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För att en skola ska utvecklas och elever 
utmanas måste man som lärare ibland 
våga ge sig ut på djupt vatten och våga 
ta risker även om man inte riktigt vet 
om det ska lyckas eller inte. Mia Lägnert 
och Per Ahlqvist, lärare på Norrevång-
skolan i Mörrum skriver i denna artikel 
om utmaningar och en förändrad 
lärarroll.

Vi, Mia och Per, är två SO-lärare 
på Norrevångskolan, en 7-9 skola i 
Mörrum, Karlshamn. Under läsåret 
2013/2014 har vi varit ansvariga för 
skolans digitala profil och det har 
inneburit nya utmaningar för oss som 
lärare. Vi använder datorn som en na-
turlig del i vår SO-undervisning och i 
vårt arbete använder vi olika digitala 
verktyg, men har egentligen inga dju-
pare kunskaper om datorer. 

Tanken med den digitala profilen 
är att eleverna ska få vara med och 
påverka innehållet och att de får möta 

digitala utmaningar som de annars 
inte skulle mött. För att kunna ge-
nomföra en del av de idéer som elev-
erna ville genomföra blev vi tvungna 
att ta hjälp utifrån och från att “bara” 
ha varit undervisande lärare har vi nu 
blivit projektledare med allt vad det 
innebär.

Den digtala profilen

Under de senaste två läsåren har elev-
erna i årskurs 7-9 på Norrevångskolan 
haft möjligheten att välja en digital 
fördjupning på elevens val. I samband 
med ett studiebesök på BTH, Blekinge 
Tekniska Högskola, väcktes idén om 
ett samarbete mellan BTH/Netport 
Science Park och Norrevångskolans 
digitala profil. Efter flertalet möten 
med berörd personal från BTH fick 
elever på Norrevångskolan möjlig-
het att anmäla sig till tre olika valbara 
inriktningar: 

• 3D-design
• Raspberry Pi
• Spelprogrammering 
Totalt har eleverna haft 120 minuter i 
veckan för sin fördjupning.

Spelutveckling

Eleverna har fått lära sig att konstru-
era egna datorspel med hjälp av pro-
grammet GameMaker. Till sin hjälp 
har eleverna haft studenter från BTH 
i Karlshamn. I samband med konstru-
erandet av ett spel har eleverna fått 
lära sig olika saker som till exempel 
speldesign, programmering, ljudhan-
tering samt hur man bygger upp en 
digital historia. 

3D-design – grund för ämnesöver-
gripande arbete

I inriktningen 3D-design har eleverna 
fått lära sig att designa i programmet 
Rhino.

En förändrad lärarroll:

Att gå från undervisande lärare  
till projektledare

  Eleverna tar ett stort ansvar för 
att lära varandra när de inser att vi alla, 
lärare och elever, börjar på samma nivå 
och att vi måste lära oss tillsammans.

Förändrad lärarroll
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Arbetet med att lära eleverna att 
använda programmet har till största 
del skötts av skolans IKT-pedagog 
Mikael Jönsson. Eleverna lärde sig 
mycket snabbt att rita relativt avance-
rade objekt. 

Efterhand blev flera elever i grup-
pen så pass duktiga att även de kunde 
fungera som lärare till andra delta-
gare. Vi upplever det som att eleverna 
tar ett stort ansvar för att lära varan-
dra när de inser att vi alla, lärare och 
elever, börjar på samma nivå och att 
vi måste lära oss tillsammans.

I samband med att vi visat pro-
grammet för andra lärare på skolan 
visar det sig att andra ämnen kan 
utvecklas genom att använda ritpro-
grammet. Både slöjd- och teknik-
ämnet kommer att använda sig av 
Rhino när de eleverna ska rita olika 
objekt. I bild kan eleverna skanna 
in en bild de ritat för hand för att 
sedan bearbeta bilden från 2D till ett 
3D-objekt. Användandet av ett mer 
avancerat ritprogram innehåller även 
flera moment som kan kopplas till 
matematikämnet. Att arbeta med t ex 
olika geometriska figurer, radier och 
skala i ett skapande sammanhang kan 
göra abstrakt matematik mer relevant 
för en del elever. 

