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Abstract
 
Syftet med denna artikel är att visa hur man kan skapa en roligare och mer engagerande 
undervisning i SO med hjälp av moderna medier. Målsättningen var att fånga upp elever som 
behövde en annan infallsvinkel för att attraheras av ämnet genom att använda IKT (informa-
tions- och kommunikationsteknik).

Arbetsuppgifter i SO presenterades via filmsekvenser som konstruerats med hjälp av greens-
creen och vanlig film. Arbetet skedde i en blogg, vilket också möjliggjorde för föräldrar att 
följa projektets gång.

Arbetet ledde till större engagemang, arbetsglädje och ett positivt arbetsklimat hos eleverna 
samt en naturlig möjlighet att diskutera etik, plagiat och upphovsrätt.

Sabina Zetterberg är verksam som lärare vid Igelboda skola, Nacka.

sabina.zetterberg@nacka.se 
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1. Inledning och syfte
Personligen har jag alltid tyckt att ämnet geografi varit svårt, tråkigt och känts gammaldags. 
Jag har i åk 4, när vi läst om Sverige, fastnat i namngeografi och läst varje landskap för sig. 
Kortfattat kan man säga att jag hamnat i fallgropen att arbeta som man traditionellt alltid gjort 
i skolan. Därför ville jag prova något nytt och då ta hjälp av moderna medier.

Sedan jag anställdes i Nacka kommun hösten 2008 har jag arbetat för att utveckla mitt 
intresse för hur datorn kan bidra till att skapa ett mer engagerande och elevaktivt arbetssätt. 
Det innebär att jag har tagit tillvara möjligheter till fortbildning inom detta område, läst 
aktuell litteratur och provat en del IKT-projekt i de klasser jag undervisat i.

Vidare har kommunens satsning på PIM, Skolverkets möjligheter till självstudier för att höja 
kompetensen inom IKT (informations- och kommunikationsteknik), gjort att jag skapat mig 
praktisk erfarenhet av att arbeta elevcentrerat med hjälp av datorn. PIM:s fem olika steg gav 
en bredd i användandet av datorn och utgjorde en grund till fortsatt arbete.

Min bakgrund när det gäller IKT och kommunens IT-satsning gjorde att det var ett naturligt steg 
att fundera över hur undervisningen kunde utvecklas ytterligare med hjälp av dessa medier.

2. Syfte
Syftet med denna artikel är att visa hur jag har arbetat med IKT för att göra undervisningen 
roligare, mer engagerande och givande. Jag tog hjälp av moderna medier för att fånga upp 
elever som behövde en annan infallsvinkel för att attraheras av ämnet och för att användandet 
av IKT idag är en naturlig del av elevernas liv både i skolan och hemma.

3. Metod
För att genomföra projektet har jag läst aktuell litteratur, speciellt med inriktning på olika 
IKT-projekt som lärare bedrivit. Jag läste dels för att få inspiration, men också för att se vilka 
tekniker de valt till sina projekt och vad som är lämpligt att arbeta med i en klass.

Eftersom jag valde att bedriva projektet i en blogg tog jag reda på hur jag bäst använder den 
till just det här projektet. Jag publicerade uppdragen som filmer där eleverna lämnade sina 
svar som kommentarer. Det innebar att de slapp ha en egen inloggning med lösenord som 
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de måste komma ihåg. Jag använde mig av en inställning på bloggen som gjorde det möjligt 
att före publicering godkänna varje svar för sig. På så sätt kunde jag undvika att eleverna 
plagierade varandras svar och alla kunde skriva klart i lugn och ro innan jag lade upp svaren i 
bloggen och de blev offentliga.

Arbetsuppgifterna presenterades via filmsekvenser som konstruerats med hjälp av greens-
creen och vanlig film. Greenscreen innebär att man filmar personen mot en grön bakgrund 
som man sen vid redigeringen kan byta ut mot lämplig bakgrund. 
 
3.1 Varför IKT i skolan – vad säger litteraturen?
Man kan hitta en hel del litteratur som behandlar ämnet IKT i skolan. Nedan följer några 
intressanta synpunkter hämtade från diverse aktuella böcker och tidningar.

