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Inledning
Informationsteknikens intåg i skolan är i dag ett faktum. Nästan alla elever i
Sverige har tillgång till datorer, antingen placerade direkt i klassrummen eller i
särskilda datasalar, många skolor är också uppkopplade mot Internet.
Kommunerna och skolorna har stor press på sig från regeringen och
utbildningsdepartementet, att införa datorn och IT i undervisningen.

Det finns mycket att läsa om vad olika myndigheter och institutioner anser om IT
i skolan, men det finns få skrifter om vad lärare tycker i frågan. Eftersom det är
lärarna som skall använda den nya tekniken i sin undervisning, är deras åsikter
som pedagoger en viktig del att ta hänsyn till vid införandet. Det är just lärarnas
åsikter, tankar och idéer som intresserar mig, och jag vill i detta arbete försöka
belysa olika lärarsynpunkter på datorn och IT i skolan. Dessa lärares tankar och
upplevelser kommer troligtvis vara en inspirationskälla för mig i min egen
undervisning och jag hoppas att åsikterna i frågan och eventuella idéer kan
utveckla mig i min egen yrkes utövning.

Tankarna till detta examensarbete väcktes under kursen "IT - en pedagogisk
möjlighet?" Jag har också under mina praktikperioder sett datorerna på skolorna
användas på olika sätt och med olika tankar bakom användningen. Dessa olika
användningssätt och lärarnas tankar bakom har också inspirerat mig.

Jag har valt att göra intervjuer med lärare på fyra olika skolor. Jag är medveten om
att detta inte ger någon fullständig bild av hur lärare upplever arbetet med IT i
skolan i allmänhet, men det är heller ej mitt syfte. Jag vill i första hand lyfta fram
olika synpunkter och tankar.

Jag kommer använda både ordet dator och/eller IT (informationsteknik) i mitt
arbete. Till informationstekniken räknar jag också kommunikationstekniken. Att
jag i bland endast använder ordet dator beror på att det behövs en dator för att
kunna använda Internet, Cd-rom, etc. Det kan också bero på att den intervjuade
läraren använt ordet som ett samlingsbegrepp i sin beskrivning av arbetet.
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Syfte och problemformulering
Syftet med detta arbete är att belysa lärares olika uppfattningar om IT i skolan
hos lärare verksamma i årskurserna 4-6. Jag är också intresserad av om jag kan
hitta några gemensamma eller särskiljande uppfattningar med avseende på både
praktiska tankar så som t.ex. placering av datorer på skolorna, men också tankar
angående undervisning med eller utan IT och lärarrollen. Mitt syfte är även att se
om det finns inlärningsaspekter bakom lärarnas beslut att använda eller inte
använda IT/datorn i skolan. Jag har också valt att ta med ett kapitel om datorns
historia då jag tror att detta kan påverka lärares syn på datorn i skolan, även om
detta inte ingår i mitt huvudsyfte.

Mina frågeställningar är följande:

• Vilka mål har lärare som pedagoger med datorn i skolan?

• Vilka skäl har lärare till att använda IT respektive att inte använda IT i
undervisningen?

• Anser lärare att IT påverkar lärandet?

• Anser lärare att informationsteknikens intåg i skolan påverkat lärarrollen
och/eller kunskapssynen?
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Bakgrund
Jag kommer i det här kapitlet att kort redogöra för datorns och i viss mån
informationsteknikens historia då jag anser att det är viktigt att belysa i vilken
utsträckning datorn påverkat vårt samhälle och då det finns många som förutspår
en liknande utveckling inom skolans värld. I kommande kapitel lägger jag tyngden
på datorns historia i svenska skolan.

Från kulram till IT 1

IT, informationsteknik, har blivit ett ord som används i alla sammanhang. IT kan
beskrivas med tre huvudord:

1. Information, som kan innebära allt från text till ljud och bilder.

2. Kommunikation, som innebär att informationen förmedlas. Kommunikation
kan ske över t.ex. ett nätverk som består av flera datanät, där Internet är det
mest kända.

3. Automation, som kan vara urval av information eller beräkningar som görs av
datorer.

Grunden lades redan när de yngre kulturfolken, araberna och grekerna,
utvecklade den avancerade räknekonsten. Handeln bidrog till talsystemens
utveckling men framför allt så bidrog intresset för astronomi till mer avancerade
beräkningar. Den första kända räknemaskinen var kulramen, abakus. En annan
uppfinning som betytt mycket för räknekonsten är räknestickan som användes
som hjälpmedel till början av 1970-talet då den ersattes av den elektroniska
fickkalkylatorn.

