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Bakgrund 

Figuren visar (läs från vänster till höger) hur Skolverkets Pim - utbildningar i Praktisk IT – 
och Mediekompetens organiseras i en kommun, skola och arbetslag (http://goo.gl/HMSOg  

Skolverkets Pim). I min uppsats analyserar jag med Dr Puenteduras SAMR – modell vad har 

hänt i praktiken efter det att pedagogerna klarat nivå 1-3 och fått sina Diplom3.  Empirin är 
sex inlämnade Pim3 kortfilmer av Mitt pedagogiska minne och enkätsvar från fem pedagoger. 

Figur1. skapad i Photoshop 

Pim- organisation  

Gröna bakgrunden: Kommunen kontaktar Skolverket och väljer ut pedagogerna som skall 

utbildas av Skolverket till kommunens Pim -examinatorer på nivåerna Pim1, Pim2 och Pim3 i 
Skolverkets Praktisk IT – och Mediekompetens. Examinatorerna får var sitt Diplom3. 

Examinatorer utbildar 4-5 pedagoger på varje skola till Pim- piloter.  Piloterna har ansvaret 
för utbildningarna i arbetslaget. Varje examinator har ansvaret för att följa upp, handleda och 
examinera piloterna och pedagogerna på fyra skolor. Kommunikationen sker via Skolverkets 

Pim sida för kommunen. Vid ett gemensamt examenstillfälle presenterar pedagogerna sina 
kortfilmer för varandra i små grupper och får var sitt Diplom3.  

På den blåa bakgrunden till vänster: Pim utbildningarna genomsyras av lärandet i tre steg i 
Vygotskijs anda från  inspiration via hårt arbete  till kunnande. Varje avklarad Pim nivå ger en 

guldstjärna. 

Analysen handlar om vad har hänt i praktiken efter den uppnådda Pim3 
nivån?   
På den rosa bakgrunden: gestaltas analysen av sex pedagogiska minnen och enkätsvar med 
analysverktyget Dr Puenteduras SAMR-modell.  

Dr Puenteduras SAMR-modell i fyra steg visar hur långt pedagogerna har kommit med 
tekniken.  

På den gula bakgrunden: Det intressanta är att Pim nivåerna 1-3 presenterar Dr Puenteduras 
S+A och aspekter av M i arbetssätt och lärande via Skolverkets Pim sida för handledningar 

och i kommunikation och inlämningar via Skolverkets Pim sida för kommunen. 

http://goo.gl/HMSOg
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Vad är då Pim1-3?  

Så här presenterar Skolverket Pim1, Pim2 och Pim3 (http://goo.gl/7tPa1 Skolverket). 

Examinationsnivå 1 

Innefattar studier och övningar på grundnivå 1, examinering på 

handledningarna Hantera, Söka och Kommunicera samt produktion av 

ett Word-dokument med formatering och figursatt bildobjekt 

Examinationsnivå 2 

Innefattar studier och övningar på grundnivå 2,examinering på 

handledningen Bild samt produktion av presentation i form av ett 

bildspel med Internetlänkar för användning i undervisning 

Examinationsnivå 3 

Innefattar studier och övningar på grundnivå 3, examinering på 

handledningarna Presentera och Video samt produktion av en kortfilm 

med bilder, berättarröst och musik pedagoger (http://goo.gl/7tPa1 

Skolverket). 

 

Syfte och fråga 

Figur2. Skapad i Photoshop. Tankegången i bilden är att Pedagogerna, som har klarat Pim3, 

kan tillämpa sina kunskaper på högre nivå på Dr Robert Puenteduras SAMR-modell. 

Syftet med uppsatsen är  

att visa hur pedagogerna s jälva har löst uppgiften Pim3 Mitt pedagogiska minne och ta 

reda på om min tankegång håller. Hur långt kommer pedagogerna med kunskaperna 

från Pim3, som är på mer avancerade nivå och delvis motsvarar Puenteduras nivå M i 

kommunikation och arbetssätt.  

 

http://goo.gl/7tPa1
http://goo.gl/7tPa1
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Mitt  pedagogiska minne - Examinationsnivå Pim3 kraven för Diplom3   

Innefattar studier och övningar på grundnivå 3, examinering på 

handledningarna Presentera och Video samt produktion av en kortfilm med 

bilder, berättarröst och musik. I den här uppgiften ska du berätta ett 

pedagogiskt minne med bilder, berättarröst och musik.   

Du ska redovisa ditt arbete vid ett seminarium tillsammans med din examinator 

och kollegor från din kommun. 

Vid seminariet ska du vara beredd att dels berätta om hur du arbetat men också 

hur du tänker dig att du skulle kunna arbeta vidare tillsammans med elever               

( http://goo.gl/HMSOg   Skolverket). 

Frågan är 
                                                                                                                                                                      
Hur har pedagogerna löst uppgiften Pim3? 

Hur tillämpar pedagogerna praktiskt sina Pim3-kunskaper? 

Hur långt har pedagogerna kommit med tekniken enligt Dr Puenteduras SAMR-

modell?  

