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C. Användning av IT-verktyg i undervisningen 
 

1.  Vilka typer av IT-verktyg används under lektionen? 

 
Sätt ett kryss i JA-kolumnen om angivet verktyg används under lektionen. Notera att begreppet ”IT-verktyg” används om såväl 

teknisk utrustning som programvaror eller viss användning av sådan. Ange under ”kommentarer” om verktyget finns i 

klassrummet/undervisningslokalen utan att användas. 

C 1.  Vilken typ av IT-verktyg används under lektionen? JA Inspektörens kommentarer 

Dator (ange i kommentarfältet om det är fråga om 1 dator per elev; 1 dator delas 

på flera elever; endast 1 dator används i klassrummet) 

  

Interaktiv skrivtavla (t.ex. Smartboard)   

Dataprojektor   

Läsplattor (t.ex. avsedda för läsning av e-böcker)   

Pekplatta/surfplatta, smartphone, mobiltelefon   

Digitalkamera (stillbilds- och/eller filmkamera)   

GPS-enhet    

Mail, chat, sociala nätverk   

Övriga Internettjänster   

Data- eller TV-spel   

Pedagogiska applikationer (digitala lärresurser särskilt utformade för att 

användas i undervisning)  

  

E-böcker   

Annat, vad:   

 

2. Vad används IT-verktygen till? 

Sätt ett kryss i JA-kolumnen om angivet användningsområde förekommer under lektionen. Notera att begreppet ”Information” 

nedan används som en övergripande term för till exempel text eller bild – allt det innehåll som hanteras under lektionen. 

Alternativen är inte ömsesidigt uteslutande. Förtydliga gärna med en kommentar.  

C 2. Vad används IT-verktygen till? JA Inspektörens kommentarer 

Elever presenterar information – t.ex. text, bilder, ljud, visualiseringar.   

Elever tar del av information (läsa, titta, lyssna) – t.ex. text, bilder, ljud, 
  



  

Observationsschema  

Utdrag ur - No i årskurs 1-3, rapport nr 
2012:4 

   
2 (4) 

 
 

 

visualiseringar – på egen hand eller som presenteras av läraren/annan 

Elever skapar information (till exempel texter, bilder, filmer eller ljudfiler)   

Elever bearbetar information (till exempel strukturerar, redigerar, kommenterar, 

mäter, analyserar, gör beräkningar) 

  

Elever söker information på internet eller i någon annan samling av data (t.ex. en 

databas som bibliotekskatalogen) 

  

Elever delar, sprider, publicerar information (gör informationen tillgänglig för 

andra genom att till exempel lägga ut den på internet) 

  

Elever ger eller tar emot feedback eller gör egenbedömning, t.ex. kommenterar 

eget eller andras arbete 

  

Elever använder pedagogiska applikationer för ämnesrelaterade övningar 

inriktade på färdighetsträning, inlärning av fakta eller fördjupad förståelse (t.ex. 

simuleringsprogram, språkprogram etc.) 

  

Annat, vad:    

 

Obs! Bedömningarna nedan ska relateras till de situationer och moment där någon form av IT-verktyg används. 

Om inga IT-verktyg används under lektionen anges värdet x för samtliga indikatorer. I övrigt görs värderingen 

enligt samma skala som används i värderingen av de allmändidaktiska aspekterna, dvs. enligt: 

 

4 = i mycket hög grad 

3 = i ganska hög grad 

2 = i ganska låg grad 

1 = inte alls eller i mycket låg grad 

X = kan ej värderas därför att IT-verktyg inte användes under lektionen, eller därför att indikatorn inte var 

relevant i samband med de aktiviteter där IT-verktyg tillämpades. Beskriv i sådant fall aktiviteten. 

 

3. Används IT-verktyg på ett sätt som stödjer elevernas lärande? 

 
Indikator: Användningen av IT-verktyg Värde Exempel: Eleverna 

C 3. Stöd i 

lärandet 

 

 

1 … tydliggör 

lektionsinnehållet 

 … ges möjlighet att ta till sig och förstå innehållet på olika sätt. 