Under utvecklingen har det förekommit många olika beräkningsmaskiner och här
redovisar jag kort några som har haft stor betydelse. Den äldsta bevarade
mekaniska räknemaskinen är den Blaise Pascal konstruerade 1642, och efter en
uppgradering av Gottfried Wilhelm Von Leibniz så klarade maskinen alla fyra
räknesätten. Den ursprungliga kunde endast utföra addition och subtraktion.
Maskinen byggde på stegvisa beräkningar och ännu idag bygger ett stort antal
datorer på samma princip.

Nästa steg i utvecklingen var de automatiska beräkningsmaskinerna. Charles
Babbage skapade en maskin, ”The Analytic Engine”, som bestod av en
maskindel och en programdel. 1884 konstruerade Herman Hollerith en
hålkortsmaskin som användes bl.a. till den stora folkräkningen i USA 1890.
Hålkortet var vad vi skulle kalla mjukvara i dag, d.v.s. programdelen. Det sägs att
hålkortet var den uppfinning som öppnade möjligheterna för ett av väldens i dag
ledande dator-företag, IBM, International Business Machines.
                                                                
1 Följande är hämtat på Internet ur diverse artiklar om datorns historia.
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Elektronröret var inkörsporten till de elektriska datamaskinerna och 1946 byggs
den första elektroniska universaldatorn, ENIAC. Den vägde 30 ton och innehöll
18 000 elektronrör. Utvecklingen under senare hälften av 1900-talet går i ett
rasande tempo, bland annat så överges stordatorerna till förmån för mindre
datorer. Den här snabba utvecklingen har vi militären och rymdforskningen att
tacka för, det var inom dessa områden som man främst kunde tåla de höga
utvecklingskostnaderna2. Man började också lagra stora mängder data och
datorerna blev även en lagringsplats för information.

Under 70-talet görs de första trevande försöken att lansera datorn för hemma
bruk, men det är först på 80-talet som datorn kom till våra hem (och skolor) för
att stanna.

IT-revolutionen började 1993-94 och datatekniken är nu inte bara ett
arbetsredskap utan innebär också underhållning i form av t.ex. spel, utbildning där
informationssökning är en stor faktor och kommunikation mellan människor med
hjälp av bl.a. e-post.

Kort om Internets historia

Internet är en stor sammankoppling av många mindre nätverk, ordet Internet
kommer från engelskans ”internetworking”. Internet är ett världsomspännande nät
med anslutna datorer i nästan varje land. Det är också unikt då varje användare kan
kommunicera och skicka data till alla andra som är anslutna till Internet.
Användaren kan även ta del av kunskap och lagrad information som finns på
andra lokala nät runt om i världen.

Det hela började i slutet av 1960-talet i USA då man gjorde ett försök att koppla
ihop fyra olika datorer. Man ville kunna utbyta information mellan datorer på stort
avstånd från varandra. Syfet med försöket var att skapa ett stort och utspritt
datanät som kunde stå i mot ett kärnvapenanfall. Det resulterade i Arpanet som
användes av militären, försvarsindustrin och de större universiteten.

Snart öppnades nätet upp och universiteten använde sig av speciella telefonlinjer
för att utbyta information. Internet var fött. Nätverket användes i allt större
utsträckning och allt fler mindre nätverk anslöt sig och bildade ett löst
sammansatt kommunikationsnätverk.

Från början trodde man att nätverket skull användas i första hand av forskare som
skulle dela datorkraft med varandra och på så sätt göra systemet mer effektivt,
men nu vet vi att de idag vanligaste tillämpningarna av nätet är att sända och ta
emot e-post samt informationssökning och spridning av information3.

                                                                
2 Sundin. (1991)
3 Tele2 AB. (1996)
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Datorn i skolan
De tidiga satsningarna att införa datorn (och senare IT) i skolan har alla varit av
push karaktär, d.v.s. aktörer utanför skolan har velat införa den nya tekniken, och
inte av pull karaktär som innebär att lärare efterfrågat och sett pedagogiska
möjligheter med att införa datorer4.

Under senare delen av 60-talet gjordes de första trevande försöken att införa
datorn i skolan och i undervisnigen. 1971 fick SÖ5 i uppdrag av regeringen att
undersöka förutsättningarna för ”Undervisning i datateknik”. Lindh skriver att:

De mest fruktsamma försöken till utveckling av datorstödd undervisning i Sverige har
bedrivits under ledning av Utbildningsdepartementet och Skolöverstyrelsen.6

Många av dessa projekt har underlättat datoriseringen i skolan. Några av dessa är
t.ex. PRINCESS (Project for Research on Interactive Computer based
Education SystemS), DIS (Datorn i skolan) och PRODIS (PROgramvara och
Datorutrustning I Skolan).