Vygotskijs teori 

Definition: Pim3 uppgift består av tre steg i lärande, som kan kopplas till Lev Vygotskijs 
teorier om lärandet i tre steg, som i sin tur kan definieras med frågorna

 

Steg 1. VILL DU? ...”berätta ett pedagogiskt minne med bilder, berättarröst och musik" 

Steg 2. VÅGAR DU? ...”redovisa ditt arbete ...berätta om hur du arbetat" 

Steg 3. KAN DU? ...”hur du tänker dig att du skulle kunna arbeta vidare tillsammans 

med elever" 

Steg 1. VILL DU?  
Viljan att förändra sitt arbetssätt börjar med att pedagogen först få syn på något intressa nt 

eller spännande som ger någon typ av vinst i lärandet, tidsvinst, motivation… Körling säger 
att "nyfikenheten är kopplad till en relation och genom en relation till ett innehåll." Relationen 

är viktig eftersom i det första skedet lär man sig med hjälp av en modell som hjälper en att 
"göra" utan att riktigt förstå det man gör. I PIM presenterar vi examinatorer, en arbetsmodell 
för pedagoger och inspirerar enhetens pedagoger vid ett tillfälle på plats i skolan.  Sedan tar 

PIM piloterna över. 

Steg 2. VÅGAR DU?  
Nu handlar det om att våga ta steget och testa det man har lärt sig. Då skall man använda alla 
hjälpmedel och resurser uppmanar både Vygotskij och Lgr11. Det bästa är förstås att använda 

http://goo.gl/HMSOg
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sina kollegor som "fiffiga kompisar" och en resurs i skapandet! Aktiviteten att göra efter en 

modell skapar förståelse! 

Görandet skapar stegvis förståelse i lärandet, men förutsätter ett socialt sammanhang där 
fokus skall vara på uppgiften och lärandet så att man kan misslyckas och be om hjälp för att 
lyckas. Lärandet är inte alltid lätt eller roligt. Ofta handlar det om "blod, svett och tårar"!  

Steg 3. KAN DU? 
Nu har vi kommit till kunnande. Vad händer när vi kan? Kunskaperna kan användas på 

varierande sätt och i olika sammanhang! Pedagogen kan det här och omsätter och modifierar 
modellen efter sina egna behov. Vi använder alla hjälpmedel vi är vana att använda t.ex. våra 

mobiler som har appar till det mesta! 

Analysverktyget Puenteduras SAMR-
modell 

Jag har valt att använda empirisk Kvalitativ metod som bygger på Hermeneutik. = Min 

tolkning och förståelse av världen.  

Definition: Min tolkning/förståelse avgränsas just till min tolkning/analys av de sex 

pedagogernas Pim3 uppgifter och enkätsvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puenteduras nivå 1/S – Pim 1+ aspekter av M 

Puenteduras nivå 2/A –  Pim2 + aspekter av M 

Puenteduras nivå 3/M – Pim3 + aspekter av M 

Puenteduras nivå 4/R–– Pim3 har aspekter av R 

 

Analysverktyget är Dr 
Puenteduras SAMR – 

modell såsom jag förstår 
det. Sambandet mellan 
Puenteduras – Pim3 tänker 

jag så här 

Figur 3. Skapad i Photoshop av 

Skärmklipp från 

http://youtu.be/ieuwUzCqEpg 

http://youtu.be/ieuwUzCqEpg
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Definition: De fyra stegen i Dr Puenteduras SAMR-modell och kopplingen 

till nivåerna Pim 1-3 i min tolkning 

Substitution 
På den första och grundläggande nivån  S ersätter datorn bara ett annat verktyg, t.ex. 
pennan. Datorn används helt enkelt som skrivmaskin.  

Motsvarar Pim1 nivån då pedagogerna lär sig att skriva ett tydligt dokument, som de 
praktiskt kan använda när det är dags att skriva ett ”veckobrev” till klassens föräldrar. Det 
innebär att kunna välja olika typsnitt, formatera text för god läsbarhet, använda breda 

marginaler, rubriker, mellanrubriker, ingress och infoga och sätta bilder där man vill i sitt 
dokument. Bilden skall följa upphovsrättsliga lagar!  

Nivå S syns i praktiken då både pedagogen och eleverna ersätter penna 

och tavelkrita till moderna verktyg datorer, iPads, smartboard och 

activboard. 

För att komma till Pim1 har pedagogen redan lärt sig, att skapa konto och registrerat sig i en 
grupp på Skolverkets Pim sida för kommunen. Inspirationssidor, tillåtna bilder med Google 

avancerad sökning, CreativeCommons regler och Skolverkets resurssida Multimediabyrån har 
presenteras för pedagoger vid Pim start av examinatorn. 

Pedagogen har också använt Pim sidan för handledningar och övningar i Pim1 och lämnat sitt 
dokument till examinatorn via kommunens Pim sida. Examinatorn har gett feedback, godkänt 
arbetet och gett den första Pim-stjärnan och uppmuntrat till det fortsatta arbetet på nästa nivå!  

Pim1 har aspekter av de högre nivåerna i arbetssätt och 

kommunikation i Puenteduras SAMR-modell. 

Augmentation 
På den andra nivån  A, utvecklas och används fler funktioner på datorn. Läraren 

kanske har genomgångar med hjälp av en PowerPoint presentation eller 
kommunicerar med sina elever via e-post. Detta motsvarar Pim2 nivån! 