Den digitala profilen har beviljats 
ett utvecklingsstipendium från Stif-
telsen Elektronikcentrum i Svängsta. 
Pengarna ska bland annat användas 
till att köpa in en 3D-skrivare och 
en 3D-skanner till skolan. Att kunna 
skriva ut sin modell i en 3D-skrivare 
kommer att lyfta arbetet ytterligare. 

Raspberry Pi – och arbete i projekt-
form med beställare

Med hjälp av minidatorn Raspberry 
Pi har eleverna fått lära sig hur en 

3D
Rhino 3D är ett professionellt rit-
program där eleverna arbetar i fyra 
olika vyer (som ett cad-program), 
för utbildningssektorn finns sär-
skilda licenser.

Detta år kommer man också att 
använda gratisprogrammet Mesh-
mixer, ett program där du utgår 
från ett objekt, t ex en kub, som du 
modellerar 

Målet med 3D är dels att de ska 
lära sig att använda olika 3D-verk-
tyg, att lära sig att se och tänka i 3D 
samt att eleverna ska upptäcka att 
det finns arbeten kopplade till det 
de lär sig. 
www.rhino3d.com
www.meshmixer.com

Översta bilden: 
Eleverna som valt spelutveckling fick tillbringa 
en heldag på BTH för att jobba vidare med 
hjälp av studenterna där.
Foto: Norrevångskolan

Nedre bilden:-
En pumpa ritad i Rhino blev vår första 3D-
utskrift. Foto: Norrevångskolan

Förändrad lärarroll  Förändrad lärarroll
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dator fungerar samt att program-
mera datorn så att den till exempel 
kan styra olika saker eller hur enheten 
kan fungera som en mediaspelare. 
Datorns storlek och pris gör den till 
ett utmärkt verktyg att arbeta med i 
skolan. 

Till vår hjälp har vi haft Magnus 
Göransson, från företaget Okatima, 
som har en lång erfarenhet från da-
torsfären och som brinner för att få 
elever, inte minst tjejer, intresserade 
för teknik. 

Tanken bakom arbetet med Rasp 
berry Pi är att fokus inte bara ska ligga 
på programmering utan att eleverna 
även ska få lära sig att arbeta i projekt-
form där det finns en beställare och 
där eleverna ska leverera en vara som 
kunden blir nöjd med. En grupp har 
till exempel programmerat enheten 

att styra en kamera som tar kort vid 
olika tidpunkter. Datorn och kameran 
har sedan placerats hos en lågstadie-
klass som planterat olika växter. Med 
hjälp av bilderna som tagits har elev-
erna tillverkat ett bildspel som möjlig-
gjort för lågstadieeleverna att kunna 
se hur deras plantor har växt. 

Eleverna har även fått lära sig att 
ett datorarbete till stor del går ut på 
att hjälpa varandra och att hitta lös-
ningar på olika problem med hjälp av 
Google eller Youtube.

Ett gemensamt slutmål –  
Kärlek, ettor och nollor.

De tre olika inriktningarna har haft 
som slutmål att delta i mässan Kärlek, 
ettor och nollor som arrangerades av 
BTH och Netport Science Park. På 
mässan fick eleverna visa upp vad de 

har gjort och berätta för intresserade 
besökare om hur de har arbetat och 
vad de har lärt sig. Deltagandet i mäss-
san gjorde projektet levande för elev-
erna och innebar ett tydligt slutmål.

Mål med projektet

Projektet har flera målsättningar:
• Ett ökat intresse bland både poj-

kar och flickor för teknik och mate-
matik. 

• Förnya vissa ämnen på skolan. 
Flera av de aktuella projekten är nära 
kopplade till de praktisk-estetiska äm-
nena. Hur kan teknikämnet, slöjden, 
bildämnet och musiken utvecklas via 
detta projekt? Lärarna i de aktuella 
ämnena ser stora vinster med detta 
samarbete.