PRINCESS var ett forsknings- och utvecklingsarbete i början av 1970-talet som
gick ut på att hitta bra arbetssätt och en ämnesmetodik lämplig för undervisning
med datorer. Resultatet av projektet visade att motivationen hos eleverna ökade
vid användning av datorer, undervisningen individualiserades och att eleven
ställdes i centrum som den frågande och datorn som den svarande. Rapporten
visar också, enligt Lindh, att förutsättningarna för laborativt arbete ökade och att
uppgifterna blev mer konkreta och verklighetsanpassade7.

DIS projektet som genomfördes mellan åren 1973-1980 hade som huvudmål att
studera vilka pedagogiska konsekvenser datoriseringen hade för skolan. Det
resulterade i en rapport 1980 som förespråkade undervisning av, med och om
datorer, enligt Jedeskog8.

PRODIS i slutet av 1970-talet var en direkt följd av DIS, men den snabba
tekniska utvecklingen inom dataområdet gjorde att en speciell utredning angående
frågor om datorer och programvara krävdes. Den rapporten säger, enligt Lindh,
att programmen ska vara enkla att följa, pedagogiskt uppbyggda och ha ett
relevant innehåll9.

Jedeskog10 menar att PRODIS och PRINCESS är de projekt som satt tydligast
spår i dagens dataundervisning, bl.a. är dessa båda projekt eniga om att

                                                                
4 Riis och Jedeskog m.fl. (1996)
5 Skolöverstyrelsen
6 Lindh. (1993) sid. 67
7 Lindh. (1993).
8 Jedeskog. (1996)
9 Lindh. (1997)
10 Jedeskog. (1996)
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programmen som används i skolan bör vara uppbyggda kring en dialog mellan
användaren och datorn.

Skolöverstyrelsen och Styrelsen för teknisk utveckling genomförde åren runt 1980
ett projekt TUDIS, Teknik Upphandling Datorn I Skolan, till syfte att skapa en
dator för skolbruk. Detta resulterade i ”Compis”11, en dator som tillverkades av
Esselte under en tid. Detta var den första stora satsningen, men både lärare och
personerna verksamma inom de olika projekten förbisåg en viktig detalj.
Tyngdpunkten lades på datatekniken, datorerna och programvaran, inte på att
utbilda lärarna så att dessa skulle kunna utnyttja den nya tekniken.

Läsåret 1984/85 infördes datalära på högstadieskolorna i samband med
Läroplanen för grundskolan, Lgr 80. Den föregående projektverksamheten hade
lagt grunden för detta. Lgr 80 ser på datorn ur tre olika aspekter:
demokratiaspekten- alla elever bör känna till datorns användningsområden i
samhället, arbetslivsaspekten- undervisningen skulle beröra yrken där datorn
används och den tredje aspekten där datorn skulle vara ett stöd vid inlärning-
arbetsredskap vid inlärning12.

Införandet av datalära på schemat krävde stora summor pengar och i januari 1984
togs beslut i riksdagen om att en stor satsning skulle göras. Sextio miljoner
kronor skulle under läsåren 1984/1985 – 1987/1988 delas ut till kommunerna13.
Den här satsningen på datalära, som kom att kallas treårssatsningen, utvärderades
av Ulla Riis vid Linköpings universitet. Hon skriver:

Resultaten ger tydligt vid handen att de uppsatta målen inte nåtts, varken vad gäller volym på
dataläran, nämligen cirka 80 timmar, eller innehållet i den14.

Lindh anser att det var en ojämn kvalitet på undervisningen i datalära på skolorna
och att detta berodde på om det fanns någon ”eldsjäl på skolan som drev på kollegor och
skolledare”

15
.