Boken ”Från Wikis till Mattefilmer” innehåller många tips på IKT-projekt och flera av dessa 
lärare har gjort samma upptäckt som jag: IKT fascinerar och lockar även elever som annars 
inte fångas av det traditionella skolarbetet. Om ett barn får rätt verktyg från början kan 
till och med framtida svårigheter elimineras säger Mona Wiklander, Sandvikens kommun 
(Wiklander, 2009).

Att elever fängslas av IKT är det fler pedagoger som upptäckt, exempelvis Stina Ekmark som 
arbetar på Myrsjöskolan i Nacka kommun. Hon har tillsammans med sin åk 8 konstruerat 
pedagogiska spel i form av nedladdningsbara appar. Hon säger att ”Elever som varit svaga i 
traditionella ämnen blommade upp när de för en gångs skull fick vara duktigast” (Ekmark i 
Lärarnas tidning, 2011, s. 48).

Gunilla Jedeskog skriver att en del lärare menar att man inte ska använda datorer i under-
visningen eftersom barnen ändå gör det på sin fritid, speciellt gällande är denna uppfattning 
bland de som undervisar yngre elever (Jedeskog, 2009). Personligen instämmer jag inte med 
detta argument. Det är snarare tvärtom: eftersom eleverna kan dra nytta av den datorvana de 
förvärvat på fritiden blir också skolarbetet roligare och ett roligare skolarbete gör enligt min 
erfarenhet inlärningen lättare och man lär sig mer. En tilltro till den egna förmågan skapar 
självförtroende och med det en säkerhet som traditionellt lågpresterande elever ofta saknar.   
Även EU har insett vikten av IKT. Vid sidan av att skriva, läsa och räkna talar man också om 
en fjärde basfärdighet – den digitala kompetensen som de anser vara en av åtta nyckelkompe-
tenser för ett livslångt lärande (Säljö, 2009).

Det är viktigt att fundera över vilken teknisk lösning som passar till det specifika arbetsmo-
mentet eftersom ”informationstekniken inte har utformats med sikte på att befrämja lärande 
eller skolans utveckling… /Denna koppling är en efterhandskonstruktion” (Säljö, 2002, s. 19). 
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Betrakta inte datorn enbart som ett traditionellt hjälpmedel, en skrivmaskin eller uppslagsbok. 
Användningsområdet är så mycket större, att kunna delta i ett gemensamt arbete som en blogg 
eller wiki ger en helt annan tyngd när det gäller kunskap, skrivande och fokus på inlärning än 
vad ett traditionellt skolarbete ger. Allt som skrivs är publikt och innebär en förändrad syn på 
utveckling och vad begreppet inlärning står för. ”Genom möjligheten till interaktivitet och att 
själv vara producent av material på en global – eller glokal – arena, erbjuder datorer och IKT 
tillgång till lärande arenor, till nya erfarenheter och till simulerade skeenden. Utmaningen för 
skolan och dess praktik ligger i att utbilda och fostra barnen för det informationella samhäl-
let…” (Hernwall, 2002, s. 319).

Det är inte tekniken i sig som gör att eleverna fascineras och arbetar mer fokuserat, utan 
snarare att IKT möjliggör en utveckling av ett elevaktivt arbetssätt. Detta hävdar Ola Erstad, 
(2002), i artikeln ”Handlingsrummet som öppnar sig. Berättelser från ett multimedialt 
praxisfält”. Han menar också att det elevaktiva arbetssättet ökar motivationen i förhållande 
till ämnesinnehållet och lärande. Pedagogen kan lättare variera källor, resurser och metoder, 
vilket i sin tur gör att undervisningen lättare kan varieras efter behov. Eleverna får möjlighet 
att ta större ansvar, vara mer aktiva och får också en djupare kunskap i ämnet (Erstad, 2002).

3.2 Geografi och historia med IKT
Jag bestämde mig för att det var dags för något annorlunda. Min SO-undervisning kändes 
gammaldags, tråkig och i stort behov av utveckling. Under läsåret 11/12 arbetade jag i ett 
fantastiskt arbetslag där vi tillsammans arbetade fram LPP:er (lokala pedagogiska plane-
ringar) som byggde på Lgr 11 och de mål som fanns där.

Vi arbetade bland annat med Sveriges geografi och hur natur och människa påverkat jordytans 
form och mönster. Dessutom fick eleverna utveckla sin kunskap om miljö och energikällor 
(Lgr 11).