Pim 2 övningen går ut på att pedagogen skapar en introduktion om ett arbetsområde för elever 
i PowerPoint. Pedagogen lär sig att hitta bilder, använda animationer, berättarröst och 

klickbara länkar för vidare studier för eleverna. Övningarna i uppgiften handlar mycket om 
tekniken att redigera bilder, bildstorlek och spela in berättarröst. Skapar pedagogen för stor fil 
så går den inte att skicka via Pim sidan. Filstorleken är begränsad till 12MB!  Pedagogen 

tränar på att redovisa källor och bilder. Det är en hel del att klara av till två Pim- stjärnor! 

Nivå A syns i praktiken så att pedagogen ändrar sitt sätt att 

arbeta. Pedagogen vidgar sitt användande av tekniken. 

Pedagogen använder PowerPoint och visar filmer och andra 

resurssidor vid genomgångar. Pedagogen använder också e-post 

eller sms i kommunikation med sina elever. 

Pim2 har aspekter av de högre nivåerna i arbetssätt och kommunikation 

på de högre nivåerna i Puenteduras SAMR-modell. 
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Modifikation 
På den här nivån påverkar teknikanvändandet pedagogiken och 
uppgifternas utformning, den modifieras/förändras och då är vi på den 

tredje nivån M.  

Nu gör eleverna egna presentationer i PowerPoint, eleven bli en 

producent och publicerar texter på en hemsida eller sätter ihop en 

Photostory som är på Pim3 nivån!                                                                                                                            

Pim3 har aspekter av den högre nivån M i arbetssätt och 

kommunikation i Puenteduras SAMR-modell. 

PhotoStory i Pim3 uppgiften, är ett presentationsprogram där du skapar film av stillbilder med 
animeringar, bakgrundsmusik och berättarröst. I den här uppgiften berättar pedagogen ett 

pedagogiskt minne i PhotoStory och använder både berättarröst och bakgrundsmusik. Den här 
filmen presenteras och examineras tillsammans med andra pedagoger och examinator efter det 
att pedagogen fått sina tre Pim- stjärnor och fått godkänt av sin examinator. Då får pedagogen 

berätta om sin film och hur hon/han tänker använda filmen och PhotoStory som verktyg i det 
fortsatta arbetet med barnen. Pedagogen får feedback från hela gruppen.  

Redefinition 
Pedagogiken och lärandet, vem som lär vem, när och var har förändrats 

radikalt på nivå R. Lärarna konstruerar exempelvis uppgifter som tidigare 
inte gick att genomföra. Ett vanligt exempel är att eleverna har möjlighet 

att kommunicera med experter och andra elever. Tekniken och kunskaperna på nivå 4 

möjliggör lärandet under dygnets alla timmar oavsett plats och tid. Eleverna blir aktiva 
medskapare, producenter och experter till följd av omdefinitionen av lärandet och den 

lärande. Man lär sig tillsammans och av den som kan  mer! Pim3 nivån har aspekter av detta i 
arbetssätt och kommunikation via Skolverkets webbsida med alla resurser om övningar, 
träningsuppgifter och inlämningar. Resurssidan är tillgänglig när du vill – dygnet runt varje 

dag! 

Syns i praktiken t.ex. eleverna producerar läromedel, lärandet 
pågår oberoende av tid och plats, pedagogen ger feedback via 
webben, eleverna får och ger elevrespons via webben.  

Uppgifterna är av den karaktär, som skulle varit omöjliga utan 
kunskaper i IT- teknik. 

Pim3 har aspekter av den högre nivån R i arbetssätt och 
kommunikation i Puenteduras SAMR-modell.  
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Forskning 

Trots att vi haft två stora IT- satsningar har det inte gett önskade effekter på IT-
användandet i den svenska skolan. Nu hoppas vi på den nya Läroplanen Lgr11, som 
ställer högre krav på IT- i skolan. 

ITiS 1999-2002 /informationsteknik som ett pedagogiskt hjälpmedel 

KK-stiftelsens satsningen på ITiS åren 1999 till 2001 möjliggjorde en 

omfattande fortbildning och uppmuntran till användning av 
informationsteknik som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. 

Satsningen ITiS fick stor genomslagskraft.  http://goo.gl/0g3xk  

2. PIM 2005- pågår 2013/praktiskt IT- och mediekompetens Skolverkets 

stora satsning på kompetensutveckling att höja pedagogers digitala 

kompetens. http://goo.gl/JS4XP 

 

Decoding Learning: The Proof, Promise and Potential of Digita l Education 
2012 
som är skriven av forskare vid London Knowledge Lab och Learning Sciences Research 
Institute vid University of Nottingham november 2012. Sex brittiska forskare har lyft fram 
två framgångsfaktorer:  

”fokusera på lärandet och fortbildning av pedagoger!  Pedagogerna 

måste få hjälp och stöd för att integrera IKT i praktiken!”  

Från rapporten kan vi läsa att vi skall flytta fokus från tekniken till lärandet och den lärande 
och använda digitala verktyg i det sammanhang där de mest gör nytta.  

