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1. BAKGRUND
Under kursen ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel” fastnade jag för arbetet med
datorer och IT. Jag hade inte tidigare använt datorn i ett pedagogiskt sammanhang utan
som ett verktyg för diverse uppgifter, framför allt som ordbehandlare.

Examinationsuppgiften bestod av att tillverka en interaktiv presentation i form av en
powerpointprodukt och en hemsida. Detta arbete fann jag mycket roligt och där väcktes
också tanken om att använda det i undervisningen.

Bild och form har alltid varit viktigt för mig och jag upptäckte här ett annorlunda sätt att
skapa multimedialt. Från början var min inriktning att testa och finna stöd för
användningen av hemsidan i undervisningen. Efter att jag kommit i kontakt med diverse
litteratur har jag dock insett att elevernas process kring skapandet av multimedia är
viktigare än det som jag själv producerat.

I denna uppsats vill jag få fördjupad kunskap i varför lärare väljer att arbeta med
datorn/IT1 i skolan. Vilka dator/IT-relaterade vinster finns det? Jag vill även ta reda på
hur aktiva lärare tänker kring didaktiska frågor såsom varför, hur och till vad datorn kan
och ska användas i undervisningen.

2. Syfte
I min litteraturstudie vill jag ta reda på vilka dator/IT-relaterade vinster det finns för
lärare som använder datorn/IT i skolan. Genom undersökningen vill jag ta reda på vilka
övergripande mål som driver aktiva lärare att använda datorn/IT i undervisningen.
Varför och till vad använder de datorn/IT i undervisningen? Hur använder de datorn/IT i
undervisningen?

3. PROBLEMFORMULERINGAR OCH
FRÅGESTÄLLNINGAR
Utifrån syftet ställer jag mig följande frågeställningar:

• Vilka dator/IT-relaterade vinster finns det i arbetet med datorn/IT i skolan?

• Varför, till vad och hur arbetar några lärare i skolan med datorer?

                                                
1 Eftersom definitionen av områdets omfattning varierar väljer jag att i första hand använda dator/IT som
beteckning i fortsättningen, då båda dess begrepp är relevanta i skolsammanhang.
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4. METOD
I detta kapitel ska jag beskriva hur jag gått tillväga med min uppsats. Min metod består i
huvudsak av dels litteraturstudie, dels intervjuer med aktiva pedagoger. Jag börjar med
att definiera några begrepp rörande datorn/IT.

4.1 Definition av benämning
Informationstekniken har utvecklats enormt snabbt och med det ökar svårigheten att
finna en passande benämning som inkluderar hela dess användningsområde i skolan.
Förr använde eleverna endast datorer, då man inte hade tillgång till Internet. Idag kan
skolarbetet inkludera såväl datorn självständigt eller datorn tillsammans med teleteknik.
Man brukar i det senare fallet benämna det informationsteknik 2. (Jedeskog 1998)

Eftersom definitionen av områdets omfattning varierar väljer jag att i första hand
använda dator/IT som beteckning, då båda dess begrepp är relevanta i skolsammanhang.
När jag talar specifikt kring multimedia3 använder jag detta begrepp. Det utesluter dock
inte dator/IT som en vidare benämning på multimedia.

4.2 Urval och procedur
Mitt arbete tog fart under litteraturstudien då jag till en början främst sökte litteratur
knuten till lärares användande av datorn. Jag hittade emellertid ingen konkret litteratur
som behandlade det ämnet utan började läsa mer allmän litteratur. Det var också genom
den jag kom till insikt om vikten av elevernas process kring arbetet med datorn/IT och
började därför intressera mig mer för det. Slutligen kunde jag ringa in det jag ville
behandla i den här uppsatsen, nämligen lärares vinster av dator/IT-användningen i
undervisningen. Jag kunde då lägga an ett lärarperspektiv som i andra hand också
inkluderade elevperspektivet. Min fortsatta litteraturstudie ägnade jag åt just de
dator/IT-relaterade vinster som pedagoger kan tänkas få genom användandet av
datorn/IT i undervisningen.

Litteraturen hittade jag genom att jag sökte på titlar kopplade till datorn i
undervisningen på bibliotekets databas samt letade på den hylla4 på biblioteket som
behandlar datorn i undervisningen. Jag frågade sedan min handledare Anders Eklund
om mitt val av litteratur var korrekt och om jag borde lägga till något, vilket jag inte
behövde. Jag anser att jag hittat innehållsrik litteratur som täckt det mesta av mina
frågeformuleringar.

                                                
2 Enligt pedagogisk uppslagsbok betyder informationsteknik, eller IT som man vanligtvis säger, ”teknik
för insamling, lagring och bearbetning samt kommunikation och presentation av data i olika former”.
(Lundgren. m.fl. 1996, s. 412)
3 En multimedieproduktion är en kombination av bilder, även rörliga, text och ljud som samverkar i en
presentation. Man kan med hjälp av ett verktygsprogram, t.ex. powerpoint, skapa multimedieproduktioner
som sedan visas på datorskärmen. En viss typ av interaktivitet ger användaren möjlighet att påverka
skeendena och söka sig en egen väg genom informationen. (Johansson 2000)
4 Hylla: eabx
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Efter det att jag läst litteraturen bestämde jag mig för att sätta samman texter från olika
böcker som behandlade liknande områden. Texten placerade jag sedan under lämpliga
rubriker.

Mellan de två internationellt konkurrerande sätten att skriva vetenskapligt,
Harvardsystemet och Oxfordsystemet, har jag valt det förstnämnda. Harvardsystemet
innebär att man omedelbart i texten anger författarens efternamn och årtal för den
utgåva av boken man refererar till. Dessa uppgifter, som i brödtexten sätts i parentes,
gör det möjligt för läsaren att genom litteraturförteckningen avgöra vilka specifika verk
som refererats. (Närvänen 1999) Detta ger en överblick som, enligt min mening, inte
Oxfordsystemet förmår.

Enligt Oxfordsystemet sätts en notsiffra i den löpande texten som sedan refererar till
källan. Dessa noter blandas med noter som kommenterar texten. Noterna samlas till
slutet av texten. Det gör texten mindre läsarvänlig, då läsaren tvingas slå upp alla noter
även om han kanske bara är intresserad av att läsa den kommenterande texten. (Svenska
språknämnden 1998)

Eftersom jag anser att Harvardsystemet är mer lättläst och möjliggör en större
kontinuitet i läsningen valde jag det framför Oxfordsystemet.

Jag hittade inte så många förslag på den didaktiska frågan hur, i litteraturen. Även om
denna fråga inte var min första prioritet, tyckte jag ändå att det var viktigt att anlägga ett
större didaktiskt perspektiv i examensarbetet. Detta tänkte jag emellertid fråga aktiva
pedagoger om, vilket då föll under de intervjuer som jag bestämde mig för att
genomföra med några erfarna pedagoger. Genom intervjuerna hoppades jag få ett
sammanhang kring de didaktiska frågorna; hur? till vad? och varför?

Kvalitativa intervjuer, som beskriver det individuella fallet, möjliggör en mer personlig
kontakt än t.ex. en enkätundersökning. Intervjuer ger information som möjliggör
förståelse för lärarens syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och
planering. Detta gör det lättare att beskriva lärare så att läsaren känner igen dem. Denna
typ av beskrivning ger kunskap som är lätt att omsätta i praktisk handling. Om man
förstår de människor som medverkat i undersökningen och de omständigheter som
påverkat dem kan man lättare ta till sig kunskaper för ändamålsenlig handling.
(Johansson & Svedner 1998)

Jag ville genom intervjutekniken erhålla ett mer kvalitativt resultat då jag formulerat
frågorna så att det inte finns några färdiga svarsalternativ. Genom de öppna,
övergripande frågor som kan ställas i en intervju, såväl muntlig som skriftlig, kan den
intervjuade ges möjlighet till mer uttömmande svar, eftersom de då kan berätta fritt om
sina erfarenheter. (Hartman 1998)

När jag läst det mesta av min litteraturstudie började frågeformuleringarna växa fram
allt tydligare och jag kunde slutligen sammanställa dessa till fyra övergripande
intervjufrågor5.

                                                
5 Intervjufrågorna finns redovisade under bilaga 2.
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Jag ville med min undersökning ta del av erfarna pedagogers kunskaper kring dator/IT-
användningens fördelar i undervisningen. Eftersom jag ville komma åt de didaktiska
frågorna var jag noga med att pedagogerna skulle ha erfarenhet av just dator/IT-
användning i undervisningen. Genom katalogen Mentorer 2001-20026, hittade jag en
mängd intresserade och aktiva pedagoger runt om i landet. Alla hade stor erfarenhet i
arbetet med datorer/IT och därför blev mitt urval framför allt baserat på tre olika
aspekter; lärarens utbildning7, lärarens erfarenhet8 och i vilka åldrar lärarens verksamhet
är/var förlagd 9. Totalt tillfrågades sexton pedagoger.

Av sexton tillfrågade lärare svarade sju att de gärna ställde upp och svarade på mina
frågor. Jag sände då frågorna per e-post till dem och bad dem försöka svara inom en
vecka, vilket inte verkade vara något problem för någon. Anledningen till att jag valde
skriftlig intervju istället för muntlig var att intervjupersonerna var spridda över hela
landet och det fanns inte möjlighet för mig att intervjua dem personligen. Dessutom
tyckte jag att det var en lämplig och modern metod då min uppsats handlade om just
datorn/IT. Totalt fick jag alltså sju svar att redovisa som resultat.

Även om bortfallet var stort tyckte jag ändå att jag hade fått tillräckligt många svar.
Bortfallet kan ha haft flera orsaker som jag inte kände till. Användandet av e-post
kanske inte var helt tillförlitligt eftersom jag inte fick svar från sju personer. Två
personer avböjde på grund av alltför stor arbetsbörda på arbetsplatsen.