När vi sedan arbetade vidare med medeltiden fokuserade vi runt frågor om kyrkan och dess 
betydelse för människorna i Sverige och Norden. Eleverna fick också lära sig mer om några 
viktiga personer och händelser under medeltiden samt hur landet Sverige utvecklades med 
hjälp av kungar och politiska partier (Lgr 11).

Med hjälp av moderna medier och IKT ville jag skapa en roligare och mer engagerande 
undervisning runt dessa mål. Målsättningen var som sagt att fånga upp elever som behövde en 
annan infallsvinkel för att attraheras av ämnet.

Det krävdes en del tankearbete runt det tekniska upplägget. Vilken metod passade bäst? 
Blogg, wiki, eller något annat? Vilka fördelar respektive nackdelar hade de olika lösningarna? 
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Vad klarade eleverna i min klass av? Efter en hel del funderande var det tekniska upplägget 
någorlunda klart och det var dags att starta projektet.

4. Vi reser genom Sverige
Jag skapade en blogg där eleverna fick olika uppgifter som de skrev kommentarer till. Blog-
gen fick namnet http://viresergenomsverige.wordpress.com/

Som jag tidigare nämnt i artikeln använde jag mig av en inställning på bloggen som gjorde 
det möjligt att före publicering godkänna varje svar för sig. På så sätt kunde jag styra när de 
”rätta svaren” skulle publiceras och alla hade chans att arbeta klart med uppgiften utan att bli 
frestade att plagiera kompisars svar. Men att gå igenom 25 olika svar kändes mycket, så därför 
arbetade eleverna två och två. Dessutom gav det möjlighet till diskussioner både i SO-ämnet 
och hur man hanterade datorn.

4.1 Greenscreen
Tanken var från början att jag, arbetslaget och även bekanta runt om i Sverige skulle filma 
små uppdrag (ungefär som TV- programmet ”På spåret”) som jag sedan skulle lägga upp 
i bloggen. Men eftersom jag då ännu inte hade hittat en hållbar teknisk lösning så blev det 
inte heller något filmat. När jag sen hittade lösningen hade jag ingen film. Hur skulle jag lösa 
detta? Svaret blev greenscreen. Greenscreen innebär att man filmar personen eller det man vill 
framhäva framför en grön bakgrund. Den gröna bakgrunden kan man vid redigeringen byta 
ut mot en lämplig bild eller film. Detta är mycket användbart när man vill filma sig själv på en 
helt annan plats än den man befinner sig på.

4.2 Bloggen blir verklig
På sportlovet filmade jag några olika uppdrag som jag klippte ihop till filmer, lade in lämplig 
bakgrund, publicerade på Youtube och sen länkade till bloggen. Det tog betydligt längre tid 
än beräknat eftersom jag tidigare inte hade redigerat film som filmats med greenscreen. Det 
visade sig vara lite mer omständligt och krävde fler steg i klippningen än när man klipper 
vanlig film.

Det blev stort jubel i klassen när jag visade bloggen, uppgiften och hur eleverna skulle arbeta. 
Första uppdraget var ganska lätt, som uppvärmning hade jag lagt ut en klassisk uppgift som 
endast hade ett korrekt svar. Tanken var att alla skulle hitta svaret på nätet och sedan hinna 
skriva in och publicera det vid ett lektionstillfälle. Jag ville nämligen se hur pass lätt eller 
svårt eleverna hade att bemästra tekniken. Det visade sig vara ganska enkelt eftersom de inte 
behövde logga in någonstans utan bara kunde skriva sitt svar i kommentarsfältet.
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När vi sen började med lite mer komplexa uppdrag som krävde att de att skulle sätta sig in i 
ett ämne, ta ställning, hitta fördelar och nackdelar krävde det lite mer arbete. Om vi hade övat 
mer på det redan innan projektets uppstart hade det antagligen gått lite smidigare. Samtidigt 
fick vi en bra anledning till övning, även om arbetet krävde lite mer tid än jag från början 
räknat med.

Vi började med uppdragen i mars månad i samband med att vi läste om Sverige. Det blev ett 
bra komplement till den övriga undervisningen i ämnet. Dessutom fick klassen en naturlig 
möjlighet till att träna sitt skrivande. Det gällde som en av eleverna uttryckte det ”att ha ett bra 
språk eftersom mamma och pappa kommer att läsa det”.