Forskarna lyfter fram åtta olika förhållningssätt till lärande där pedagogen integrerar IT i 
undervisningen. Jag skulle använda  åtta olika ”framgångsfaktorer” i lärandet som jag anser är 

i samklang med Dr Puenteduras SAMR- modell, nya läroplanen Lgr11 med Vygotskijs teorier 
om lärande och Skoverkets Pim utbildningar! 

Kort beskrivning av dessa åtta inlärningssituationer där pedagogen skapar förutsättningar att 
integrera IKT i lärandet. Inom parentes mina kommentarer.  
 

1. Lära av en expert. (av någon som kan lite mer t.ex. ”en fiffig kompis” enligt Leif 

Strandberg i Vygotskij i praktiken ) 

2. Lära tillsammans med andra – fyra sociala dimensioner. (samarbete, som skapar 
gemensam förståelse, nätverkande, aktivt deltagande, lära sig att vara generös dela med sig.) 

3. Lära genom att skapa. (under tiden lär du dig och erövrar kunskapen.)  

4. Lära genom att undersöka. (använda simuleringar, visualiseringar och experimentera för 

att förstå.) 

http://goo.gl/0g3xk
http://goo.gl/JS4XP
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5. Forskande och problematiserande arbetssätt. (lösa ett problem – komma ifrån uppgifterna 

med rätt eller fel svar) 

6. Lärande genom tillämpning. (använda sina kunskaper t.ex. lära sin kompis eller lärare, 
förbereda en lektion till klassen) 

7. Lärande genom formativ bedömning. (viktigt att tydliggöra målen för alla, ge feedback – 
viktigare än du tror, hjälpa eleven att komma vidare, ge eleven rätten att misslyckas) 

8. Lärande i varierade kontexter och sammanhang. ( Det är viktigt att eleverna dels få testa 
och fördjupa sina kunskaper samt hämta inspiration i olika sammanhang och platser. Viktigt 

att möjliggöra lärandet under dygnets alla timmar oavsett plats och tid.)  

 

Digitalisering i skolan – ny rapport! mars 2013 
Aktuell rapport från Ifous om digitalisering i skolan, skriven av Jan Hylén.  

Beskriver kunskapsläget internationellt och nationellt. http://goo.gl/7I350 

"Det finns ett behov av ett precisare språkbruk vad gäller IT-

användningen i skolan, och vi måste skilja på användningsgrad och 

användningsformer". 

Ur rapporten kan vi lära oss att faktorer som datortäthet, tid och hur du använder datorer, 

samarbete med kollegor och hur länge skolan har jobbat med digitaliseringen har avgörande 
betydelse för att skolan når önskade resultat. Önskade resultat visar sig i högre motivation, 
bättre resultat och att alla använder tekniken på högre nivå. Fokus flyttas från tekniken till 

lärandet och den lärande. 

Metod 

Urvalet av pedagoger 
 Pedagoger som gjort Filmen om Mitt pedagogiska minne i Skolverkets uppgift Pim3 och 

redovisat sin film vid Examinationstillfället och fått Diplom3! 

Sex pedagoger som har olika yrkesidentiteter: fritidspedagog, förskollärare, 2st 

grundskollärare – tidigare år, grundskollärare – speciallärare, grundskollärare – senare år. 

Kvalitativ metod, som är empiristyrd 
Definition: Kvalitativ metod där jag utgår ifrån vad jag vill veta om det insamlade materialet – 
Mitt pedagogiska minne Pim3 och enkätsvar utifrån min frågeställning. 

Datainsamling 
Visuella inslag med Pim3 uppgifter hämtas – med tillstånd från de sex berörda pedagogerna – 

från inlämnade uppgifter i Pim3. 

Frågorna ställs med en digital enkät, som skapas i Google. Jag väljer att göra digital enkät 

eftersom jag själv är Pim examinator och känner pedagogerna. En intervju kändes inte lika 
pålitlig. 

http://goo.gl/7I350
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Frågorna definieras med hjälp av Puenteduras SAMR -modell och Jan Hylèns 
Digitalisering av skolan. 

Puenteduras SAMR-modell 

Substitution 
1. Använder dina elever datorer, ipad, smartboard i skolarbete?  

Augmentation 
1. Använder du Pim2/PowerPoint vid genomgångar? 

2. Använder du epost i kommunikation med elever? 

3 .Använder du PhotoStory/Pim3 vid genomgångar? 

Modifikation 
1. Gör eleverna PowerPoint/Pim2? Vilket ämne? 

2. Gör eleverna PhotoStory/Pim3? Vilket ämne? 

3. Publicerar dina elever texter på webbsidan?/på bloggen? 

Redefinition 
1. Får dina elever kommunicera med experter? 

2. Får dina elever producera läromedel till undervisningen? 

3. Använder du tekniken så att lärandet bli möjligt oberoende tid och plats? I så 
fall hur? 

Det svenska forskningsprojektet UnosUno, som pågår i 12 svenska kommuner 

sedan 2011, lyfter fram att lärarens individuella nytta av IT är begränsad. De 
skolor som arbetat längst med en dator per elev har kommit fram till att man bör 
flytta fokus från den enskilda läraren till skolan som organisation. Lärarna når 

en gräns hur långt de kan utveckla undervisningen med hjälp av IT på egen 
hand. Studien visar att det krävs samarbete både med kollegorna och 

skolledningen för att nå de högre nivåerna i Dr Puenteduras SAMR- modell 
(s.29,30 Hylén 2013). 

