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Varför gör vi detta?
Debatten kring skolans inköp av digitala 
verktyg har varit stor det senaste året. Allt 
för ofta stannar den vid hårdvaran och allt 
för sällan vid det pedagogiska innehållet 
och hur man faktiskt arbetar på nya sätt i 
klassrummet. Kan debatten gå från – för 
eller emot olika tekniska lösningar – till att 
handla om hur digitalisering bör utvecklas 
för att hjälpa våra elever att nå kunskaps-
målen? Detta ville vi sätta fokus på i vårt 
seminarium i Almedalen.  

Karl-Oskarskolan deltar aktivt i olika pilotprojekt 
och är nu en av Gleerups samarbetspartners i 
ett pilotprojekt som syftar till att ta fram peda- 
gogiskt innehåll som utvecklar pedagogiken 
med avseende på kvalitet, flexibilitet, mobili-
tet och inkludering. Man utvecklar interaktiva 
böcker som är både individuellt anpassade och 

samtidigt kopplade till skolans kunskapsmål. 
Tillsammans med Netsmart arbetar Karl-Oskar- 
skolan löpande med kompetensutveckling 
och interaktiva skrivtavlor, så kallade SMART 
Boards. Tack vare SMART Board skapas ett 
flöde under lektionerna genom en gemensam, 
interaktiv arbetsyta där eleverna kan samspela 
via sina arbetsredskap, såsom datorer och 
surfplattor. 

Vi vill utveckla skolans pedagogik tillsammans 
med alla aktörer som vill ta ansvar för svensk 
skolas kvalitetsutveckling. Ett steg i detta arbete 
var att bjuda in politiker och skolföreträdare för 
att diskutera hur vi bäst skapar förutsättningar 
för en pedagogisk resa mot ökad kvalitet och 
bättre resultat genom moderna lärverktyg och 
kompetensutveckling.

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups

Alexandra Blomberg
Affärsutvecklingschef Netsmart



Seminariet
Peter Becker inledde seminariet med att 
hälsa alla välkomna och presenterade 
en nulägesbild av hur det ser ut med IT 
i skolan idag.

Peter pratade bland annat om den så kallade 
1-1-satsningen, som handlar om datortäthet per 
elev med en ambition att varje elev ska ha en 
egen dator. Det pågår en våg av digitalisering 
i Sverige, där hela 248 kommuner har någon 
form av satsning på 1-1. ”Det är en indikator 
som visar att det händer mycket, men betyder 
inte att vi nått målet”, menade Peter.

Skolinspektionen har gjort en granskning som 
presenterar en tänkvärd bild kring hur IT och 
läroplanens mål hänger ihop. Peter presente-
rade två viktiga punkter; utrustning finns men 
integrerad och frekvent användning av IT i 
undervisningen är sällsynt, samt att det finns få 
genomtänkta planer för kompetensutveckling 
och uppbyggnad i skolan.

Peter sammanfattade introduktionen med att 
konstatera att målet är likvärdiga och goda 
förutsättningar för alla elever. Det finns gott om 
hårdvara, utmaningen ligger i att utveckla lära-
res kompetens och kunskaper, och skapa enkel 
tillgång till digitala lärarresurser.

Peter vände sig sedan till Ebba Östlin, ordförande 
utbildningsnämnden Botkyrka kommun och 
frågade efter hennes reflektion på introduktio-
nen. Ebba kommenterade att digitaliseringen 

”Vi måste hitta former så att 
lärare får lära av varandra.”
Maria Stockhaus (M), Ordförande i SKL:s utbildnings- 
beredning

”När vi i politiken går tillsam-
mans med förvaltning, rektorer 
och lärare – då händer det nå-
got i klassrummet.”
Ebba Östlin (S), Ordförande utbildningsnämnden
Botkyrka Kommun

”Inköp betyder inte satsning.”
Peter Becker, grundare, Stiftelsen Datorn i Utbildningen

inte bör ses som ett projekt, utan något som ska 
in i hela verksamheten och kräver samarbete på 
alla nivåer för att skapa goda förutsättningar för 
eleverna att nå kunskapsmålen.