När arbetsområdet om Sveriges geografi var avslutat var det naturligt att fortsätta med nästa 
område som var medeltiden. Givetvis ville jag fortsätta att använda bloggen även i det arbets-
området och förberedde några filmer tillsammans med eleverna.

Nu var det elevernas tur att börja ta över en del av den tekniska biten. Några elever fick två 
och två möjlighet att med hjälp av datorn och programmet iMovie filma själva uppdragen. Nu 
använde vi oss inte av greenscreen utan filmade ”som vanligt”. Dessa filmer redigerade jag, 
lade upp på Youtube och länkade till bloggen. Upplägget var fortfarande detsamma, eleverna 
skrev in sina svar i kommentarsfältet och jag godkände inläggen.

4.3 Vett och etikett på nätet – att vara källkritisk
Som en extra bonus fick vi på ett naturligt sätt möjlighet att prata om vett och etikett som 
gäller på nätet. Att man inte får kopiera, använda andras texter och bilder var inte självklart 
utan gav bra diskussioner om upphovsrätt och plagiat.

När den första entusiasmen lagt sig, visade det sig att vi behövde ta itu med frågan hur man 
tar reda på fakta på nätet. Det var inte givet, många stannade sin sökning vid Wikipedia utan 
att kontrollera informationen. Det skapade diskussioner vad en wiki egentligen är, ett forum 
som vem som helst får skriva i? Att söka i Wikipedia är inte tillräckligt, men en bra början i 
sökandet. Utifrån hänvisningarna där kan man sedan utvidga sitt sökande.

På nätet finns det möjlighet att använda sig av sidor med kontrollerade fakta, vilket skapar 
en säkerhet hos eleverna och hos dig som pedagog. Var bara medveten om att faktafel kan 
förekomma hos alla informationskanaler och använd därför aldrig en alltför ensidig informa-
tionsstrategi. Det gäller att veta var och hur man ska leta, samt att vara källkritisk.
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5. Resultat och diskussion
Givetvis uppstod en del svårigheter under projektets gång. De första drabbade mig redan 
innan vi ens hunnit starta. Det jag syftar på är tankearbetet runt vilken teknisk lösning jag 
skulle bestämma mig för samt funderingar på vad eleverna skulle klara av. IKT-vanan var 
väldigt blandad hos eleverna, precis som den brukar vara i åk 4. Höstterminen ägnade jag åt 
mina funderingar över lösningar samtidigt som eleverna övade att logga in på datorn, komma 
ihåg lösenord och använda ”SkolportalN” som är Nacka kommuns lokala lärplattform.

Medan vi arbetade med projektet märkte jag att klassen blev mer engagerad och arbetsklimatet 
förbättrades. Det var en kreativ och positiv stämning när man kom in i klassrummet. När något 
par körde fast, antingen vid någon teknisk fråga eller vid en ren kunskapsfråga, var det alltid 
någon annan elev som kunde hjälpa dem att komma vidare. Det var inte ovanligt att en elev som 
var svag i de traditionella skolämnena hade lösningar på de tekniska problemen. Jag märkte 
också att den eleven blev lugnare och att självkänslan ökade när hans hjälp efterfrågades. Det är 
alltid viktigt att känna att man är bra på något, speciellt om man har svårt för ett skolämne.

Att driva det här projektet var en nyttig erfarenhet för mig som pedagog. Jag fick chans att 
praktiskt omsätta de tankar och teorier jag fått när jag läst litteratur inom området. Det gav 
mig möjlighet att variera min undervisning och på så sätt fånga upp elever där en traditionell 
undervisning inte räcker. Det ledde till ett ökat engagemang och en intensiv arbetsinsats hos 
hela gruppen. Visst kunde diskussionerna bli högljudda ibland, men det var alltid en kreativ 
miljö där alla arbetade mot målen.