1. Vilken typ av IT samarbete har du med dina kollegor? 

2. Vilken hjälp och stöd får du av skolledning med att utveckla IT? 

3. Samarbetar du med kollegor i andra skolor? 

Jan Hylén Digitalisering av skolan 2013 
Positiva effekter, ökad motivation och förbättrade resultat inträffar i datortäta 

skolmiljöer där användningstiden är hög t.ex. skolmiljöer där varje lärare och 
elev har egen dator (s.23,29 Hylén 2013). 

1. Har du egen arbetsdator? 

2. Har dina elever egen dator? 

3. Hur mycket använder dina elever datorer? Tid under veckan?  
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Användningsformer påverkar vad eleverna lär sig. Svenska och internationella 

studier visar att andvändningsformerna söka information, skriva, göra 
presentationer är de vanligaste (s.34 Hylén 2013). 

1.Vilka av dessa tre använder dina elever: söka information, skriva, göra 
presentationer? Enligt senaste svenska siffrorna av Skolverket 2010 är det 

vanligast att använda datorer i svenska och samhällskunskap och sällsynt att 
använda IT i språk eller matematik ( s.12,13,14 Hylèn 2013). 

2. I vilka av dessa ämnen använder dina elever IT: svenska, samhällskunskap, 
engelska, naturkunskap, matematik? Resultaten av ITL Reseach visar att om 

eleverna utmanas att använda de breda kompetenserna/framtidskompetenserna: 
problemlösning i grupp, samarbete, kunna kommunicera, kunna analysera och 

värdera information så utvecklas även dessa kompetenser bättre med hjälp av IT 
(s.31 Hylén 2013). 

3. Får dina elever möjligheten att träna framtidskompetenserna med hjälp av IT? 
problemlösning i grupp, samarbete, kunna kommunicera, kunna analysera och 
värdera information 

Pedagogerna och ”Mitt pedagogiska 
minne” 

Figur 4-9. Skapad i Photoshop av skärmklipp från filmerna. Publiceras med tillstånd.  

Pedagog 1. Dokumenterar traditionell matematikundervisning med bilder och berättarröst. 

Berättaren är en 7-åring! 

Pedagog 2. Eleven lär pedagogen. Pedagogen tecknar alla bilderna på datorskärmen. …”vi 
försökte och vi hade hittat Pandoras ask” …”han lärde mig att våga vänta att våga lita på att 

man till slut hittar det där goda som finns längst in i varje människa bara man inte jagar upp 
sig”… 
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Pedagog 3. Traditionellt arbete i matematik med inslag av engelska, växlar mellan iPads 

och Aktivboard  

Pedagog 4 Eleverna skapar var sin bok och går igenom upphovsrätt, pålitlig källa och 
använder kamratrespons! Publicerar böckerna! Trycker böckerna och delar med sig! Ger bort 

som presenter! 

Pedagog 5. Tillverkar undervisningsmaterial om att vara olika tillsammans med eleverna.  

Pedagog 6. Traditionellt arbetssätt utan IT teknik om fjärilens utveckling redovisas digitalt. 
Varje barn bidrar med sin teckning. 
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Resultat enkät 

1. Du har redovisat ditt arbete Pim3 vid examination 
Positivt. Behövde inte vara orolig att inte bli godkänd. Det känndes bra! Ingen större oro. För 
många av oss är det här ett helt nytt sätt att arbeta på. Glad att vi fick redovisa för varandra. 

Kändes först lite överdeivet eftersom vi var godkända. Men ett bra sätt att ta del av varandras 
kunskaper. Roligt att få visa upp sitt arbete :) Det kändes bra. Det var roligt. Framförallt var 

det roligt att se andras filmer. Att vi redan var godkända gjorde bara stämningen avslappnad 
och trevlig. 

2. Berätta hur du tänker dig att du skulle kunna arbeta vidare tillsammans med elever?                 

(namn är överstrykta med svart) 

elever?Smågrupper som redovisar för varandra, kamratrespons. Min PhotoStory vaar ju riktad 

till färäldrar som har barn som ska börja i vår förskoleklass på Grindskolan. Om ja ska göra 
något med barnen kan jag tränka mig att de skulle kunna ingå i ett tema arbete.- eleverna 

kunde på ta varsin bild med våra iPad, som dom ssedan får l mejla över till datorerna. Lära sig 
att redigera bilden i PhotoStory. Lägga på text och ljud. Som vi sedan gör en kortfilm av. Som 
vi tillsammans kan visa upp när vi har öppet hus för föräldrarna. Kan även visas för andra 

klasser på skolan! Å, nu blir jag sugen på att göra det! (Jag har nu på skolan Anett Vikström 
Fredriksson som lärledare. Hon hjälper mig att komma igång med att arbeta med iPad 

tillsamans med barnen). Du får tänka dig att jag jobbar i en STOR f-klass då vi har 45 barn . 
Vi är tre pedagoger. Vi jobar med alla barnen. För mig som arbetar med särskolebarn är det 
ett perfekt sätt att redovisa olika arbeten genom att ta b ilder och tala in texten. På fritids 

använder vi redan moviemaker för att synliggöra och visa vårt arbete. Barnen hjälper till att 
fota, välja ut bilder och vad som ska skrivas och sögas till. Finns mycket man kan göra :) 

Tänkte låta barnen göra egna teckningar och tillsammans sätta liv i teckningarna och låta dem 
få spela in berättarröst ! Man får då va kreativ använda fantasi komma in i datorns värld och 
tänk att få höra sin röst till sin teckning , stolta blir dem ! Ppt har jag ju använt länge. Filmer 

har vi låtit eleverna göra. Nu kan de hantverket, och kan själva välja att använda dem för tex. 

redovisningar.  