1988–1991 genomfördes ytterligare ett projekt, det så kallade DOS–projektet,
Datorn Och Skolan. Detta var ett nationellt projekt vars huvudsyfte var att samla
erfarenheter inför det fortsatta arbetet med datorn och dess införande i skolan,
men med projektet avsågs också att införa datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel.
Lindh skriver att man i huvudrapporten säger att ett skolprojekt som detta, oftast
genomgår tre faser. Den första fasen går ut på att skaffa sig kompetens och
programvara, den andra fasen är en utveckling av dataundervisningen och den
tredje fasen uppnås då datorn utgör ett naturligt inslag i undervisningen. Han
skriver att rapporten visar att de flesta skolprojekten befinner sig i fas två16.
                                                                
11 COMPuter In School
12 Jedeskog. (1996) sid. 18
13 Lindh. (1997)
14 Riis. (1987) sid. 12
15 Lindh. (1997) sid. 74
16 Lindh. (1997)
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Sammanfattning av de första projekten

De första projekten representerar en utvecklingslinje som bygger på varandra på så
sätt att man utnyttjat föregående projekts erfarenheter. Tidslinjen är hämtad från
Lindh (1993) sid. 68. (Förkortningarna CLEA, Computerbased Learning
environments och DPG, Dataprogramgruppen, är ett forskningscenter där
studium av datorns användning i undervisningen bedrevs respektive en
arbetsgrupp som jag valt att inte ta med i mitt arbete.)

1970 1980 1985 1988

PRINCESS       CLEA
                              DIS

PRODIS
TUDIS

DPG DOS

Andra satsningen

Den 20 augusti 1992 erhöll Skolverket ett regeringsuppdrag som innebar att
verket skulle ansvara för utvecklingen och genomförandet av den nationella
datapolitiken för skolområdet. Det betonas i uppdraget att skolan ska se på datorn
som ett läromedel och redskap bland många andra. 1994 fick Skolverket i
uppdrag att utveckla och ansvara för ett svenskt skoldatanät17.Skolverket skulle
också medverka i uppbyggnaden av ett nordiskt skoldatanät. Två år senare, 1996,
tillkommer ytterligare ett uppdrag från regeringen. Skolverket ska verka för att IT-
användningen utvecklas i skolan, och skolministern hänvisar till riktlinjerna för
”IT-propositionen”18.

I en redovisning från Skolverket 1993 konstaterar verket att trots de stora
satsningarna så är datorn fortfarande en relativt ny företeelse och man tror därför
att utvecklingspotentialen är betydande. Skolverket betonar också
verktygsaspekten vid ett flertal tillfällen. Skolverket redogör i rapporten även för
arbetet med att kartlägga den pedagogiska delen av datoranvändningen och den
aktuella utrustningsnivån. I slutet av 1994 kommer ytterligare en redogörelse över
Skolverkets utvecklingsarbete med det svenska skoldatanätet. Skolverket säger
att 1994/95 är ett utvecklingsår som handlar om att se möjligheter och
begränsningar med ett skoldatanät.

                                                                
17 För ytterligare information om det svenska skoldatanätet se www.skolverket.se/skolnet/
18 Edström, Riis, (1997)
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Projekt i dag

Under 80-talet och tidigare delen av 90-talet kom trycket på skolväsendet att ta till
sig IT främst från statsmakterna, men i dag kommer påtryckningar också från
lärare, arbetsliv och föräldrar, säger Anders Söderlund, lärarutbildare på Lunds
Universitet, i en intervju för tidningen Uppslaget19.

Stiftelsen för Kunskaps och kompetensutveckling20

För en av dagens stora satsningar för införandet av IT i skolan, står stiftelsen
Kunskaps- och Kompetensutveckling. KK-stiftelsen bildades av svenska staten
1994 när löntagarfonderna avvecklades och fick på så sätt 3,6 miljarder kronor i
stiftelsekapital. KK-stiftelsen har som mål att främja kompetensutveckling och
användningen av IT. Detta vill stiftelsen uppnå genom att starta processer som
sedan växer av egen kraft. Sedan starten 1994 har KK-stiftelsen satsat över en
miljard kronor inom området IT och utbildning, med fokusering på IT i skolan. 27
stora kommunbaserade projekt runt om i landet har fått medel från KK-stiftelsen.
Projekten har genomförts i samarbete med kommunerna som också
motfinansierat med samma summa som de fått av KK-stiftelsen. Stiftelsen stödjer
också utvecklingen av nya IT-läromedel. Totalt satsas 120 miljoner kronor på
läromedelsutveckling. Stiftelsen anser att läromedel baserade på IT kommer att
utveckla pedagogiken. Detta bygger på att lärare stimuleras när eleven använder
nyfunnen kunskap och nya insikter, något som IT möjliggör enligt stiftelsen.21

Broar med IT22

Linköpings kommun och Kinda kommun deltar i KK-stiftelsens projekt via BIT-
projektet, Broar med IT. Projektet, som är inriktat mot skolan, syftar till att pröva
och utveckla metoder där IT kan medverka till att öka inlärningen och höja
effektiviteten på verksamheten. Projektbudgeten är på totalt 10 miljoner kronor/år
under åren 1996-1998, sammanlagt 30 miljoner där KK-stiftelsen står för 50% och
Kommunerna för 50%. BIT-projektet har tre huvudmål:

• Ny pedagogik i en skola som är flexibel i tid och rum och till innehåll och
resurser.

