik utifrån en 
genomtänkt idé och inte som en kul grej. Deltagarna är tydliga 
med att de behöver fortsätta förfina sin egen kunskap kring hur 
man planerar och genomför undervisning utifrån elevers 
kunskaps- och förmågeutveckling, vid användning digitala 
verktyg. Och det är i sig inte konstigt. Lärarjobbet bör vara ett 
ständigt pågående lärande där en pilotkurs inte kan göra hela 
skillnaden. Men en stor skillnad kan det ändå göra! Så nästa steg 
borde vara att ge fler lärare chansen att få utveckla sin 
undervisning. Kanske inom ramen för liknade samverkan som 
Uddevalla kommun och Innovatum genomfört? Kanske med 
lärare i andra ämnen såsom slöjd eller samhällskunskap? För 
utvärderingen från en av deltagarna är värd att ta på allvar: ”Pröva 
på, du kanske gi!ar det! Eleverna kommer säkert göra det!” 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Några reflektioner 
från deltagarna 

”Barnen har varit motiverade i 
arbetet. De har lärt sig snabbt. Jag 
är imponerad över att se barnens 
logiska tänkande, hur snabbt 
utvecklingen gått med 
motiverande uppgifter.” 

”Eleverna har tyckt att det har varit 
väldigt roligt att arbeta med 
programmering. Det har också 
varit roligt att se att elever som har 
svårigheter inom andra områden i 
skolan har lyckats bra inom detta 
område.” 

”Våga prova, du behöver inte 
kunna allt, lär dig tillsammans 
med barnen!” 

”Jag har sett hur det väcker ett 
stort intresse.  Hos en del elever 
har intresset varit så stort att de 
har arbetat vidare hemma. Vi har 
utvecklat grupparbete, att ge 
instruktioner samt reflektera över 
resultat och hur man förändrar tills 
man blir nöjd. 

"Det har varit bra att vi har fått 
testa på de olika momenten med 
er i närheten så man kan ställa 
frågor direkt.” 

”Genom att vi idag kan börja träna 
programmering med eleverna 
redan i förskola/förskoleklassen så 
har ju dessa elever en hög 
förståelse för programmeringens 
grunder redan i mycket tidig ålder. 
Min tro är att det man känner att 
man förstår och behärskar också 
ökar motivationen hos eleven att 
gå vidare och lära sig ännu mer. 
Jag tror att vi inom några år 
kommer att se en ”betydligt ökad 
måluppfyllelse hos de elever som 
gått igenom skolan med 
programmeringen som ett 
naturligt inslag.”

Vill du veta mer om arbetet, ta del av utvärdering  
eller få draghjälp i ditt och din skolas digitala 

skolutvecklingsarbete? Kontakta 
jonas.berling@uddevalla.se eller jerry.alrup@innovatum.se 

mailto:jonas.berling@uddevalla.se
mailto:jerry.alrup@innovatum.se
mailto:jonas.berling@uddevalla.se
mailto:jerry.alrup@innovatum.se
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Bilaga 1 - Kursinbjudan 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Bilaga 2 - översikt utbildning 
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