3. Använder dina elever datorer, iPad, smartboard i skolarbete? 
datorer 5  

ipad 3  

smartboard 1  

Övriga 2  

4. Praktiserar du Pim kunskaperna? 
Använder du Pim2/PowerPoint vid genomgångar?   2   

Använder du PhotoStory/Pim3 vid genomgångar?    3   

Använder du epost i kommunikation med elever?     2   

Övriga                                                                        4   
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5. Dina elever? 
Gör eleverna PowerPoint/Pim2?                                          3   

Gör eleverna PhotoStory/Pim3?                                           3   

Publicerar dina elever texter på webbsidan?/på bloggen?  3   

Övriga                                                                                   3   

6. Dina elever?  
Får dina elever kommunicera med experter? 0  

Får dina elever producera läromedel till undervisningen? 1  

Använder du tekniken så att lärandet bli möjligt oberoende  

tid och plats? 

2  

Får dina elever feedback på sina arbeten via webben? 3  

Ger eleverna respons på varandras arbeten via webben? 1  
 

  

I så fall hur? 
Bloggkommentarer Våra små elever får turas om sitta vid datorerna De jobbar då i lexia - 
zebran - oftast espresso. Har nu börjat med iPad. Vi har 5 stycken på 45 sexåringar. Jag har nu 

en liten grupp på fem barn. De svagaste. Tillsammans med Anette V som handleder mig. Vi 
jobbar med två appar som heter bookcater och skolstil. Barnen är så snabba att lära sig. De har 

fått rita en teckning var med saker som börjar på M. De fick sedan skriva orden i skolstil som 
ljudar fram orden. De har nu fotat sin bild och kommer få välja ut ett ord som dom ska skriva 
en meding om. Det är roligt att se hur fort det lär dig att hanskas med de digitala verktygen. 

Dom är så orädda. Det räcker att man visar dom en gång. Sedan byter dom bakgrunndsfärg 
textsnitt flera gånger om. Underbart! Från sina föräldrar Se ovan. Filmer, ppt, 

inlämningsmappar, egna kataloger, mail, youtube, google..  

7. Vilken typ av IT samarbete har du med dina kollegor?  
Samarbetar med blogg med en kollega. Planerar att få med fler. Oj, Har nog redan svarat på 
denna fråga. Just nu lär jag mig av Anette som är utsädd lärledare för mig och mina 

sexåringar. Jag i min tur lär mina kollegor i f-KLassen. Min motivering till vår rektor för att få 
bli handleddd var att kunna få in arbetet med bornholmsmodellen. I arbetet med iPad och 
barnen. mail, sparar gemensamma dokument Mest mail, Fronter och sociala medier som 

facebook.  

8. Vilken hjälp och stöd får du av skolledning för att utveckla IT 
användning? 
Enbart uppmuntran Jag tycker att den är bra. Jag jobbar på en bra skola. Sen får man nog tänka på att 
jag jobbar med de yngsta eleverna på skolan. Men jag kan känna att jag verkligen har kommit igån. 
Mycket beror nog på att vi gick PIM. Tidigare har jag känt mig obekväm med allt vad dator och iPad 
innebär. Men känner nu att jag är på god väg med våra små elever. Inte mycket.... PIM var väl ett sånt 
stöd. Att all teknisk utrustning finns och fungerar. Kurser i användning av utrustningen.  

9. Samarbetar du med kollegor i andra skolor?  
Ja 2, Nej 2 

 

   

   



 
Si

d
a1

5
 

10. Har du egen arbetsdator? 
Ja 4, Nej 1 

 

   

   

 

11. Har dina elever egen dator?  
Ja 4, Nej 1 

   

   

 

12. Hur mycket använder dina elever datorer? Uppskatta tid under vanlig 
vecka? 
75 % av tiden Vi har tre datorer och fem iPad två aciveboard. Som 45 barn delar på.Varje barn kanke 
får en data timme i veckan. ca 1-2 timmar i veckan 1-5 kanske Svårt att som speciallärare uppskatta 

det. De används i stort sett varje lektion.  

13. Vilka av dessa använder dina elever?  
söka information 3  

skriva 5  

göra presentationer 3  

14. I vilka ämnen använder dina elever IT?  
svenska 5  

samhällskunskap 2  

engelska 2  

naturkunskap 3  

matematik  4  

Övriga 1  

15. Får dina elever möjligheten att träna framtidskompetenserna med hjälp 
av IT?  
problemlösning i grupp 1  

samarbete 2  

kunna kommunicera 1  

kunna analysera och värdera information 3  

Övriga 1  
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Analys Pedagogerna och Pim3  
Mitt pedagogiska minne 

Vad kan vi se i filmerna? Pedagogerna har valt ämnesområden matematik, specialpedagogik, 

matematik med inslag av engelska och IT, livskunskap, svenska med IT och naturkunskap. 