Anledningen att jag valde sexton var just risken för bortfall. Om man har tre
intervjuobjekt blir resultatet relativt tillförlitligt men fler än så rekommenderas.
(Johansson & Svedner 1998)

4.3 Datainsamlingsmetod
Genom e-posten skickade jag ut förfrågan10 om personerna kunde tänka sig att delta i
undersökningen och här berättade jag också lite kort om mig själv och varför jag
intresserat mig för just dator/IT-användningen i mitt examensarbete. Jag skickade även
med den text som går under rubriken Bakgrund i denna uppsats. Redan vid den första
kontakten levererades frågorna 11 till intervjupersonen så att han/hon kunde besluta om
de ville/kunde svara på frågorna. Jag bad dem att helst försöka svara inom en vecka.

4.4 Databearbetning
De flesta svar inkom per e-post under veckan och utifrån de sju svar som jag erhöll
försökte jag skapa mig en helhetsbild genom att läsa intervjuerna ett antal gånger. Jag
                                                
6 I Mentorer 2001-2002 hittar man 68 personer som alla bidrar med material till Multimediabyrån.
Multimediabyrån är en webbplats som skolverket, i uppdrag av regeringen, etablerat som ett nationellt
resurscentrum för multimediebaserade läromedel. Multimediabyråns uppgift är bl.a. att stödja skolornas
kompetensutveckling och främja utvecklingen av ny kunskap inom området läromedia. Resurscentrum är
en organisation som verkar på virtuell basis med aktiva lärare inom grundskolor, gymnasieskolor,
högskolor och kommunala resurscentrum runt om i landet. http://www.multimedia.skolverket.se
(Nationellt resurscentrum för multimediebaserade läromedel 2000)
7 Samma utbildning som jag själv har prioriterades, nämligen sv/so 1-7.
8 Gedigna erfarenheter från skolarbete och kompetensutveckling kring datorer/IT prioriterades.
9 Erfarenheter från år 1 t.o.m. 7 prioriterades.
10 Brevet med förfrågan finns redovisad under bilaga 1
11 Frågorna finns redovisade under bilaga 2.
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letade efter några gemensamma nämnare bland de intervjuade och kategoriserade även
en del svar som ibland hörde hemma under en annan fråga. En del lärare upplevde att
mina frågor gick in i varandra och hade därför valt att skriva allt under en rubrik.
Därefter bearbetade jag varje fråga för sig och redogjorde för dem i min
resultatredovisning. Fråga ett och två redovisar jag dock under fråga ett12, eftersom alla
intervjuade hade slagit samman dessa frågor.

De pedagoger som deltagit i undersökningen gav jag fingerade namn för att skydda
anonymiteten hos den intervjuade. I resultatet redovisar jag en fråga i taget där de
fingerade namnen13 inte tar hänsyn till om den tillfrågade är av manligt eller kvinnligt
kön. Jag vill med detta hålla könsaspekten utanför, eftersom jag inte behandlat den för
övrigt i uppsatsen.

Vad gäller fråga tre14 har vissa lärare svarat i form av webbadresser där de lagt ut
egenproducerade hemsidor. I dessa fall avslöjar jag endast Multimediabyråns
huvudadress15, eftersom de enskilda lärarnas anonymitet skulle avslöjas om jag
redovisar de hemsidor de själva producerat.

4.5 Generaliserbarhet
Då jag endast hade tänkt intervjua ett tiotal personer hade jag inte för avsikt att
generalisera resultatet utanför undersökningsgruppen. Jag kan endast referera till de
pedagoger som deltagit i studien.

Mitt syfte har inte varit att fånga genomsnitt eller frekvenser utan jag vill med denna
metod samla in och analysera ett material som beskriver individuella människors
hanterande av datorn/IT i undervisningen. Genom att gå ifrån det generella lagbundna
kan man beskriva de enskilda pedagogerna så att läsaren känner igen dem. Därigenom
kan man också skapa möjligheter för läsaren att uppnå en förståelse för varför
pedagogerna handlar som de gör. Denna typ av beskrivning ger kunskap som är lätt att
omsätta i praktisk handling. (Johansson & Svedner 1998)

Denna forskningsmetod innebär dock en risk att bli subjektiv, eftersom den inte ger en
helt rättvis bild. De pedagoger jag valt har engagerat sig i dator/IT-användningen på ett
sätt som de flesta lärare varken har tid eller möjlighet till. Detta har jag dock gjort
medvetet eftersom jag vill ha så mycket kunskap och idéer från erfarna och kunniga
pedagoger som möjligt inom det här området.

                                                
12 Varför och till vad använder Du datorn/IT i din undervisning?
13 Namnen har getts efter alfabetiskt ordning; Anna, Berit, Cissi, Disa, Eva, Frida, Gudrun
14 Ge förslag på hur Du arbetar med datorn/IT i undervisningen!
15 http://www.multimedia.skolverket.se
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5. LITTERATURGENOMGÅNG
Här redovisas det urval jag gjort av den litteratur jag läst.

5.1 Inledning
Politikerna har visioner om att Sverige ska bli det ledande landet vad gäller
informationsteknologi, vilket förstås ställer krav på skolan.(Öhman 1994) Studier visar
att det är ”såväl en komplicerad som problemfylld, tidskrävande och dyr process att
introducera datorer i skolan. (Pelgrum & Plomp, -93)” (Jedeskog 1998, s. 15). Under
80-talet introducerades datorer på grundskolans högstadium (Jedeskog 1996) och sedan
dess har det i Sverige varit främst tre motiv som styrt införandet av datateknik i skolan;
inlärning, arbetsliv och demokrati.

Efter 1994 förefaller demokratiaspekten ha hamnat i bakgrunden. Istället betonas
datorkunnande som viktiga kunskaper för det framtida arbetslivet. (Jedeskog 1996) Det
finns även ett fjärde motiv, som idag är det mest dominerande, nämligen
förändringsaspekten. Dator/IT ses som ett sätt att förändra arbetssätt, elev- och lärarroll.

Idag finns det ett antal styrdokument som visar på en samstämmighet vad gäller
datorers/IT:s roll i skolan. Det finns en förändrad syn i dessa styrdokument framför allt
vad gäller arbetssättet. Eleverna ska inte längre serveras kunskap från läraren utan själva
söka kunskap, bland annat med hjälp av datorn/IT. Det förändrade arbetssättet förväntas
medföra att traditionella lärar- och elevroller förändras samt att lärarens roll som
dominant kunskapsförmedlare tonas ner till förmån för den elevaktiva pedagogiken där
läraren beskrivs som handledare eller navigatör. (Jedeskog 1998)

Det viktiga är inte resultatet eller produkten utan vägen dit där lärandet i processen är
det väsentliga. Eleven lär sig att söka och strukturera information, vilket är en
kompetens för livet som befrämjar både självförtroendet och självkänslan. (Rundberg
1996)

Det är viktigt att arbetet tar sin utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och elevernas
förförståelse så nyfikenheten väcks. Pedagogens roll blir sedan att utmana elevernas
föreställningar och hjälpa dem att finna sin egen väg till lärande genom att bland annat
stödja och uppmuntra dem. Vikten av att påvisa sammanhanget och innehållet för
eleverna som söker och använder sig av information kan inte nog poängteras och arbetet
måste, åtminstone till en början, struktureras av läraren. (Eliasson & Lindö 1999)

Många lärare är överens om att datorn/IT har tillfört undervisningen mycket positivt och
eleverna stimuleras till att bli mer aktiva, självständiga, motiverade och kreativa. Detta
är dock inte enbart datorn/IT:s förtjänst utan pedagogen måste också tillskrivas det
positiva resultatet. (Jedeskog 1998)

Skolans uppgift är enligt Lpo-94 att lära eleverna att själva söka information som sedan
ska bearbetas, värderas, analyseras och granskas kritiskt. Den enskilda eleven ska sedan
förvandla information till kunskap. Den allvetande, kunskapsförmedlande läraren
behövs inte längre utan lärarrollen har skiftat till en mer handledande roll. ”Ett förändrat
arbetssätt förutsägs förändra lärarrollen.” (Jedeskog 1998, s. 60)
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Informationstekniken är en viktig drivkraft i det förändringsarbete som ligger bakom
den samhällsförvandling vi lever i. (Utbildningsdepartementet 1997/98:176) Den
explosion vi haft under det senaste århundradet vad gäller informationsflöde förändrar
lärandets villkor. (Skolverket 1996 a) Indirekt kommer datorn/IT leda till en förändring
av arbetssättet och bidra till en förändring av elevernas syn på kunskap. På de skolor där
datorn/IT införts som ett naturligt redskap i undervisningen menar lärare att den bidragit
till en pedagogisk, metodisk och ämnesmässig förnyelse. (Jedeskog 1998)

”Möjligheter finns nu att i högre grad lära oss när vi vill, vad vi vill, var vi vill och hur
vi vill – med de nya nät- och distanstekniker som utvecklats” (s. 11). Dessa möjligheter
är nu främst förbehållna vuxna men skolvärlden kommer i ökad utsträckning att dra
nytta av möjligheterna att förmedla erfarenhet multimedialt, med flera sinnen
involverade i läroprocessen. (Skolverket 1996 a)

5.2 Kunskaper nu och i framtiden
Mängden information har ökat och den kommer fortsätta att öka. Informationssamhället
bygger på kunskap och kommunikation och de bildar tillsammans grundstommen i det
framtida samhället. (Öhman 1994)

Eftersom världen är föränderlig kan vi aldrig förutspå vad eleverna förväntas kunna
imorgon, (Öhman 1994) men skolans uppdrag är att förmedla sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Eleverna måste kunna orientera sig i
en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.
Därför är det viktigt att skolan utvecklar elevernas studiefärdigheter och lär eleverna
metoder att tillägna sig ny kunskap. (Utbildningsdepartementet 1994) Vi måste fråga
oss vilken kunskap eleverna behöver ha med sig för att klara sig i framtiden. (Öhman
1994) Skolans uppdrag förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om
kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker. (Utbildningsdepartementet 1994)

Eftersom skolans kunskapsuppdrag befinner sig i ständig förändringsprocess måste
skolan vara öppen för nytänkande och omorganisation till både innehåll och form. Det
handlar alltså om att skapa förutsättningar för en god miljö för lärande, där stödet från
vuxna kan hjälpa eleverna att utifrån sina frågeställningar och strategier utforska nya
kunskapsområden. (Eliasson & Lindö 1999)