… får genom visualiseringar eller kombination av text, ljud 

och bild möjlighet till en djupare förståelse. 

… får möjlighet att öva på svåra moment. 

… får möta innehållet i olika kontexter. 
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Samman-

fattande 

bedömning: 

 

 

 

2 … underlättar 

individanpassning av 

undervisningen 

 … får möjlighet att arbeta i sin egen takt. 

… får möjlighet att välja olika svårighetsgrad på uppgifterna.  

… får möjlighet att välja uppgifter utifrån intresse. 

… får möjlighet att välja mellan olika arbetssätt. 

3 … främjar elevernas 

motivation och 

engagemang 

 

 … arbetar aktivt med sina uppgifter. 

… kommer med egna idéer om arbetssätt och innehåll. 

… får tillfälle att använda sina olika förmågor och kunskaper. 

… får möjlighet att utgå från eller dra nytta av sina egna 

erfarenheter. 

4 … främjar elevernas 

delaktighet och 

samarbete 

 

 … har möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor på sätt 

som passar den enskilda eleven (muntligt, skriftligt, 

demonstration, film, Internet etc.). 

… delar spontant med sig av egen och tar del av andras 

kunskap och idéer. 

… har möjlighet att ta egna initiativ och hitta egna lösningar. 

… samarbetar för att lösa uppgifter. 

5 … främjar 

kommunikation och 

återkoppling 

 … får direkt återkoppling på det de gör. 

… kommunicerar med varandra och med läraren kring 

innehållet och arbetsuppgifterna.  

 … utbyter feedback elever och elever-lärare emellan. 

… får möjlighet att kommunicera kring sitt arbete även med 

världen utanför klassrummet. 

Kommentar: 

 

4. Används IT-verktyg på ett sätt som stödjer utvecklingen av elevernas digitala kompetens? 

Indikator: I samband med användningen av IT-

verktyg får eleverna 
Värde Exempel: Läraren uppmärksammar eleverna på 
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C 4.  Stöd i 

utvecklingen 

av digital 

kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samman-

fattande 

bedömning: 

 

 

 

6 ... kunskap om strategier 

och verktyg för 

informationssökning 

 … olika tillvägagångssätt för att leta information genom 

Internet. 

… skillnaderna mellan olika typer av information (subjektiva 

påståenden, vetenskapliga rön, debattinlägg, 

samhällsinformation etc.).  

… att information kan ha olika relevans i olika sammanhang. 

7 … stöd att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt  
 … att man bör fundera på var informationen kommer från och 

vem som har skapat den. 

… att man bör fundera över i vilket syfte informationen har 

skapats och spridits.  

… att man bör undersöka om det finns alternativa åsikter 

om/beskrivningar av den information som presenteras. 

8 … reflektera över etik och 

förhållningssätt på Internet 

och i övrig användning av 

informationsteknik 

 … att lagar och regler gäller även för det man gör på Internet, 

med sin mobiltelefon etc. 

… problematiken kring yttrandefrihet eller förtal och hets mot 

folkgrupp. 

… problematiken kring upphovsrätt. 

… konsekvenserna av kränkningar på Internet/via 

mobiltelefon (t.ex. ökad spridning och vad det kan innebära 

för den drabbade). 

9 … reflektera över frågor 

som rör 

informationssäkerhet 

 … vikten av att spara sin information på ett säkert sätt (t.ex. 

göra backup, skydda med lösenord). 

… vikten av att skydda lösenord. 

… att man måste vara försiktig med att publicera privata 

uppgifter på Internet.  

… att det man gör på Internet kan spåras. 

10 

 

… kunskap om 

teknikens 

användningsområden, 

risker och möjligheter 

 … hur man använder verktyget i den aktuella situationen. 

… verktygets andra möjliga användningsområden. 

… eventuella risker och svårigheter med det verktyg som 

används. 

Kommentar: 

 