Enligt senaste svenska siffrorna av Skolverket 2010 är det vanligast att använda datorer i 
svenska och samhällskunskap och sällsynt att använda IT i språk eller matematik 

 ( s.12,13,14 Hylèn 2013). 

Definition: Aspekter av Puenteduras M innebär att pedagogerna själva under  utbildningen på 

Pim 3 nivå, praktiserad kommunikation och arbetssätt, som  är på högre nivå. Mitt antagande 
är att pedagogerna har kunskaperna att organisera lärandet på en mer avancerad nivå. Detta 

sker inte per automatik och syns inte alltid i uppgiften Mitt pedagogiska minne. 

Pedagog 1 - Puenteduras S, A och aspekter av M 

Pedagogen har dokumenterat praktisk matematik med de yngre barnen. Har en elev som 
berättare.  Börjar ändra sitt arbetssätt och använder en elev som medskapare.  

Pedagog 2 - Puenteduras S och A (aspekter av M syns inte i filmen)) 
Dokumenterar sitt arbete att stötta en elev med särskilda behov. Eleven lär pedagogen. 

Pedagogen använder mycket skickligt sina egna IT kunskaper på Pim3 nivå, utöver detta 
tecknar hon alla bilderna på datorskärmen. Eleven arbetar på ett traditionellt sätt utan IT. 

Pedagog 3 - Puenteduras S, A och M 
Pedagog 3 har inslag av IT och engelska i sin matematikundervisning med de yngre barnen. 
Pedagogen växlar mellan det traditionella arbetssättet och använder både iPads och 

Activboard.  Teknikanvändningen påverkar pedagogiken och uppgifternas utformning. 

Pedagog 4 - Puenteduras S, A, M och aspekter av R 

Pedagog 4 använder IT och övar framtidskompetenserna upphovsrätt, pålitlig källa och 
använder kamratrespons via webben i sitt skapande av böcker i ämnet svenska med äldre 

elever. Eleverna blir aktiva producenter och delar med sig. Pedagogiken och lärandet, vem 
som lär vem, när och var har förändrats. Lärarna konstruerar uppgifter som tidigare inte gick 
att genomföra. 

Pedagog 5 - Puenteduras S, A och aspekter av M och R 
Pedagog 5 skapar ett digitalt läromedel tillsammans med sina elever. Pedagogen visar 

läromedlet som film i PhotoStory. Eleverna blir medskapare och tecknar alla bilderna, men 
använder endast traditionella verktyg. Pedagogen själv har mycket goda IT kunskaper. 

Teknikanvändningen har inte påverkat pedagogiken. Den har påverkat kommunikationen av 
ett budskap.  

Pedagog 6 - Puenteduras S, A (aspekter av M syns inte i filmen) 
Traditionellt arbetssätt om fjärilens utveckling redovisas digitalt. Eleverna använder 
traditionella verktyg. Pedagogen gör den fina dokumentationen som visas i filmen. 
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Analys enkätsvar 

Jag har fått enkätsvar av fem pedagoger av sex. En av pedagogerna blev allvarligt sjuk. Jag 
kategoriserar svaren under Pimexamen, Puenteduras SAMR- modell och under fem kategorier 

som har koppling till Jan Hyléns rapport om nationell och internationell forskning mars 2013. 
Kategorierna är Datortethet, IT Användningsformer, IT Användningstiden,  IT Användning i 
ämnen, Framtidskompetenser övas. Jag hänvisar också till de åtta olika förhållningssätt att 

organisera lärandet som forskarna lyfter fram i Decoding Learning: The Proof, Promise and 
Potential of Digital Education November 2012. 

Pimexamen 
Pedagogerna har mycket positiva minnen av Pim3 examination då de presenterade sitt 
pedagogiska minne. 

Pedagogerna är mycket kreativa och presenterar många ideér och tankar om det fortsatta 

arbetet med eleverna. 

Puenteduras S/SAMR-modell 
De vanligaste IT verktygen är datorn och iPads. 5/5 pedagoger använder datorer med eleverna 
och 3/5 använder både datorer och iPads.  

Puenteduras A/SAMR-modell 
Pedagogerna använder sina Pim1-3 kunskaperna vid genomgångar och kommunikation.  

Puenteduras M/SAMR-modell 
3/5 pedagoger svarar att eleverna gör presentationer i både PowerPoint och PhotoStory.       
3/5 pedagoger låter eleverna publicera sina arbeten på webbsidor och på bloggen. 