• Ett ökat samarbete med verk-
samheter utanför skolan. En fram-

Raspberry Pi – billig 
mikrodator för utbildning 
Idén om Raspberry Pi föddes 2006 när univer-
sitetsläraren Ebon Upton blev förfärad över 
vilka dåliga förkunskaper studenterna i data-
vetenskap hade. Studenterna på 1990-talet 
hade varit erfarna hemmaprogrammerare som 
jobbat med t ex Amiga, eleverna på 2000-talet 
kunde mest webbdesign.

Där föddes Raspberrt Pi, en pytteliten, 
billig (300 - 500 kr) dator för utbildning med 
syftet att inspirera barn och ungdomar till 
att programmera roliga saker med den lilla 
datorn. 2012 levererades de första och i början 
av 2014 passerade man två miljoner sålda ex-
emplar. Runt Raspberry Pi har det vuxit upp en 
marknad med programmeringskit och andra 
tillbehör. 

Den lilla enkortsdatorn produceras av 
Stiftelsen Rasberry Pi,  vars verksamhet främst 
riktar sig mot utbildning. 

www.raspberrypi.org

Förändrad lärarroll
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gångsfaktor och något som de flesta 
elever vill se mer av.

Vår roll i projektet

Så vad gör man som lärare när kom-
petensen och finansiering saknas men 
viljan finns? Man ser möjligheterna 
och tar hjälp av kompetens utifrån. Vi 
tror på det entreprenöriella och verk-
lighetsanknutna lärandet och det har 
vi nytta av i profilen. Vår roll föränd-
rades snabbt från den traditionella 
lärarrollen till att inta rollen som pro-
jektledare vilket var en ny erfarenhet 
för oss. Detta nya arbetssätt har inte 
bara utvecklat profilen och oss som 
lärare utan hela skolan. 

Vår roll har varit att leda projektet 
framåt och se till att få det i hamn. En 
viktig del har varit att försöka få fram 
pengar för att täcka olika kostnader 
projektet inneburit. Vi fick börja med 
att skaffa fram pengar till olika inköp. 
Kommunens IKT-avdelning köpte in 
“pajerna” och med hjälp av pengar 
från skapande skola kunde vi köpa 
in 3D-programmet Rhino. Vi sökte 
och fick även pengar från en stiftelse 
i Svängsta till att köpa in en egen 
3D-skrivare samt till resor och andra 
utlägg. 

En annan viktig del har varit att 
behålla  kontakten med våra exper-

ter utifrån och boka in när de ska 
komma till skolan. Vi har även mark-
nadsfört projektet och skaffat nya 
kontakter som gör att vi kan utveckla 
den digitala profilen ytterligare. Till 
nästa termin hoppas vi på att kunna 
samarbeta med både större och min-
dre företag i närområdet

Vinster med arbetssättet

Det nya arbetssättet har inneburit 
många vinster – mer än vad vi kanske 
hade vågat hoppas på. 

• Vi har sett elever utvecklas kun-
skapsmässigt vilket så klart är bra. 

• Skolan har utvecklats genom att 
vi har upptäckt att den nya tekniken 
kan utveckla flera ämnen. 

• Projekten har öppnat upp för 
en mängd kontakter med omvärlden 
utanför skolan. 

• Många elever har sett att det 
finns yrken som är direkt kopplade 
till de olika projekten. 

Det som ändå varit häftigast är att 
se eleverna växa som individer. 

MIA LÄGNERT OCH PER AHLQVIST

lärare på Norrevångskolan, Mörrum

www.norrevangskolan.se

  
• våga ta hjälp utifrån för att genomföra nya projekt,
• se fördelen med att arbeta i projektform (kund …)
• se möjligheterna med ny teknik,
• se fördelen med att arbeta med verklighetsnära 
   projekt 
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