I dag är det av största vikt att skolan förmår behålla sin starka identitet och följa med i
utvecklingen då det är uppenbart att skolans värld gynnas av att ha en egen stabil
uppfattning om vad datorn/IT kan tillföra skolan på skolans egna villkor. (Rundberg
1996)

Kunskapssamhället ställer krav på skolan att öppna sig mot samhället och förändra
undervisningen i linje med arbetslivets behov av nya kompetenser. (Eliasson & Lindö
1999) Skolan är en del av samhället och ska därför också spegla samhället. (Öhman
1994) Informationstekniken har snart gjort intåg på i stort sett alla arbetsplatser och den
som inte behärskar den har svårt att finna en plats i arbetslivet. Alla elever behöver
därför utbildning som förbereder dem för ett liv som konstruktiva samhällsmedborgare.
(Utbildningsdepartementet 1997/98:176)
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5.3 Föräldrar
Föräldrapåverkan är idag stor och de ställer krav på en modern undervisning. Det är
vanligt att föräldrar tycker att skolan ska vara modern och följa med
samhällsutvecklingen. (Öhman 1994) Föräldrar är genomgående positiva till
datoranvändning i skolan och anser att det är viktigt att barnen lär sig hantera datorn/IT
som ett verktyg. (Farkell-Bååthe 1996)

5.4 Förståelse för omvärlden
I och med kommunikationsmöjligheten krymper världen och vi kan umgås med
människor från världens alla hörn. Om man utnyttjar detta rätt öppnas vägar till ökad
förståelse för andra människor och kulturer. Detta torde vara ett utmärkt redskap i
samhällskunskap och geografi, eftersom den nya kommunikationstekniken kan göra
undervisningen mer levande. (Riis red. 2000)

Det är av yttersta vikt att skolan medverkar till att utveckla elevernas känsla för
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor såväl inom som utanför den närmaste
gruppen. Det är skolans ansvar att se till att varje elev efter genomgången grundskola
har utvecklat förståelse för andra kulturer. (Utbildningsdepartementet 1994)

Skolan vidgas och öppnar upp för en värld utanför klassrummet där eleverna kan söka
information och inleda dialoger med varandra. Internet erbjuder stora möjligheter till
kontakter och erfarenhetsutbyten med elever i andra länder och skapar därmed
förutsättningar för internationalisering som vi inte haft tidigare.
(Utbildningsdepartementet 1997/98:176)

5.5 Demokrati
Samhället som vi utvecklar ställer höga krav på utbildning och kompetens och därför är
det nödvändigt att alla elever får goda kunskaper och förbereds både för ett föränderligt
arbetsliv och för vidare utbildning. Det är en viktig kompensatorisk uppgift att rusta alla
barn inför framtiden. Det är inte alla barn som har datorer hemma och de som har
använder dem många gånger inte på att fullgott sätt. (Utbildningsdepartementet
1997/98:176)

Skolan har ansvar för att ge barn och ungdomar samma möjligheter på alla områden
oavsett utgångsläge. Hårdvarusatsningarna ute på skolorna har varit ett led i just den
aspekten, men idag syftar det kompensatoriska uppdraget mer åt att lära sig använda IT
på ett meningsfullt och utvecklande sätt. År 2000 hade de flesta familjer dator hemma
och skolan behöver inte längre rikta all kraft på att alla ska få tillfälle att överhuvudtaget
använda datorn, varför ett skifte har skett i det kompensatoriska uppdraget. (Johansson
2000)

Morgondagen för med sig stora informationsflöden och snabba växlingar och detta
kräver att datatekniken kan hanteras av alla. Ett av skolans mål borde därför vara att alla
elever ska inta ett naturligt förhållningssätt och bli användare av den nya tekniken.
Eleverna måste på ett jämlikt sätt möta tekniken i sin fortsatta utbildning och i sitt
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yrkesliv. Oberoende av vilket yrke eleverna väljer är det högst troligt att de kommer i
kontakt med datatekniken. (Öhman 1994)

5.6 Kritiskt granska
Utbildning och lärande genomgår idag stora förändringar och kravet på kompetens blir
allt mer omfattande. Vi måste dagligen kunna hantera ett informationsflöde genom ett
antal medier. Datorn/IT har under de senaste årtiondena påverkat vårt land och vår
omvärld med allt från PC:ns införande till telekommunikationen med Internet och
mobiltelefoner. (Eriksson, Hultén, Zettergren 2000)

Mediasituationen har förändrats kraftigt och vi kan idag själva styra vår
mediekonsumtion utifrån intresse och behov. Det kraftigt ökade utbudet ställer stora
krav på mediakonsumenten och han/hon måste lära sig att förstå och värdera vilken
information som är korrekt och väsentlig. (Utbildningsdepartementet 1997/98:176)

Förr var skolans roll att förmedla fakta men nu har istället förmågan att hantera och
sovra i den informationsmängd som dagligen möter oss ställts i fokus för skolans arbete
och ansvar. Undervisningen i skolan måste lära eleverna, inte bara hur det är utan också
hur man kan skaffa sig den information man behöver och kunna tolka, bearbeta och
värdera den. (Skolverket 1996 b)

I informationssamhället är information lättillgänglig och datatekniken möjliggör snabba
kontakter och informationsflöden mellan orter, städer och till och med kontinenter.
Detta samhälle kräver kritiskt granskande människor och säkra system. (Öhman 1994)
Därför är det en nödvändighet att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
(Utbildningsdepartementet 1994)

Redan idag är utbudet av känslomässigt starka, realistiska, rörliga bilder stort och
bilderna blir mer och mer påträngande och närvarande överallt. Vissa bilder kommer att
vara verkliga, dokumentära och andra kommer att vara simulerade och kanske
genererade i datorer.

Det är en grundläggande förmåga att kunna förhålla sig kritisk till allt detta. Avgörande
för hur man klarar sig som självständig fritt tänkande individ i informationssamhället är
medvetenheten om att de budskap man nås av har ett syfte. Samhällsmedborgaren måste
kunna göra självständiga analyser av dessa syften och ta ställning till vad de vill säga.
(Riis red. 2000) Skolan måste därför satsa mycket på att varje elev lär sig att använda
sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och
förhållanden. (Utbildningsdepartementet 1994)

Det är viktigt att vi i skolan lär eleverna att se ett sammanhang och få en insikt om det
enorma informationsflöde som väller över oss. Annars kan det bli svårt för eleverna att
smälta och analysera denna dataflod. Eleverna måste få bli vana att handskas med
medierna och få en insikt i möjligheterna att manipulera med dem.” Det är en fråga om
kunskap och erfarenhet att kunna stå emot förförelsen och manipulationen och se till
kärnan” (s. 11). Detta kan de få genom att själva skapa med dem. (Skolverket 1996 a)
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5.7 Skapandets kraft
Genom att skapa och illustrera med multimedia blir flera sinnen inblandade, vilket
främjar hela lärandet. Detta skapar en mängd möjligheter där bland annat lärarens
chanser att inbjuda till samtal och reflektion kring hur vi tolkar, förstår och påverkas av
olika medier ökas. (Nationellt centrum för multimediebaserade läromedel 2000)

Det är lärarens uppgift att ge utrymme för elevernas förmåga att själva skapa och
använda olika uttrycksmedel. Eleverna ska tillägna sig förmågan till eget skapande och
skapande i bild, form och text ska vara inslag i skolans verksamhet.
(Utbildningsdepartementet 1994)

Skolan kan använda datatekniken både som förklaringsmodell och för att eleverna
själva ska kunna producera material som ser professionellt ut. Många elever tycker
också att det är roligt att använda datorn/IT just därför att de lyckas bättre. (Öhman
1994) Om man i skolan arbetar kreativt med medieproduktion kan man engagera sina
elever, vilket leder till kunskaper både inom ämnet och inom teknikområdet.
(Skolverket 1996 a) Det elevaktiva arbetet, genom att eleverna själva hämtar, bearbetar
och sammanställer sitt material, underlättas på skolor som har tillgång till Internet.
(Jedeskog 1998)

Vi måste träna eleverna i att inte bara konsumera utan också producera på ett kreativt
sätt. Tekniken skapar verktyg för detta och genom Internet kan alla publicera sina verk
på ett helt nytt sätt. ”Informationstekniken är den första teknik som möjliggör att
användare och producent kan vara en och samma person” (Riis red. 2000, s. 54).

Internet har inte heller de tidigare mediernas begränsningar. Om man inom
samhällskunskapsämnet vill titta på riksdagens protokoll eller betänkanden så läggs de
ut på Internet. Det finns heller inga hinder för dig som privatperson att sprida ditt
budskap till hela världen via nätet. Det krävs inte längre enorma resurser för att nå ut
med det man vill ha sagt eller skapat. (Utbildningsdepartementet 1997/98:176)

Läraren ska se till att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och skolans
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer. Skolan måste skapa
ett lärande där kunskapsformerna för den enskilda eleven balanseras och blir till en
helhet. (Utbildningsdepartementet 1994)

Johann Amos Comenius skrev 1657 i Didactica Magna:
”Låt därför detta vara en gyllene regel: att förevisa allt för alla sinnen, så långt detta är
möjligt, det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och
kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa så detta för flera sinnen.” [sic!] (Citerat
efter Skolverket 1996 a, s. 1)

5.8 Individualisering
Det är lärarens uppgift att alltid utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande. (Utbildningsdepartementet 1994) Jörgen Lindhs studier
stödjer tanken om att datorer kan skapa goda möjligheter för individualisering.