Peter vände sig sedan till Maria Stockhaus, 
ordförande i SKL:s utbildningsberedning och 
bad om hennes kommentarer. Maria konstate-
rade att det fortfarande finns många kommu-
ner som ännu inte börjat digitalisera skolan, 
vilket är problematiskt. Maria lyfte fram att den 
stora frågan är ”hur vi får med oss alla lärare” 
och får dem att upptäcka IT som ett peda-
gogiskt verktyg. Vidare konstaterade hon att 
lärare främst lär sig av varandra, och att det är 
en viktig utgångspunkt.

Peter bjöd sedan in Alexandra Blomberg, 
Affärsutvecklingschef, Netsmart, till samtalet 
och frågade hur man kan jobba i klassrum-
met med digitala verktyg. Alexandra sa att det 
handlade om att skapa gemenskap och arbeta 
tillsammans i klassrummet. Istället för att läraren 
går runt och inspekterar vad eleverna gör på 



”Genom kompetensutveckling 
kan lärare ta till sig helheten, 
inte bara se IT som enskilda 
verktyg i olika moment.”
Alexandra Blomberg, Affärsutvecklingschef, Netsmart AB

”Mitt perspektiv är lärarperspektivet 
och undervisningsperspektivet. 
När eleverna har fått sina verktyg, 
hur kan jag som lärare undervisa 
med en gemensam yta?”
Alexandra Blomberg, Affärsutvecklingschef, Netsmart AB

”27 kr satsas på digitala läro-
medel per elev per år. Det mot-
svarar ungefär en PET-flaska 
vatten.”
Åsa Steholt Vernerson, VD, Gleerups Utbildning

”Ska man behöva uppfinna 
hjulet på nytt hela tiden tar 
det väldigt mycket tid.”
Åsa Steholt Vernerson, VD, Gleerups Utbildning

”Visst är det häftigt att kunna 
få en helhet kring elevernas 
tankar?”
Alexandra Blomberg, Affärsutvecklingschef, Netsmart AB

sina datorer presenterades verktyget SMART 
Board och programvaran Notebook som ett sätt 
att bidra till detta.

Alexandra berättade hur SMART Board och 
Notebook kan användas för att skapa en 
gemensam arbetsyta. Detta skapar en brygga 
mellan lärare och elever där man kan prata med 
varandra och samla in elevernas tankar och 
kommentarer, som sedan visas upp på tavlan 
inför alla i hela klassrummet.

Peter kommenterade att forskare under 
1990-talet pekade på datorn som ett verktyg 
för individualisering och diskuterade vart sam-
talet tar vägen. ”SMART Board är ett verktyg 
för att föra det samtalet”, sa Peter. Alexandra 
konstaterade att den här typen av digitala och 
pedagogiska verktyg också kräver att lärarna får 
tillgång till fortbildning.

Peter vände sig sedan till Åsa Steholt Vernerson, 
VD, Gleerups Utbildning och frågade vilken roll 
läromedel har för kunskapsresultat. Åsa berät-
tade att det finns oerhörda möjligheter med den 
utrustning som finns i skolan, men konstaterade 
att två områden måste utvecklas; en digital 
strategi för implementering, och ett innehåll 
för att skapa ett sammanhang för eleverna. En 
EU-undersökning visar att 1800 kr satsas på 
hårdvara per elev per år, vilket är avsevärt myck-
et mer än det satsas på mjukvaran.

Peter undrade om det behövs läromedel för att 
skapa en röd tråd för eleverna, eller om lärare 
kan göra det själva. Åsa underströk att det 
behövs strukturerade läromedel. Nya digitala 
läromedel ger dessutom läraren flexibla möjlig-
heter att bygga ut och skapa eget material som 
komplement. Att varje lärare skapar sitt eget 
material är inget alternativ som håller i längden. 
Ett problem med att skapa nytt är att det ökar 
den administrativa arbetsbelastningen för 
läraren vilket tar ännu mer tid från mötet med 
eleven i klassrummet.

Peter förde sedan samtalet vidare till vilka krav 
interaktivitet skapar när Gleerups skapar läro-
medel som tillåter elever och lärare att interage-
ra med materialet. Åsa lyfte fram att flexibilitet 



”Ge oss inte utrustning om det 
inte finns en plan på hur vi ska 
använda den.”
Per-Ola Jacobson, Utbildningschef, Karl-Oskarskolan

”Digitalisering är ett sätt att 
öppna upp för diskussion kring 
didaktiska och pedagogiska 
frågor.”
Ebba Östlin (S), Ordförande utbildningsnämnden 
Botkyrka Kommun

är oerhört viktigt, och nämnde att de märks att 
elever med särskilda behov har stor nytta av 
digitala läromedel så att de kan jobba i samma 
moduler som sina klasskamrater och ändå få 
tillgång till det extra stöd de behöver. Det är 
också viktigt att tillhandahålla verktyg som ger 
möjligheter till god studieteknik.