• Att öka intresset för Naturvetenskap Och Teknik, NOT.

• Att öka samverkan mellan skola, bibliotek och museum23.

                                                                
19 Bilaga till Skolvärlden, Lärarnas Riksförbundstidning
20 Förkortas KK-stiftelsen
21 Fakta från www.kks.se
22 Förkortas BIT-projektet
23 Fakta från: www.linkoping.se/bit/
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IT i Skolan

Regeringen tog 1998 ett initiativ till ett nationellt program för IT i Skolan, kallat
ITiS. Detta innebär att under en treårs period, 1999-2001, kommer 1490 miljoner
kronor att delas ut till olika satsningar. Satsningen är ett ekonomiskt stöd till
kommunerna för att underlätta utbyggnaden av infrastrukturen för IT i skolan.
ITiS är också en satsning på kompetensutveckling hos lärarkåren genom att ge
lärarna en grund att arbeta vidare från vad det gäller att använda datorn som ett
arbetsverktyg och pedagogiskt hjälpmedel. En av satsningarna inom
kompetensutvecklingen innebär att ge de lärare som ingår i projektet en egen
dator. En annan satsning innebär att alla elever och lärare ska ha en e-post-
adress24.

Styrdokument

De styrdokument som alla skolor i Sverige måste följa, Lpo 9425 och Lpf 9426,
utgår från en ansvarsfördelning mellan staten och kommunen. Kommunerna svarar
för genomförandet av de mål och riktlinjer som staten satt upp. Till Lpo 94 hör
även Kursplaner för grundskolan27. Kursplanerna anger vilka krav staten ställer på
undervisningen i de olika ämnena.

I Lgr 8028, som är den närmast föregående läroplanen, fanns datalära som ett eget
ämne. Så är inte fallet i Lpo 94 men det finns dock ett par punkter i ”Kursplaner
för grundskolan” som tar upp informationstekniken och datorer. För att nämna
två exempel, i kursplanen för Matematik, står det:

Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och datorer har vidgat våra
möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta beslut. Användningen av denna
teknologi ställer nya krav på matematikkunskaper. Det är skolans uppgift att lägga grunden
till sådana kunskaper29.

Vidare står det under mål att sträva mot i samma ämne:

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven kan med förtrogenhet och
omdöme utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.”30

Även om det inte finns direkta krav och riktlinjer på hur datorn ska finnas med i
undervisningen finns det dock mycket som kan tolkas som att IT/datorer skall
integreras och utgöra ett redskap i skolan och undervisningen. Det står under
rubriken Skolans uppgifter:

                                                                
24 Fakta från: www.itis.gov.se
25 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994, Utbildningsdepartementet
26 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Utbildningsdepartementet
27 Kursplaner för Grundskolan, Utbildningsdepartementet
28 Läroplan för grundskolan 1980
29 Kursplaner för Grundskolan sid. 33
30 Ibid
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”Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma
referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex
verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.”31

Det finns många avsnitt med ungefär samma innehåll. Detta kan man tyda som att
utbildningsdepartementet anser att det är viktigt att alla elever får samma grund att
stå på och att datorer och IT ska bli ett naturligt verktyg i inlärningen.

Det finns även andra dokument som kan läggas in under rubriken styrdokument,
även om de inte är dokument som den svenska skolan är tvingad att följa, men de
kan ses som riktlinjer eller eftersträvansvärda mål. Utbildningsdepartementet har
gett ut en rapport32 som beskriver hur IT skulle kunna utgöra en förändringskraft i
skolan. Bland annat står det i andra kapitlet:

Genom att utnyttja datorer i skolans undervisning på liknande sätt i arbetslivet, som ett
skrivhjälpmedel, som ett beräkningshjälpmedel, som ett verktyg för informationssökning
etc. skapas ytterligare förutsättningar för lärandet33.

Även i denna skrift syns det tydligt att utbildningsdepartementet vill att IT blir en
naturlig del av undervisningen.