Eleverna kan genom datorn/IT ges större möjligheter att arbeta i egen takt. Det finns
också goda möjligheter att individanpassa program av olika slag för att t.ex. uppnå en
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ökad variation av arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Ett exempel kan vara att eleverna
tillåts välja nivå på förklaringar eller arbetsuppgifter i programmen. (Lindh 1997)

Genom dator/IT-användning kan läraren ge varje enskild elev undervisning speciellt
anpassad för honom/henne, vilket ökar möjligheterna till individualisering i
undervisningen. Om eleven arbetar enskilt och i sin egen takt med uppgifter som är
anpassade till sin egen förmåga har han/hon större möjlighet att lyckas. (Jedeskog 1998)

En varierad och individinriktad dator/IT-användning leder oftast till att undervisningen
uppfattas som mer lustfylld och det i sin tur gör att eleverna blir mer intresserade för
skolarbetet. Om man använder datorn/IT på ett meningsfullt sätt skapas ett
sammanhang, vilket främjar en positiv kunskapsinhämtning. (Lindh 1997)

5.9 Lusten att lära
Barn är intresserade och nyfikna av naturen och det är människans drivkraft att ta reda
på saker i omvärlden. Datorn/IT hör till världen och intresset för hur världen fungerar är
oerhört stort hos barn och ungdomar. Detta måste skolan utnyttja och inte bromsa.
(Johansson 2000) Att varje elev utvecklar en nyfikenhet och lust att lära är skolans
uppgift. (Utbildningsdepartementet 1994)

Intresset för datorn/IT i skolan är stort, framför allt hos många elever som är vana vid
den sortens språk. De omges av bilder, text, ljud och video i allt från dataspel till MTV
på TV:n. (Skolverket 1996 a) Eleverna är vana att hantera datorer/IT och har ofta redan
innan skolstart etablerat ett naturligt förhållningssätt gentemot dem. (Öhman 1994)

5.10 Ämnesövergripande
Hittills visar erfarenheter att datorn/IT främst används inom ett enskilt ämne, även om
exempel har visat att ett intresse för ämnesövergripande studier börjar väckas. (Jedeskog
1998) I alla skolans ämnen är det dock angeläget att grunda vissa övergripande
perspektiv. Läraren måste organisera och genomföra arbetet så att eleverna erbjuds
möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. Eleverna ska också ges
möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Utbildningsdepartementet 1994)

En multimediepresentation sammanför aktiviteter som behöver övas i skolan genom ett
meningsfullt sammanhang och blir därför ämnesövergripande. Det kan bland annat röra
sig om allt från att räkna, skriva och läsa till att barn diskuterar, löser problem och har
kul tillsammans kring datorn. (Johansson 2000)

Det krävs många kompetenser för att arbeta med multimedia i skolan. Man behöver
kunskaper inom själva sakområdet, inom berättarteknik, bildkomposition, färg, ljud och
musik. (Skolverket 1996 a)

Datalära nämns inte på något ställe i Kursplaner för grundskolan. Detta kan man tolka
som att elevernas färdigheter inom dator/IT-området ska utvecklas inom alla ämnen,
vilket stödjer användandet av datorn/IT i ämnesövergripande sammanhang. Datorn/IT
ses som ett naturligt komplement och den datorstödda undervisningen framhålls i
målbeskrivningar inom flera ämnesbeskrivningar. (Jedeskog 1998)
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5.11 Dator/IT-relaterade vinster i skilda ämnen
Skolan skall i sin undervisning i t.ex. svenska sträva efter att eleven erhåller kunskaper
om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion. Eleven ska utveckla
sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier samt vänja
sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och använda hjälpmedel som ordlistor,
uppslagsböcker och datorer för att skriva och hämta information. (Skolverket 1996 c)

Det enorma informationsflödet med många och ofta anonyma informationskanaler gör
att vikten av att kunna granska kritiskt och värdera olika fakta stärks. Likaså måste
eleverna utveckla färdigheter att bearbeta information och lära sig att sovra i
informationsflödet. (Skolverket 2000)

Med datorn som hjälpmedel kan eleverna utveckla sitt skrivande. I skrivprocessen ska
man skriva, bearbeta skriva igen, rätta, skriva rent. På datorn blir bearbetningsfasen mer
omfångsrik och lättare. Man kan ändra i all oändlighet och det gör inget om tankarna
och idéerna inte kommer på rätt plats i början. Det är lättare att testa idéer, göra utkast
och ändra om på datorn. Texten ser lika fin ut efter 50 ändringar som efter tre och det
känns inte så katastrofalt att kasta något som känns dåligt. Genom dessa möjligheter kan
en större kreativitet utvecklas och med det en ökad skrivglädje. Om läraren låter eleven
skriva sina texter, utan manus, direkt vid datorn kan han/hon få uppleva skrivprocessen i
dess mest utvecklade form. Skrivprocessen direkt framför datorn gör röriga och
fragmentariska tankar, efter många bearbetningar, till en välstrukturerad och
innehållsrik text. (Öhman 1994)

Man kan även lagra t.ex en text och använda den vid en senare lektion för att göra
förbättringar och bearbetningar. Eleverna känner fortfarande igen sin text och uppfattar
den som sin egen. För de elever som vant sig vid att få tillbaka sönderrättade arbeten av
läraren, kan den snygga slutprodukten på datorn bidra till att elevens självkänsla stärks.
Stavningskontrollen gör det möjligt för eleverna att få omedelbar respons. De elever
som gett upp på grund av sin oläsliga handstil kan ta nya tag med hjälp av datorn. De
kan då koncentrera sig på innehållet på det han/hon skriver och inte på själva
bokstavsformandet.

Hos elever, som börjat datorskrivande med ordbehandlingsprogram, kan man se effekter
på det traditionella handskrivandet. Eleverna producerar längre och mer innehållsrika
texter även vid det mer traditionella skrivandet. Texterna är också mer språkligt
korrekta än tidigare och detta är effekter som, av många lärare, tillskrivs datorn.

”Datorn har också skapat skrivglädje i skolorna och därigenom givit själva
skolskrivandet ökad status” (s. 38). Detta kräver självklart att pedagogerna har
skrivprocessens metod klar för sig så inte datorskrivandet endast används som ren
mekanisk avskrivning. (Jedeskog 1998)

5.12 Pedagogiskt hjälpmedel
Genom animering16 och simulering kan nya möjligheter ges att tänka och förstå. En
animering som visar ett komplicerat föränderligt skeende kan ofta underlätta
förståelsen. Förr i tiden var lärlingsutbildning vanligt och den gjordes direkt i den
                                                
16 Animation är en illusionsskapande framställning av rörliga bilder. (Lundgren red. m.fl. 1996)
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verkliga miljön. I dagens samhälle kan vi låta datorn/IT hjälpa oss att skapa simulerade
möjligheter. (Skolverket 1996 a)

Med multimedietekniken kan man nå fantastiska möjligheter vad gäller att just
visualisera/simulera problem. Man kan också låta användaren påverka skeendena och
därefter dra slutsatser om orsak och verkan. (Johansson 2000)

Genom multimedia skriver man och man har möjlighet att lägga till bild och musik. En
större mångfald i uttryck kan bli möjlig, vilket borde tilltala såväl den bildmässigt
begåvade eleven som den verbalt begåvade. (Skolverket 1996 a)

Genom införandet av datorn/IT som ett pedagogiskt hjälpmedel försvinner många
tråkiga och enahanda moment i undervisningen. Dessa kan ersättas av ett
kunskapssökande som har djupare dimensioner. (Jedeskog 1998) Eleverna kräver idag
en mer utvecklande, varierad och modern undervisning. (Öhman 1994)

5.13 Inlärning genom samarbete
Skolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att
lära. Skolan ska också sträva efter att eleverna lär sig att arbeta både självständigt och
tillsammans med andra. (Utbildningsdepartementet 1994)

Dator/IT-användningen kan bidra till skolans uppdrag vad gäller den sociala biten och
bristen på datorer kan paradoxalt nog ha en positiv effekt. Genom att eleverna tvingas
arbeta tillsammans så övar de sin förmåga att tänka och formulera sig på ett tydligt sätt.
Eleverna kan resonera med varandra och komma på förslag och finna lösningar på sina
arbetsuppgifter. Genom detta elevstöd förstärks möjligheterna att nå förståelse jämfört
med enskilt arbete eller klassundervisning. Det uppstår en ny kommunikationssituation
när två elever gemensamt löser en uppgift med dator/IT-stöd och det bidrar till att
datorn inte bara ses som ett arbetsredskap utan också ett tankeredskap. (Jedeskog 1998)

Just grupparbeten blir bra med multimedieproduktioner då alla verkligen behövs och
alla arbetar tillsammans. Visst går det att fuska även här och dela upp arbetet mellan
varandra i den lilla gruppen men det blir mycket jobbigt när gruppen ska sammanställa
allt material. Då påvisas vikten av samarbete, att alla hjälps åt och att alla kan varandras
bitar. (Johansson 2000)

Jedeskog talar om en skärpt uppmärksamhet hos elever vid datorn, vilket i sin tur har en
positiv inverkan på klassrumsklimatet. Eleverna tenderar att bli vänligare och mer
hjälpsamma gentemot varandra. Ingen elev särbehandlas av datorn, vilket kan hända
med läraren. En dator är alltid värderingsfri gentemot eleverna. (Jedeskog 1998)

5.14 Lärarens egna vinster
På de arbetsplatser där datorn/IT används som redskap på ett naturligt sätt har den
initierat en öppenhet mellan kollegor. Denna öppenhet började med att lärarna öppnade
dörrarna till varandras klassrum. Kollegor kunde då samarbeta mer och respekten för
varandras yrkeskunnande ökade. Samarbetet leder till att en öppenhet gör sig gällande
då man planerar tillsammans och delger varandra sin syn på undervisningen och dess
funktion. Samarbete utanför Sveriges gränser förekommer också samt samarbete med
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andra skolor. ”Man har inte enbart öppnat dörrarna inom skolan utan också ut mot det
omgivande samhället” (s. 20).

För lärare innebär datorn/IT möjligheter till en mer varierad undervisning och det
väcker motivation hos eleverna. Läraren kan använda Internet som sökmotor för att
finna aktuella fakta som eleverna kan jämföra och analysera och det ökade
programvaruutbudet skapar också möjligheter. (Jedeskog 1998) Lärare kan genom
Internet också dela med sig av sina pedagogiska kunskaper genom Internets möjligheter
och på det viset erhålla stora vinster. (Utbildningsdepartementet 1997/98:176)

6. RESULTAT
Nedan redovisar jag resultatet av intervjuerna. Jag redovisar dem i tre övergripande
frågor, då jag slagit ihop de två första frågorna som intervjupersonerna erhöll. Under
bilaga 1 finns de ursprungliga intervjufrågorna presenterade. Jag redovisar alla lärares
svar under respektive frågeställning.