”Dagens digitala läromedel 
innehåller bland annat möjlig-
heten att stryka under och att 
lägga till eget material och 
anteckningar – du äger din 
bok.”
Åsa Steholt Vernerson, VD, Gleerups Utbildning

Peter kommenterade att läromedel också bör 
finnas tillgängliga på mobilen. Åsa sa att det är 
en viktig förutsättning att läromedel är platt-
formsoberoende och för att följa med i den 
digitala utveckling krävs en ständig dialog med 
eleverna om vilka funktioner de vill ha.

Peter gick sedan vidare till att presentera ett 
lokalt exempel hur digitalisering i skolans värld 
kan se ut, och bjöd upp Per-Ola Jacobson, 
Utbildningschef, Karl-Oskarskolan, för att dela 
med sig av sina erfarenheter.

Per-Ola presenterade den modell som Karl- 
Oskarskolan tagit fram för att säkerställa ett 
systematiskt digitalt kvalitetsarbete. Den vikti-
gaste punken är att alltid skapa möjligheter och 
tid för fortbildning för lärarna.

Peter bjöd sedan in till kommentarer från pu-
bliken. En person kommenterade att det var ett 
intressant perspektiv att lärarna skulle lära sig 
av varandra och såg fantastiska möjligheter för 
sådana samarbeten. Peter tackade för inlägget 
och förde vidare samtalet in på detta tema, och 
bjöd in Maria, Ebba och Per-Ola att reflektera 
kring och diskutera vad som sagts tidigare 
under seminariet.

Både Ebba och Maria konstaterade att det är 
viktigt att ställa politiska krav på att det ska finnas 
en utveckling och skapande av digital strategi i 
skolorna. Per-Ola lyfte fram att skolledning och 
rektor måste skapa en gemenskap kring detta. 

En i publiken kommenterade att en bok inte 
nödvändigtvis innehåller all fakta och frågade 
hur man kan se till att inte bara en förmåga får 
styra undervisningen. Maria svarade att digitala 
läromedel tidigare bara har varit att överföra 
boken in i datorn, och sa att branschen måste 
ta fasta på flexibla lösningar. Ebba sa att det 
pågår en resa för digitala läromedel, och att  
det är viktigt att detta görs för att skapa och 
behålla likvärdighet i undervisningen. Åsa höll 
med och sa att det är viktigt att skapa utrymme 
för medlärande.

”Vi skapar inte bok på burk.”
Åsa Steholt Vernerson, VD, Gleerups Utbildning



”Vi befinner oss i en kunskaps-
process där vi håller på att 
erövra en teknik och det kräver 
nationellt stöd från myndigheter 
och skolverket.”
Peter Becker, Grundare, Stiftelsen Datorn i Utbildningen

Vi skulle gärna föra en dialog med dig som fått denna referensrapport om vad svensk skola 
behöver för att höja kunskapsresultaten och vad vi kan utveckla för arbetsredskap för att 
skapa bästa möjliga förutsättningar. Till slut handlar det för oss om att bidra till en skola där 
lärare hinner vara lärare och inte administratörer.

Följ gärna vårt fortsatta arbete på www.gleerups.se och www.smartboard.se
Kika också gärna på Mer tid för lärande, som är en kampanj vi stödjer för att skapa tid för 
lärande, www.mtfl.se

Sedan diskuterades kort kunskapssynen i 
Svenska skolan och hur man behåller en inter-
aktiv och diskuterande miljö i klassrummen. 
Peter avslutade med en kort sammanfattning, 
där han konstaterade att hårdvara finns och 
processen att skapa digitala strategier är på-
gående. I dagsläget är det upp till kommunerna 
själva att göra detta, och Peter konstaterade att 
det fanns en avsaknad av nationella spelare på 
arenan.

Gleerups och Netsmart kommer under hösten 
att fortsätta sitt arbete för att utveckla skolans 
pedagogik och bidra till lärande med nya peda-
gogiska redskap.