Projektet innebar också en naturlig möjlighet att diskutera etik, plagiat och upphovsrätt. Detta 
var inte något jag hade planerat när vi startade upp arbetet, men det visade sig nödvändigt 
under arbetets gång. Det tog relativt mycket tid att reda ut vad som gäller eftersom reglerna 
inte alltid är självklara, men jag räknar med att vi har nytta av det vid nästa IKT-projekt.
När jag får möjlighet att på nytt arbeta med Sverige i en åk 4 kommer jag att börja med det 
arbetsområdet tidigare på läsåret och på så sätt få mer tid att utveckla arbetet med datorn och 
de diskussioner som uppstår vid faktasökning, källkritik mer mera.

När eleverna provat att filma och är bekväma att hantera bloggen kommer de successivt att 
ges möjlighet att delta mer aktivt i tillverkningen av filmsekvenser och även utarbeta lämpliga 
frågeställningar utifrån de aktuella arbetsområden vi behandlar. De kommer att kunna ta mer 
ansvar för den tekniska biten och redigering vilket ger möjlighet att även koppla in bildämnet 
för att medvetet bearbeta bild och film. Jag kommer i fortsättningen sträva efter att väva in 
fler ämnen och på så sätt få möjlighet att nå fler av läroplansmålen via arbetet med IKT.
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5.1 Erfarenheter
Överhuvudtaget bör man vara beredd på att arbetet med blogg eller filmer tar betydligt mer 
lektionstid än man tänkt. Det uppstår hela tiden diskussioner runt det som händer, allt ifrån 
varför man inte ska kopiera text som någon annan skrivit, till att man inte får lägga upp 
filmer på Youtube utan tillstånd från de som är med på filmen, till exempel. Att få möjlighet 
att diskutera plagiat, nätvett, källkritiskt förhållningssätt, upphovsrätt och så vidare på ett 
naturligt sätt är en klar bonus, men man måste vara beredd på att frågorna kommer och de 
tar tid att reda ut. Vad som gäller med lagar och juridik på nätet är inte självklart och ibland 
ganska svårt att förstå. 

Även pedagogen bör vara beredd på att det i inledningsskedet tar mycket tid att filma greens-
creen, redigera, lägga upp och länka filmen. Detta är något jag på sikt planerade att eleverna 
själva skulle ta över och om arbetet dessutom läggs i en årskurs med äldre elever kan de 
givetvis snabbare ta över ansvaret.

Under en period ägnade vi 1-2 lektioner i veckan till att arbeta med uppdragen i bloggen, men 
gjorde ett uppehåll på en månad och arbetade då mer traditionellt. Elevernas reaktion var 
intressant, bland annat fick jag från flera elever frågan: ”När ska vi fortsätta med bloggen och 
Havsresan (en skrivuppgift i wikiform)?” Det innebar att arbetet uppskattats och att det var ett 
sug efter att få fortsätta.

Det var spännande att se elever som i vanliga fall inte tyckte om att läsa, ta reda på fakta och 
skriva texter nu ha en drivkraft som de annars inte visade. Dessutom var det inte ovanligt att 
dessa elever tog kommandot i klassen när kompisarna hade tekniska problem. På så sätt fick 
de en naturligt positiv roll. Detta gav ett stärkt självförtroende och intresset för arbetet ökade. 
Klassen kom gärna in efter olika lektioner som idrott och rast, och fortsatte även fast jag som 
lärare inte var på plats. Det var härligt att se en klass som inte kunde låta bli att tjuvstarta sitt 
arbete.

Dessutom hade texterna eleverna skrev en given mottagare i de föräldrar som följde vårt 
arbete. Det fanns en stolthet hos eleverna att visa upp både sin text och sig själva. Det gick 
inte att ta miste på det engagemang som infann sig när vi började arbeta med ett nytt uppdrag.

5.2 Råd vid IKT-projekt
Under de IKT-projekt som jag har genomfört har jag gjort en del erfarenheter och har några 
allmänna råd som kan vara användbara när man som pedagog vill starta upp ett arbetsområde. 
Många av råden är ganska självklara, men det är lätt att missa dem när man är engagerad och 
snabbt vill komma igång.
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• Våga prova. Du behöver inte kunna allt innan du börjar, skaffa dig en grund och lär dig 
sedan tillsammans med eleverna. Om eleverna får möjlighet att agera lärare vid vissa 
moment ökar tilltron till den egna förmågan vilket skapar självförtroende och med det en 
säkerhet som traditionellt lågpresterande elever ofta saknar.