6.1 Varför och till vad använder Du datorn/IT i din
undervisning?
Anna:
För Anna, som är utbildad 1-7 lärare, handlar det om att alla elever ska lära sig använda
informationsteknik eftersom det är ett mycket användbart och kraftfullt verktyg i dagens
samhälle. En annan orsak är att hon ser att fler elever får möjlighet att lyckas när de får
chans att uttrycka sig på andra sätt än genom skrift.

Till och med julen 1999 arbetade Anna i skolan med elever mellan 8 och 12 år. Anna
och eleverna använde informationsteknik till informationssökning, ordbehandling,
kommunikation, presentation och dokumentation.

Berit:
Berit, som är klasslärare i år 4-5, anser att datorn är ett modernt arbetsredskap som man
bör lära sig att bruka precis som man lär sig använda penna, papper, uppslagsbok, post
etc. Eftersom hon som lärare använder IT som redskap i hennes eget arbete känns det
naturligt att även använda det i undervisningen. IT innehåller mycket kommunikation.
Det är därför lätt att finna mottagare och det går snabbt att ställa frågor och få svar.
Berit använder också datorn/IT för att det är viktigt för barnen att lära sig i sin fortsatta
skolgång och senare i arbetslivet.

Berit låter bland annat barnen söka olika former av information på Internet. Eleverna
brukar också få tillverka och publicera webbsidor på skolans webbsida som också
fungerar som webbtidning. Att elevernas arbeten når en mottagare utanför skolan tycker
Berit är viktigt. Det gör arbetet mer meningsfullt och förbättrar motivationen till att göra
ett bra jobb. Berit tycker också att det är viktigt att visa bygden runt omkring vad skolan
håller på med. Genom att publicera arbeten kan föräldrar och utomstående ta del av
deras arbete.
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Cissi:
Cissi arbetar med elever från år F-3 och hon vill att eleverna ska lära sig så många olika
presentationssätt som möjligt. Dessutom behöver de lära sig datorns möjligheter så att
de kan uppmärksammas över att det inte bara är en ”spelmaskin”. När eleverna upptäckt
de möjligheter som dator/IT för med sig så kan de också se vad de har för nytta av det.
Detta kan till exempel resultera i en multimediepresentation. Eftersom eleverna i dessa
åldrar inte klarar av att sätta samman hela multimediepresentationen behöver de hjälp av
pedagogen, men genom detta arbetssätt kan eleverna se vad deras arbete kan resultera i.
Sist men inte minst tycker Cissi och barnen att det är roligt att arbete med datorn/IT.

Eleverna använder datorn (delvis tillsammans med pedagog) till att skriva veckobrev till
föräldrarna och jobba med olika program i matte och svenska. Eleverna lär sig
ordbehandling och att skanna in bilder för dokumentation. De använder också datorn till
att skriva in fakta och ta digitala kort och spara.

Cissi själv använder datorn/IT till att skriva loggbok om temaarbeten, vilket
pedagogerna turas om att göra en vecka var. Hon införskaffar information genom
datorn/IT och skriver rapporter och dokumentationer. Hon använder även datorn till att
sätta ihop multimediepresentationer till barnens årstemaarbete.

Disa:
Disa tycker att det är viktigt att använda datorn/IT för att förbereda eleverna för
framtidens samhälle. Hon anser att datorn/IT ger möjligheter till individualisering och
hon tycker att det är roligt att använda datorn/IT. Disa upplever att hon kan motivera
eleverna genom arbetet med datorer. Disa menar att det är viktigt att ha en målgrupp
med elevarbeten och det anser hon sig ha hittat genom att göra webbsidor över
temaarbeten.

Disa, som är klasslärare för år 3-6, jobbar mycket med elevernas berättelser
(rättstavningsfunktionen) eftersom den tydliggör för eleverna vilka ord de behöver
jobba med. Disa brukar samla elevernas egna rättstavningsord, eftersom de då blir
lättåtkomliga och enkelt att fylla på för eleverna. Eleverna brukar också söka fakta via
uppslagsverk och Internet även om Disa anser att uppslagsverk i bokform, än så länge
överträffar datorn vad gäller snabbhet. Hon tycker dock att det är viktigt att eleverna lär
sig använda datorn och Internet vad gäller informationssökning.

Disa själv använder datorn/IT varje dag som skrivmaskin då hon till exempel skriver
veckobrev och meddelanden m.m. Hon tycker att det är lätt att planera och organisera
med hjälp av datorn, eftersom dokumenten inte tar någon plats och är lätta att hitta. Disa
brukar göra multimediala träningsprogram för barnen där eleverna, genom ett
individanpassat upplägg, ska kunna träna på det de behöver. Disa gör också
multimediala presentationer eftersom det är roligt och ger en mer överskådlig
presentation.

Eva:
Eva, som arbetar i F-2 och är lågstadielärare, anser att det finns många orsaker till att
hon använder datorn i undervisningen. Ett skäl anger hon vara läroplanen som skrivit
lite om detta, som Eva uttrycker det. Hon håller själv på att leta efter hur den talar om
dator/IT-undervisningen, eftersom det inte är riktigt klart för henne. I samhället är
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datorer något som möter oss överallt, därför bör skolan ha gett barnen en viss vana vid
att använda datorer. I skolan får alla barn tillgång till datorer och därmed samma
möjligheter att lära sig. Alla har ju inte datorer hemma, menar Eva. Hon tycker att det är
viktigt att barnen får lära sig att datorn kan användas till många olika saker och inte bara
till spel, som kanske är något av de vanligaste barnen har datorn till hemma. Eva anser
också att eftersom de fått datorer tilldelade skolan så bör de användas. Eva tycker att
datorn/IT är tacksamt att använda eftersom hon kan variera sin undervisning mer.

Eva använder datorn i undervisningen främst för kommunikation där e-posten gör det
möjligt för klassen att kommunicera med andra. Klassen har en egen e-postadress som
de använder när de behöver. Många gånger använder Eva datorn/IT som inspiration för
eleverna. Internet används till exempel vid temaarbeten och eleverna använder sidor
tillsammans med pedagoger. Sidorna har pedagogerna oftast i förväg lagt bland
favoriter i datorn så det ska bli lätt att hitta rätt för eleverna. De använder även
uppslagsverk som Encarta och Focus.

Frida:
Frida är förskollärare och grundskollärare i år 1-7 men arbetar sedan 1997 med
lärarutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare. Hon använder
datorn/IT i undervisningen dels för att visa på de enorma möjligheter till att använda
nya uttryckssätt som datorn ger. Dels anser Frida, att det är ett rent praktiskt hjälpmedel
som gör det möjligt för henne att till exempel hålla kontakt med studenter som inte
befinner sig på skolan.

Frida använder datorn/IT till nästan allt. Hon undervisar om metoder att använda datorn
för pedagogiskt skapande tillsammans med barn. Det kan till exempel handla om digital
bildbehandling och om att göra enkel multimedia.

Gudrun:
Gudrun, som är klasslärare i år 5, använder datorn i undervisningen ibland. Oftast blir
det då vanlig tangentbordsträning och till att skriva texter på. Gudruns skola har en del
program där eleverna kan träna huvudräkning och glosor etc. Det finns även en personal
på skolan som undervisar eleverna i informationssökning. När behovet av e-post finns
lär Gudrun eleverna att använda den funktionen.

Gudrun tycker att datorn är ett bra hjälpmedel ibland men med många elever i klassen
och inte alls lika många datorer så blir det lite för krångligt emellanåt.

6.2 Vilka övergripande mål vill Du uppnå med dator/IT-
användningen?
Anna:
Anna vill att eleverna ska kunna behärska tekniken som ett naturligt verktyg.

Berit:
Berit har ej svarat på denna fråga.
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Cissi:
Cissi har tillsamman med övriga pedagoger arbetat fram en IT-plan för år F-3.
Förskolebarnen ska lära sig läsa in ljud och skanna bilder till arbeten med hjälp av
pedagog. År 1 ska läsa in ljud, skanna bilder till teman och skriva texter två och två med
hjälp av pedagog. I år 2 ska eleverna kunna läsa in ljud och visa en kamrat. De ska
också kunna skanna bilder och visa en kompis. Barnen får hjälp av pedagog med dessa
saker. Eleverna ska också tränas i ordbehandling och kunna skriva en text, använda stor
bokstav, kunna sätta punkt och börja på ny rad. De ska också kunna ta kort med
digitalkamera. I år 3 ska eleverna på egen hand försöka skanna bilder och läsa in ljud.
De ska också försöka spara på rätt ställe och kunna öppna sin egen mapp. Vad gäller
ordbehandling ska eleverna kunna skriva text, infoga bilder, korrigera stavning, nytt
stycke och teckenstorlek. Eleverna ska också vara med och prova att lägga upp sidor
m.m. i Multimedialab17 till deras Grupp-portfolio.

Disa:
Disas övergripande mål är att förbereda eleverna för framtidens samhälle. Målet är
också att eleverna ska få upptäcka att det är roligt att skapa med datorn/IT. Hon vill
slutligen att datorn/IT ska bli ett bra hjälpmedel för eleverna.

Eva:
Eva har satt som mål att barnen ska lära sig grunderna i ordbehandling. De ska kunna
starta datorn, logga in, öppna ett program, spara en fil i sin egen mapp på servern samt
hitta ett sparat dokument och skriva ut det. Eva vill även ge barnen erfarenhet av att
datorn går att använda till mycket annat. Barnen ska ha fått använda datorn som ett
redskap för kreativt skapande arbete. I år 3-5 har Evas skola som mål att eleverna ska ha
fått erfarenheter av att söka på Internet. De får en egen e-postadress och får lära sig att
använda First Class18.

Frida:
Frida vill att de studerande ska se datorn som ett verktyg som de kan använda på många
olika sätt och kunna sätta den i relation till de pedagogiska mål de vill uppnå.