Puenteduras R/SAMR-modell 
Inga elever kommunicerar med experter, men 1/5 berättar att eleverna producerar läromedel 

till undervisningen och 2/5 att lärandet är möjligt oberoende tid och plats. 3/5 pedagoger ger 
feedback via webben och en pedagog låter eleverna ge respons på varandras arbete via 
webben. Alla dessa ingår i de åtta olika förhållningssätt att organisera lärandet som forskarna 

lyfter fram i (Decoding Learning: The Proof, Promise and Potential of Digital Education November 
2012 ) 

Pedagogerna använder blogg, mail, databasen Fronter, och Facebook i kommunikation och 

samarbete med sina kollegor. Skolledningens stöd består både av uppmuntran och inte mycket 
stöd till att pedagogerna har fått tid till Pim och fått kurser i att använda ny utrustning. 2/5 

pedagoger håller kontakt med sina tidigare kollegor tillverkar och delar med sig 
presentationer till deras lektioner. En pedagog håller kontakt med sina studiekamrater från 
lärarhögskolan. (Enligt UnosUno i Hylèn krävs samarbete med kollegor, skolledning och 

andra skolor för att kunna utveckla IT användningen till nivå4.)  

Datortethet 
4/5 pedagoger har egen dator och fyra pedagoger svarar att e leverna har egen dator.  

IT Användningsformer 
Datorer används mest till skrivandet 5/5 och 3/5 låter eleverna göra presentationer och söka 
information. 
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IT Användningstiden  
Stor variation tidsmässigt från en timme i veckan till 75% av tiden och en pedagog som 
använder IT ”i stort sätt varje lektion” 

(Datortäthet, IT Andvändningsformer och IT användningstiden är direkt kopplade till önskade 
resultat ökad motivation och bättre resultat enligt Hylén 2013).  

IT  Användandet i ämnen 
5/5 pedagoger  använder IT i undervisningen i svenska, 4/5 i matematik och 3/5 i 

naturkunskap. 

Framtidskompetenser övas 
Framtidskompetenserna, att kunna analysera och värdera information 3/5 och samarbete 2/5 

pedagoger. 

(Det finns två förhållningssätt att använda IT i lärandet. Den ena är att IT kopplas till ett ämne 
eller att man tränar framtidskompetenserna parallellt med lärandet i ett ämne. Enligt 
Skolverkets undersökning är det sällsynt att använda IT i matematik. Hylén 2013).  

Diskussion 

Hur har pedagogerna löst uppgiften Pim3?   
De här uppgifterna visar stor ämnesvariation och kreativitet i skapande. Två av de sex 
pedagogerna har använt den digitala tekniken i sitt arbete med matematik. Enligt Skolverkets 

undersökning var detta sällsynt! Övriga i svenska, naturkunskap och samhällskunskap. Tre av 
pedagogerna visar dokumentation av ett traditionellt arbete utan IT. Dokumentation med hjälp 
av en elev som medskapare och ytterligare en som dokumenterar hur eleven lär pedagogen.  

Hur tillämpar pedagogerna praktiskt sina Pim3-kunskaper?     
Pedagogerna har inte alltid valt att visa något pedagogiskt minne om sitt digitala arbete med 

barnen i Pim3 och då drar jag slutsatsen att det inte alltid syns i Pim3 uppgiften hur de 
praktiskt tillämpar sina digitala kunskaper.  

 Däremot av enkätsvaren läser jag att Pedagogerna använder sina Pim1-3 kunskaper vid 
genomgångar och kommunikation. Tre av pedagogerna berättar att deras elever gör 

presentationer i både PowerPoint och PhotoStory. Några pedagoger låter sina elever publicera 
sina arbeten på webbsidor och på bloggen.  

Datortätheten är bra bland pedagoger och elever. Datorer används mest till skrivandet och att 
eleverna skapar presentationer och söker information. Vanligaste är att eleverna använder IT i 

svenska, matematik och naturkunskap, Det händer att eleverna även tränar 
framtidskompetenser att samarbeta och att analysera och värdera information. 
Användningstiden variera från en timme i veckan till ”i stort sätt varje lektion”!  

Pedagogerna använder blogg, mail, databasen Fronter, och Facebook i kommunikation och 

samarbete med sina kollegor och även med sina elever.      

Hur långt har pedagogerna kommit med tekniken enligt Dr Puenteduras 
SAMR-modell? Hur syns det i Pim uppgifterna? 
Två av pedagogerna har också aspekter av både Puenteduras steg M och R såsom att skapa 
läromedel och träna framtidskompetenser och organisera lärandet på ett sätt, som hade var it 
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omöjligt utan digital teknik t.ex. ge feedback via webben och låta eleverna ge elevrespons via 

webben. Lärande som är oberoende av tid och plats.  

 

Håller min tankegång att Pedagogerna, som har klarat Pim3, kan tillämpa 
sina kunskaper på högre nivå på Dr Robert Puenteduras SAMR-modell? 

Ja, tankegången håller! Pedagogerna vill, vågar och kan… 

Alla fem pedagoger, som svarat på enkäten, visar aspekter av alla nivåer S,A och M i IT 

användandet i lärandet. Två av pedagogerna organiserar lärande på nivå R som är oberoende 
av tid och plats. Pedagogerna använder blogg, mail, databasen Fronter, och Facebook i 
kommunikation och samarbete med sina kollegor och även med sina elever.  

… men ensam är inte stark! 

Samarbetet om IT i praktiken behöver utvecklas mellan kollegor, 

skolledning och andra skolor! Pedagogerna behöver ett 

diskussionsforum där de kan utveckla IT i praktiken 
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