• Använd rätt teknisk lösning. Bestäm dig för vilken teknisk lösning som bäst passar det 
specifika arbetsmomentet. Önskar du att även engagera föräldrarna är det möjligt med rätt 
teknik. 

• Datorn är mer än en skrivmaskin eller uppslagsbok. Det finns så många fler användnings-
områden, inte minst när det gäller möjligheten till interaktivitet och att själv vara producent 
av material och nå ut till en större publik.

• IKT möjliggör utveckling av ett elevaktivt arbetssätt och pedagogen kan lättare variera 
källor, resurser och metoder. Detta gör att undervisningen lättare kan varieras efter behov 
och eleverna får möjlighet att ta större ansvar, vara mer aktiva och får därmed en djupare 
kunskap i ämnet.

• Var beredd på att det krävs mer tid än du från början räknat med, både när det gäller 
lektionstid och planeringstid för dig som lärare. Men samtidigt får du också möjlighet att 
naturligt arbeta med frågor som gäller faktasökning, källkritik, plagiat och juridik på nätet.

5.3 Slutord
Efter att ha läst den här artikeln hoppas jag att det framgår att jag helhjärtat tror att datorn ger 
möjlighet till förändring av synen på lärande och utveckling av arbetssätt inom SO och även 
övriga skolämnen. Att dela ut en dator per elev och tro att det automatiskt leder till vinster i 
undervisningen räcker inte. Pedagogen måste själv aktivt söka efter möjligheter, våga prova 
och vara klar över i vilket syfte man använder tekniken. IKT möjliggör utveckling av ett 
elevaktivt arbetssätt, men man måste själv utarbeta arbetssättet eftersom tekniken i första 
hand inte utvecklats för att befrämja lärande eller skolans utveckling. 

Som pedagog brottas man ständigt med frågan hur man ska planera undervisningen för att nå 
ut till alla elever. Jag upplever att användandet av IKT och moderna medier som datorer ger 
möjlighet att skapa en roligare, mer engagerande och givande undervisning. Vidare ger det 
också möjlighet att fånga upp elever som behöver en annan infallsvinkel för att attraheras av 
ämnet.

Genom möjligheten till interaktivitet och att själv vara producent av material i en wiki eller i 
en blogg blir eleven delaktig i ett kollaborativt lärande som innebär att fler elever bidrar till ett 
gemensamt resultat. Allt som skrivs är publikt och ger en annan tyngd när det gäller kunskap, 
skrivande och inlärning än ett traditionellt skolarbete som endast pedagogen och kanske 
föräldrarna läser. Det är viktigt att det blir rätt när man vet att vem som helst i världen har 
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möjlighet att läsa vad man skrivit. 

Användandet av IKT är idag en naturlig del av elevernas liv både i skolan och hemma. Detta 
gör att de redan är bekanta med tekniken även om de hemma inte har använt datorn som ett 
arbetsredskap. Eftersom eleverna kan dra nytta av den datorvana de förvärvat på fritiden blir 
också skolarbetet roligare och ett roligare skolarbete gör enligt min erfarenhet inlärningen 
lättare och man lär sig mer. En tilltro till den egna förmågan skapar självförtroende och med 
det en säkerhet som traditionellt lågpresterande elever ofta saknar.

Under arbetet med filmsekvenserna visade klassen en energi och ett större engagemang när 
det gäller skolarbetet och de var även aktiva att driva arbetet vidare. Det är roligt när man som 
pedagog lyckas skapa ett positivt inlärningsklimat med elever som är beredda på att driva, 
ifrågasätta och söka lösningar. Då upplever jag att arbetet löper av sig själv och min roll som 
pedagog består av att sätta upp riktningen, se till att eleverna arbetar mot målen och att tiden 
används på bästa sätt.
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6. Bilaga
Ni som är intresserade av att läsa om fler tips om IKT och hur man kan arbeta med modern 
teknik i skolan kan gå in på dessa länkar:

https://sites.google.com/site/pennvassaren/ (2012-08-14)

http://havsresan4c.wikispaces.com/ (2012-08-14)

https://sites.google.com/site/micasaigelboda/ (2012-08-14)

http://fransandrashorisont.blogspot.se/p/elevarbeten.html (2012-08-14)
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