Gudrun:
Gudrun tycker att eleverna ska få en säkerhet i att använda datorn som ett hjälpmedel
och inse hur mycket mer datorn kan användas till än bara att spela spel med. Hon vill
också att eleverna ska bli etiskt medvetna om allt vad Internet innehåller och lära sig att
värdera informationen kritiskt.

                                                
17 Multimedia lab 3.0 är ett program som gör det möjligt att skapa multimedieprogram på egen hand med
bilder, texter, ljud och videofilm. (Friman 1997) I multimedialab arbetar man med ett flertal sidor. Man
kan se dessa sidor som scener på en teater men en bakgrund och med aktörer, vilka är styrda av ett manus
och startade av en knapptryckning. (Skolverket 1996 a)
18 First Class kallas det mailsystem som Evas kommun använder.
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6.3 Ge förslag på hur du arbetar med datorn/IT i
undervisningen!
Anna:
Anna har i form av webbadresser givit förslag på hur hon arbetar med datorn/IT i
undervisningen. Dessa, och många andra, hittar man på Multimediabyråns webbplats
Idébanken19. Eva har bland annat låtit yngre barn arbeta med sagor och multimedia.
Hon använde då programmet KidPix20.

Berit:
Berit hänvisar till Multimediabyråns hemsida för att studera hur hon och hennes
arbetskamrater brukar arbeta med datorn/IT i undervisningen.

Cissi:
Cissi hänvisar till fråga ett vad gäller denna fråga.

Disa:
Disa hänvisar till fråga ett.

Eva:
Eva och hennes klass har gjort animerad film med hjälp av datorn och en webbkamera.
De upplevde att det var ett utmärkt sätt att redovisa på. Eva presenterar också
möjligheter för eleverna att redovisa i form av ett bildspel på datorn. Det händer att de
ibland fotograferar med digitalkamera, vilket Eva tycker är bra bland annat som
dokumentation, repetition och till skrivuppgifter. Klassen brukar skriva ut sagor, dikter
och göra skyltar i ordbehandlingsprogram. Eleverna tränar också specifika färdigheter
genom olika program.

Frida:
Frida hänvisar till fråga ett.

Gudrun:
Gudrun hänvisar till fråga ett.

                                                
19 Webbadressen till Multimediabyråns Idébank är: http://www.multimedia.skolverket.se/ . Detta är
multimediabyråns huvudsida. Därifrån kan man sedan välja idébanken och klicka sig fram till diverse
lektionsförslag och pedagogiska uppslag.
20 I KidPix kan man bland annat rita egna bilder och tillföra färdiga eller importerade bakgrundsbilder,
ljud i form av färdig musik eller eget inspelat ljud. Man kan också få bilder att röra sig beroende på i
vilken studio i KidPix man arbetar i.
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7. DISKUSSION
I detta kapitel ämnar jag diskutera resultatet utifrån mina egna tankar, min förförståelse,
litteraturgenomgången och problemformuleringarna. Jag kommer att utgå från
problemformuleringarna och sedan dela upp diskussionen i några av de rubriker som jag
använt i min litteraturstudie.

Jag börjar med en kort kategorisering av en del av svaren. Trots att jag använt mig av
öppna intervjufrågor har jag ändå kunnat urskilja några gemensamma nämnare bland
svaren. Dessa redovisar jag nedan för att skapa en kort översikt.

7.1 Varför, till vad och hur arbetar lärare i skolan med datorer?
Genom mina intervjuer har jag kommit fram till att lärarna använder datorn/IT på ett
kvalitativt sätt och de skiljer sig inte markant från varandra. Alla nämner att de tycker
det är viktigt att eleverna får upptäcka datorn/IT:s alla möjligheter. Likaså nämner alla
intervjuade att de vill lära eleverna att söka fakta med hjälp av informationsteknik, även
om någon menar att det går snabbare att leta i ett uppslagsverk av bokformat.

Fem intervjuade anser att datorn/IT ska bli ett naturligt redskap för eleverna och fem
anser att datorn/IT är ett bra sätt att skapa och uttrycka sig på för eleverna.

Fyra lärare anser att dator/IT-kunskaper är viktiga för eleverna i dagens och i det
framtida samhället.

Tre intervjuade tränar färdigheter med datorn, t.ex. svenska och matte.

Två lärare tränar rena datakunskaper som eget ämne.

Två tillfrågade tycker att datorn/IT ger möjligheter för en varierad undervisning.

En intervjuperson anser att datorn/IT gör det möjligt för henne att individualisera
undervisningen.

Jag vill påpeka att dessa lärare svarat på mycket öppna frågor och därför blir även
svaren öppna. Jag formulerade frågorna på det sättet för att få en större mångfald i de
intervjuades svar, så att de inte påverkades av vad de trodde jag ville höra. Att bara en
lärare anser att datorn/IT möjliggör för henne att individualisera undervisningen betyder
t.ex. inte att övriga intervjuade inte tycker att datorn/IT möjliggör individualisering.

7.2 Vilka dator/IT-relaterade vinster finns det i arbetet med
datorn/IT i skolan?
Ett, kan tyckas, ganska trivialt motiv till datoranvändning i skolan ger Eva när hon
bland annat menar att datorer bör användas eftersom skolan blivit tilldelat dem. Hon
tycker att det är onödigt att de bara står till ingen nytta. Om inte Eva tagit upp ett antal
motiv innan hon nämner detta skulle jag känt att det var något torftigt argument,
eftersom jag funnit att det finns många faktorer som ökar de dator/IT-relaterade
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vinsterna i skolan. Jedeskog har kommit fram till att det är en dyr, problemfylld och
tidskrävande process att introducera datorer i skolan. Därför tycker jag att det känns
roligt att ha funnit ett flertal vinster på många olika plan i användandet av datorer/IT i
undervisningen.

7.2.1 Kunskaper nu och i framtiden
Eftersom vi lever i en värld av förändring kräver det en ständig diskussion i skolan över
vad som är aktuell och viktig kunskap idag och i framtiden. Vi måste också diskutera
hur kunskapsutveckling sker och hur vi bäst hjälper våra elever att hitta sin väg till
kunskap. Öhman lyfter fram det Lpo94 säger om kunskapsbegreppet när hon anser att
eleverna måste kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort
informationsflöde. Öhman menar att det är viktigt att skolan utvecklar elevernas
studiefärdigheter och lär eleverna metoder att tillägna sig ny kunskap. Detta är något
som jag sett hos alla intervjupersoner. Eftersom mina frågor var allmänt ställda
tvingades de intervjuade skriva ner vad de tyckte var viktigast och fick med andra ord
ingen ledning av mig. Därför tycker jag det är anmärkningsvärt att alla skrivit att de vill
använda datorn/IT i undervisningen eftersom de vill uppmärksamma eleverna på
datorn/IT:s möjligheter i undervisningen. Anna, Berit, Disa och Eva har även poängterat
att datorn/IT-användningen är ett viktig kompetens för det samhälle vi lever i och för
det framtida samhället. Berit menar att det är lika viktigt att tillägna sig kunskaper kring
dator/IT-användning för elevernas fortsatta skolgång som det är för deras framtida roll i
arbetslivet.

Eliasson & Lindö stödjer resonemanget att skolan måste förändra undervisningen i takt
med arbetslivets behov av nya kompetenser. Även Öhman, liksom
Utbildningsdepartementet, framhåller vikten av att se skolan som en del av samhället.
Informationstekniken har i princip gjort intåg på varenda arbetsplats och det är skolans
uppgift att producera konstruktiva samhällsmedborgare.

Anna framhåller att hon vill att eleverna ska lära sig hantera datorn/IT som ett
användbart och kraftfullt verktyg i dagens samhälle. Jag anser att det är av yttersta vikt
att skolan använder sig av datorer/IT i ett meningsfullt sammanhang så att eleverna
förmår inse de positiva effekter datorn/IT-användningen faktiskt har. Därigenom kan
eleverna lära sig hela datorns möjligheter och då uppmärksamma att den är mer än bara
en spelmaskin som Cissi uttrycker det och får medhåll av både Gudrun och Eva. Gudrun
tycker det är viktigt att se datorn/IT som ett hjälpmedel och genom övning få fram en
säkerhet hos eleverna vad gäller användandet av datorn/IT. Eva menar att i samhället
möter vi datorer överallt och därför bör skolan ge eleverna en viss vana vid att använda
datorer.

Jag upplever att skolan är i behov av förändring eftersom skolans kunskapsuppdrag
befinner sig i ständig förändringsprocess. Rundberg menar att det är av yttersta vikt att
skolan förmår följa med i utvecklingen och bilda en egen stabil uppfattning om vad
datorn/IT kan tillföra skolan på skolans villkor. Genom att ha denna framförhållning
tror jag skolan kan utnyttja datorn/IT:s vinster på ett mer fullgott sätt.

Genom dator/IT-användningen tror jag förändringsprocessen i skolan kan underlättas då
användandet av datorer/IT tvingar fram en förändrad lärarroll. Ett skifte kan då ske från
den mer allvetande läraren till en lärare som fungerar som navigatör eller handledare.
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Detta tror jag gör skolan till en bättre plats för lärande såväl i de traditionella basämnena
som i ren datakunskap. Lärarens arbete och trivsel hoppas jag också stärks av ett förnyat
arbetssätt med datorer/IT, eftersom lärare många gånger tvingas samarbeta och dela
med sig av sina idéer.

7.2.2 Lärarens egna vinster
Näthinnan21 är en webbadress som gör det möjligt för lärare att ta del av ämnesindelade
metodiska och pedagogiska tips från lärare i hela Sverige. Naturligtvis är det meningen
att så många som möjligt ska lämna in bidrag och på det sättet fylla på den guldgruva
som Näthinnan faktiskt är. Att på detta sätt synliggöra lärares tankar på en gemensam
virtuell basis tycker jag visar på en värdefull öppenhet och en otrolig tillgång för
verksamma lärare.

Utbildningsdepartementet framhåller vikten av att öppna dörrarna, inte bara inom
skolan utan också ut mot det omgivande samhället. Berit tycker att en av datorn/IT:s
fördelar är just att det är så enkelt att nå ut med sitt budskap till flera människor. Berit
anser att det är viktigt att skolan visar bygden runt omkring vad den håller på med.
Genom att publicera arbeten kan föräldrar och utomstående lätt ta del av deras arbeten.

7.2.3 Föräldrar
Både Jedeskog och Öhman menar att föräldrarna idag är genomgående positiva till
dator/IT-användningen i skolorna. Föräldrarna tycker oftast att det är viktigt att skolan
är modern och följer med samhällsutvecklingen.

Detta stödjer det resonemang som flertalet av de intervjuade förde kring datorn/IT som
viktiga kunskaper i vårt samhälle idag och i vårt framtida samhälle. Jag anser att en
viktig del av skolans arbete är att lyssna och samarbeta med föräldrar. Vi måste ta
tillvara på de kompetenser som finns kring barnet och bjuda in de som vet mer i
klassrummet. Kanske finns det några datakunniga personer i föräldragruppen som skulle
göra sina barn stolta om de kom och visade och pratade om sitt intresse? Idag har de
flesta datorer hemma, vilket också kan vara en faktor som stödjer många föräldrars
positiva attityder kring datorn/IT-användning i skolan.

7.2.4 Demokrati
Utbildningsdepartementet framhåller vikten av att rusta alla barn inför framtiden och
eftersom man inte kan utgå från att alla barn har datorer hemma är den kompensatoriska
uppgiften kring datorer/IT fortfarande viktig.

Även om de flesta idag, som sagt, har datorer i hemmet är det ändå, enligt min
uppfattning, viktigt att alla elever lär sig använda datorer/IT i skolan. Detta bör ske på
ett sätt som gör det möjligt för eleverna att se och använda datorn/IT:s enorma
möjligheter självständigt. Idag måste den som söker arbete göra reklam för sig själv
under anställningsintervjun och arbetsgivaren vill ha medarbetare som inte är rädda för
ny teknik som datorer och andra kommunikationsmedier. Förmåga till flexibilitet och
initiativförmåga är också viktiga för arbetsgivaren. Skolans uppgift måste därför vara att

                                                
21 http://ymer.klippan.se/beringskolan/nat.htm
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påvisa datorn/IT:s möjligheter för eleverna så att de, som Öhman uttrycker det, kan inta
ett naturligt förhållningssätt gentemot den nya tekniken.

Eva menar att skolans kompensatoriska uppdrag är viktigt eftersom alla elever inte har
datorer hemma. De måste få samma möjligheter att lära sig som alla andra. Johansson
påpekar detsamma och avser de första hårdvarusatsningarna i landet med just det
kompensatoriska syftet. Johansson menar vidare att syftet idag skiftat karaktär till att
mer lära eleverna att använda datorer/IT på ett meningsfullt och utvecklande sätt.
Öhman stödjer det resonemanget och talar för att eleverna måste bli användare av den
nya tekniken.

Genom att låta eleverna bruka tekniken, så att de till slut erhåller en viss säkerhet inom
vissa moment, skapar man en grund för elevernas fortsatta utveckling. Som Cissi sa i
intervjun så kan elever som insett datorn/IT:s möjligheter också se vad de kan ha för
nytta av det. På så vis rullar utvecklingen på av sig själv och genom att finnas till hands
och stödja samt finna meningsfulla lärosituationer kring datorn/IT tror jag elevernas
kunskaper både kring datorer och andra ämnen kan stärkas och utvecklas.

7.2.5 Kritiskt granska
Endast en lärare talar i intervjun om vikten av att värdera information kritiskt. Gudrun
tycker det är viktigt att arbeta för att eleverna ska bli etiskt medvetna om allt vad
Internet innehåller. Däremot talar alla lärare, utom Frida som arbetar med vuxna
studenter på lärarutbildningen, om att de använder datorn/IT för att söka information.

Evas skola har som mål att eleverna ska få erfarenhet av att söka på Internet innan de
slutar år 5 men ingenting sägs om vikten av att lära eleverna att granska kritiskt. Jag
anser att vi idag måste lära eleverna att hantera och sovra den enorma
informationsmängd som dagligen väller över dem. Skolverket stödjer mitt resonemang
och menar att eleverna måste erhålla såväl förmågan att kunna skaffa sig den
information de behöver som förmågan att kunna tolka, bearbeta och värdera den.

Information är idag lättillgänglig och därför är det enligt Utbildningsdepartementet,
Öhman och Lpo94 av yttersta vikt att eleverna utvecklar sin förmåga att granska kritiskt
men även att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Jag tycker det är viktigt att påvisa Internets mångfald i såväl positiv som negativ
bemärkelse. Vem som helst kan i princip publicera vad som helst på Internet och jag
tror att det är viktigt att vi tränar eleverna att bli medvetna om att alla de budskap som
de nås av har ett syfte. Riis (red.) talar om vikten av att samhällsmedborgaren kan göra
självständiga analyser av dessa syften och ta ställning till vad de vill säga.

Jag tror också att det är viktigt att vi visar eleverna varför vissa sökningar kan bli helt
fel. Jag tänker på det misstag som kan hända vad gäller ändelser när elever skriver in en
webbadress. Skriver man www.whitehouse.com kommer man inte till det Vita huset
som vi lärare vill nå fram till i utbildningssammanhang, utan till en högst otrevlig
pornografisk sida. Orsaken till det felsteget är så enkelt som att ändelsen .com är
felaktig och ska ersättas med .gov som i government. Jag tror att det är viktigt att vi
lärare känner till grundläggande faktorer vad gäller informationssökning för att vi själva
ska förstå varför det ibland kan bli fel när elever ska söka själva. Jag tror därför att det
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är viktigt att läraren själv kontrollerar sidorna och försöker efterforska vad som
eventuellt kan hända om eleverna söker själva.

Eva berättar att hon låter eleverna använda webbsidor som i förväg valts ut av en
pedagog. Dessa sidor hittar eleverna bland Favoriter på datorn och tillsammans med
pedagogen tar de sedan del av innehållet. Eva arbetar i en år F-2 och då förmodar jag att
eleverna behöver stöd av pedagog vid informationshämtandet. De lite äldre barnen tror
jag med fördel kan arbeta mer självständigt med webbsidor som pedagogen valt ut i
förhand och sedan placerat i Favoriter.

Disa anser att det är viktigt att eleverna lär sig använda datorn och Internet vad gäller
informationssökning men säger även att hon tycker det går snabbare att låta eleverna
söka fakta via uppslagsverk i bokform.

Slutligen håller jag med Skolverket om vikten av att eleverna får en vana att handskas
med medierna så att de kan utveckla en insikt om möjligheterna att manipulera med
dem. Detta kan eleverna få genom att själva skapa med multimedia och det är något som
Anna, Disa och Eva också tagit fasta på.

7.2.6 Skapandets kraft
Anna tycker det är viktigt att fler elever får möjlighet att lyckas och det upplever hon att
de gör om de erbjuds möjligheter att uttrycka sig på fler sätt än enbart genom skrift.

Jag instämmer i Riis (red.) uttalande om att vi måste träna eleverna till att inte bara bli
konsumenter utan också träna dem i att producera kreativt. Enligt läroplanen är det
lärarens uppgift att ge utrymme för elevernas eget skapande och stärka eleverna i att
använda olika uttrycksmedel. Frida vill i sin undervisning på lärarutbildningen visa
vilka enorma möjligheter det finns att använda nya uttryckssätt genom datorn/IT.

Evas övergripande mål är att barnen ska få använda datorn/IT som ett redskap för
kreativt skapande arbete och Disa framhåller också vikten av att eleverna får upptäcka
att det är roligt att skapa med datorn/IT. Öhman instämmer med Disa och framhåller att
många elever tycker det är roligt att använda datorn/IT just därför att de lyckas bättre.

Att använda skapandets kraft i lärandet gör att inlärning går betydligt lättare, enligt min
mening. Skolverket säger att fler sinnen blir involverade när man skapar och illustrerar
med datorn/IT. Detta främjar hela lärandet och stimulerar lärarens chanser att inbjuda
till samtal och reflektion kring hur vi tolkar och påverkas av olika medier. Läroplanen
säger att läraren ska se till att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer så att
kunskapsformerna för den enskilda eleven balanseras och blir till en helhet.

7.2.7 Individualisering
Den enda pedagogen som talar om individualisering är Disa. Hon brukar göra
multimediala träningsprogram för barnen, vilket ger henne möjlighet till ett
individanpassat upplägg där eleverna får träna på just det de behöver. Jedeskog stödjer
det Disa pratar om då hon menar att läraren kan ge varje enskild elev individanpassad
undervisning genom dator/IT-användningen. Eleven har också större möjligheter att
lyckas med uppgifter som är speciellt anpassade efter dennes förmåga.
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Lindh poängterar att en varierad och individinriktad dator/IT-användning oftast leder till
att undervisningen blir lustfylld och elever blir mer intresserade av skolarbetet. Eva
brukar använda datorn/IT som inspiration för eleverna och Disa upplever att hon kan
motivera eleverna genom arbetet med datorer.

7.2.8 Lusten att lära
Johansson menar att barn av naturen är intresserade och villiga att söka kunskap. Jag
håller med om att det är viljan att lära som driver människan att ta reda på saker i
omvärlden. Datorn/IT är idag en del av världen och eleverna är genuint intresserade
över hur världen fungerar. Eleverna är också vana vid att handskas med dator/IT, vilket
gör att de oftast har ett naturligt förhållande gentemot dem.

Jag tycker det är av yttersta vikt att vi utgår från elevernas begreppsvärld och jag tycker
det är positivt att lärare vill se möjligheter och inte avskräckas av att eleverna kan mer.
Det har jag verkligen upptäckt under mina intervjuer.

Alla intervjuade vill uppmärksamma eleverna på datorns möjligheter och Anna, Berit,
Cissi, Disa och Eva anser att eleverna tycker det är roligt att arbeta med dator/IT och att
de också motiveras av det arbetet.

Anna, Berit, Disa, Eva och Gudrun nämner alla att det är viktigt att eleverna når en
mottagare i sitt arbete och det kan datorn/IT verkligen hjälpa till med. Genom Internet
sprids budskapet snabbt över hela världen. Det krävs inte längre enorma resurser att nå
ut med det man vill ha sagt, som Utbildningsdepartementet påpekar. Eva skapar
situationer för kommunikation då eleverna får en egen e-postadress och utbildning i att
lära sig First Class. Detta gör de möjligt för klassen att kommunicera med andra.

Anna och Cissi brukar arbeta med multimedia och andra presentationer i
undervisningen, vilket intresserar mig eftersom min utgångspunkt från början var att
undersöka möjligheten att skapa egna presentationer och träningsprogram för barnen
just utifrån ett någorlunda individanpassat upplägg. Evas elever gör ibland animerad
film med hjälp av datorn och en webbkamera, som de sedan använder i deras
redovisning. Dessutom redovisar eleverna även i form av bildspel på datorn.

7.2.9 Pedagogiskt hjälpmedel
Jedeskog påpekar att många tråkiga och enahanda moment försvinner vid arbete med
dator/IT. Öhman menar att elever idag kräver en mer utvecklad, varierad och modern
undervisning och detta resonemang såg jag också i mina intervjuer.

Anna och hennes elever använder datorn/IT till informationssökning, ordbehandling,
kommunikation, presentation och dokumentation. Hon tycker det är viktigt att elever får
uttrycka sig på mer än ett sätt. Skolverket talar också om att datorn/IT möjliggör en
större mångfald i uttryck, vilket stödjer Annas resonemang.

Eva tycker att datorn/IT är tacksamt att arbeta med just därför att hon kan variera sin
undervisning mer. Eva och hennes elever använder datorn/IT på samma sätt som Anna
men Eva nämner även att datorn/IT är bra till repetition och skrivuppgifter. Evas elever
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tränar också specifika färdigheter genom olika program. Johansson menar att eftersom
användaren ofta kan påverka skeendena i pedagogiska program för datorn och därefter
dra slutsatser om orsak och verkan, kan en djupare kunskapsinhämtning bli möjlig.

Som jag tidigare nämnt tycker jag det är viktigt att vi möter upp de elever vi har i skolan
idag. Vi måste utgå från deras begreppsvärld och inte låta bli att använda den nya
tekniken av rädsla för att eleverna kanske kan mer.

7.2.10 Inlärning genom samarbete
Läroplanen säger att skolan ska vara en social gemenskap som ger trygghet, vilja att lära
och lust att lära. Ingen av lärarna nämner dock att de använder datorn/IT för att träna
samarbete och social förmåga. Gudrun nämner i intervjun att hon oftast tycker datorn är
ett bra hjälpmedel men att det emellanåt blir för krångligt med många elever i klassen
och inte lika många datorer. Jedeskog har dock funnit att det kan finnas vinster även
med ett begränsat antal datorer. Eleverna tvingas då arbeta tillsammans och på så vis
tränas den sociala biten.

Johansson stödjer Jedeskog och nämner också fördelar med dator/IT-användningen vad
gäller samarbete. Ett grupparbete i form av en multimedieproduktioner i en liten grupp
gör det svårt för eleverna att dela upp arbetet och inte ta del av varandras bitar.

Jag tror att vi måste försöka finna datorn/IT:s möjligheter och träna det som behöver
utvecklas hos eleverna. I många klasser är just samarbetsförmåga och social kompetens
det som verkligen behöver övas, varför en brist på datorer borde utnyttjas i just det
syftet. Jedeskog menar att dator/IT-användningen har en positiv inverkan på
klassrumsklimatet.

7.2.11 Lärarens egna vinster
Cissi använder datorn/IT som ordbehandlare och för att finna aktuell information. Hon
sätter även samman barnens kreationer med hjälp av datorn.

Jedeskog menar att för läraren innebär datorn/IT möjligheter till en mer varierad
undervisning. Jedeskog nämner datorn/IT som ett rent praktiskt hjälpmedel som att söka
rätt på aktuell information för eleverna, vilket Cissi gör. Jedeskog tycker också att det
ökade programvaruutbudet skapar möjligheter. Eva talar till exempel om programmet
KidPix och hon låter även eleverna använda multimediala uppslagsverk som Encarta
och Focus.
Cissi har som övergripande mål att eleverna åtminstone ska vara med och prova att
lägga upp sidor m.m. i Multimedialab. Disa använder datorn varje dag då hon bland
annat skriver brev till föräldrar eller skapar multimediala träningsprogram till eleverna.

Många lärare tycker att datorn/IT är ett utmärkt sätt att kommunicera med. Eva
använder främst datorn/IT för att snabbt och lätt kunna kommunicera med andra och
Frida ser datorn/IT som ett rent praktiskt hjälpmedel då hon genom e-posten håller
kontakt med studenter som inte befinner sig på skolan.

Utbildningsdepartementet ser bland annat vinster för läraren genom Internet, där ett
utbyte av pedagogiska erfarenheter kan bli möjligt. Jag tror att lärare har mycket att
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vinna på om de delade med sig av sina pedagogiska idéer till varandra. De problem som
lärare över hela landet sitter och grubblar på borde vara enklare att lösa om vi hjälpte
varandra. Internet är en utmärkt plats att låta det delgivandet ta plats och Näthinnan är
ett exempel på en sådan plats.

7.3 Till sist
Jag tycker att det är viktigt att man alltid ställer sig frågan varför, när man planerar
verksamheten i skolan. De lärare som jag intervjuat tycker jag visar att de är insatta i
varför de arbetar med datorn/IT i undervisningen och de har också många förslag på hur
och till vad man kan använda datorn/IT.

Något som verkligen väckt mitt intresse är Multimediabyråns hemsida där Idébanken är
en guldgruva vad gäller att finna idéer och uppslag för verksamheten i skolan. Likaså
bjuder Näthinnan på enorma möjligheter att delge varandra tips om hur man kan
genomföra undervisningen i alla ämnen.

Min utgångspunkt var att finna vad det ger för vinster i användandet av datorer/IT i
skolan och det tycker jag att jag lyckats med. Naturligtvis finns det många fler än de jag
tangerar i detta examensarbete, men jag tror att om man bara börjar arbeta med
datorn/IT så utvecklas användandet och man ser nya möjligheter, både genom att sina
egna kunskaper utvecklas och genom att man kan ta del av andras på t.ex. Internet.

I detta examensarbete har jag inte studerat om huruvida män och kvinnor skiljer sig i
uppfattningen kring hur arbetet med datorer/IT ska genomföras. Jag har genom
litteraturen kommit i kontakt med vissa påståenden kring könsaspekten och eftersom
mitt examensarbete begränsar sig till vinster och fördelar med användandet av
datorer/IT har jag inte gått in på det. Jag känner att det skulle vara spännande att
fortsätta undersöka ifall könsaspekten spelar roll i användandet av datorer/IT på
skolorna.

Jag tycker också att det vore spännande att undersöka varför vissa skolor arbetar mer
med datorer/IT i undervisningen än andra. Vad finns det för hinder och motviljor ute på
skolorna. Denna undersökning har ju riktat sig till påtagligt intresserade pedagoger och
är väl därför inte särskilt representativ för landets skolor i stort.

Jag vill avsluta med några ord från Johann Amos Comenius som redan 1657 insåg hur
viktigt det är att aktivera alla sinnen vid inlärning. Citatet nedan tycker jag speglar hur
jag som lärare vill lägga upp min undervisning. Jag tror att jag kan aktivera fler sinnen
hos eleverna genom arbetet med datorer/IT och jag kommer med all säkerhet att göra
det i min framtida lärargärning.

”Låt därför detta vara en gyllene regel: att förevisa allt för alla sinnen, så långt detta är
möjligt, det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och
kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa så detta för flera sinnen.” [sic!] (Citerat
efter Skolverket 1996 a, s. 1)
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BILAGOR

Bilaga 1

Hej!

Mitt namn är Therése Niklasson och jag läser min sista termin till grundskollärare; sv/so
1-7. Jag skriver till Dig med anledning av att jag nu arbetar med mitt examensarbete
som handlar om vad dator/IT-användningen kan ge för vinster till lärare. Under 80-talet
gjorde datorerna sitt intåg i de svenska skolorna. Ett nytt pedagogiskt verktyg hade
presenterats men hur fungerar det egentligen två decennier senare? Hur, till vad och
varför använder lärare idag datorn eller IT?

Jag hittade lite information kring vad Du arbetat/arbetar med i broschyren: Mentorer
2001-2002 och hoppas nu på att Du skulle kunna tänka Dig att bidra med din värdefulla
erfarenhet och berätta lite kring vad Du arbetar med, hur Du arbetar och varför Du
arbetar som Du gör vad gäller dator/IT-användning i skolan.

Eftersom definitionen av områdets omfattning varierar har jag valt att i första hand
använda dator/IT som beteckning, då båda dessa begrepp är relevanta i
skolsammanhang. Jag försöker genom detta inbegripa hela datorns användning från t.ex.
Internet till ordbehandling.

Har Du möjlighet att svara inom en vecka vore det mycket bra då mitt schema är något
pressat. Är detta omöjligt är Du välkommen att höra av Dig till mig. Frågorna hittar du i
slutet av detta mail. Maila gärna tillbaka svaren till nedanstående adress.

Undrar Du över något får Du gärna höra av Dig, antingen på telefon eller via e-post. Om
Du vill veta mer om varför jag valde att skriva om dator/IT i undervisningen kan du läsa
min bakgrund som finns bifogad.

Jag skulle vara mycket tacksam om Du kunde returnera detta mail relativt omgående
oavsett om Du kan tänka Dig att delta i undersökningen eller inte. Jag hoppas att Du
låter mig ta del av dina erfarenheter kring datorn/IT och tackar på förhand för att Du tog
Dig tid!

Vänliga hälsningar

Therése Niklasson

Telefon:

E-post:
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Bilaga 2

Intervjufrågor:

1.) Varför använder Du datorn/IT i din undervisning?
2.) Till vad använder Du datorn/IT i undervisningen?
3.) Vilka övergripande mål vill Du uppnå med dator/IT-användningen?
4.) Ge förslag på hur Du arbetar med datorn/IT i undervisningen?