Även EU har satt upp gemensamma mål för inlärning och utbildning, och samlat
dessa i en Vitbok34, ”Lära och lära ut –på väg mot kunskapssamhället” som
Utbildningsdepartementet gett ut. Europarådet utnämnde 1996 till Europaåret för
livslångt lärande. Under detta år skulle åtgärder inledas på europanivå för att uppnå
bl.a. följande:

• Att främja tillägnande av ny kunskap

• Att närma skola och företag till varandra.

• Att bekämpa utslagningen.

• Att behandla materiella investeringar och investeringar i utbildning på ett
likvärdigt sätt35.

                                                                
31 Lpo 94 sid. 7
32 Ds1996:67
33 Ds1996:67 sid. 23
34 Vitbok, Lära och Lära ut –På väg mot kunskapssamhället, Utbildningsdepartementet (1996)
35 Vitbok sid.7
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Kunskapssyn, lärande och lärarrollen
Under åren har tre aspekter på kunskap formats, som jag vill lyfta fram. Den
konstruktiva, den kontextuella och den instrumentella aspekten.

Den konstruktiva kunskapen innebär att kunskapen inte är en avbildning av
världen utan ett medel för att göra omvärlden mer begriplig. Kunskapen utvecklas
genom ett samspel mellan målet man vill nå, den tidigare kunskapen och de
problem man upplever med utgångspunkt från de kunskaperna och de nya
erfarenheter man gör. Med den kontextuella aspekten avses att kunskapen är
beroende av sitt sammanhang. Sammanhanget är den bas som gör kunskapen
förstålig. Den tredje aspekten av kunskap, den instrumentella, innebär att
kunskapen utgör ett redskap36.

Lärandet är ofta en dold process, därför måste läraren använda sig av vissa
indikationer som visar vad eleven lärt sig. Ofta blir dessa indikationer dock
endast ett mått på hur mycket av stoffet eleven lärt sig utantill och inte en
upplysning om att eleven verkligen förstått innebörden37.

Det finns många teorier om hur barn lär sig. John Dewey (1859-1952)38, Lev
Vygotsky (1896-1934)39 och Jean Piaget (1896-1980)40 har format några av
teorierna.

Dewey ansåg att om man skulle utveckla samhället så måste det ske genom
utveckling av skolväsendet. Med detta menade Dewey att det inte var självklart att
dela upp inlärning efter ämnestillhörighet, då barns världsbild inte är
ämnesindelad. Men man fick heller inte helt låta barnens världsbild bestämma
skolarbetet, då detta skulle innebära en förenkling av undervisningen. Läraren
hade alltså till uppgift enligt Dewey att hitta en lämplig balans mellan barnens
världsbild och de olika ämnena. Dewey ansåg att den mest värdefulla kunskapen
är kunskapen om hur man skaffar sig ny kunskap. Han ansåg också att praktisk
kunskap och teoretisk kunskap är lika mycket värda. Dewey hävdade att varken
lärare eller bok är de enda kunskapskällorna och att det är den egna personliga
erfarenheten som ger beständig kunskap. Detta har myntat uttrycket ”Learning by
doing”. Med detta menas att man lär sig bäst genom att utföra praktiska
uppgifter, något som starkt kopplas samman med Dewey41.

                                                                
36 Sou 1992:94
37 Marton F. m.fl. (1986)
38 S.Hartman (1995)
39 G. Imsen (1992)
40 ibid
41 S.Hartman (1995)
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Jean Piaget skilde på inlärning och utveckling. Inlärning innebär att ta till sig
kunskap genom yttre påverkan. Utveckling var inlärning som krävde förståelse.
Piaget anser att det finns två delprocesser i de första utvecklingsstadiet,
assimilation som innebär att barnet anpassar nya intryck till redan invanda
mönster och ackommodation som innebär att omforma sin uppfattning. Enligt
Piaget var det ackommodationsprocessen som bidrog till utveckling och ny
inlärning. Dessa två processer är medfödda. För att komma vidare i sin
intellektuella utveckling måste individen adaptera, d.v.s. individen möter ständigt
nya utmaningar som kräver förändringar i tänkandet. Det krävs också enligt Piaget
att individen är fysiskt mogen. Med Piagets syn på kunskapsutveckling blir
lärarens roll att anpassa undervisningen till individens naturliga
kunskapsutveckling42.

Enligt Imsen är en central uppfattning hos Lev Vygotsky att både den intellektuella
utvecklingen och det individuella tänkandet har sin källa i det sociala samspelet.
Vygotsky ansåg att den intellektuella utvecklingen hade sitt ursprung i språket som
ett socialt fenomen. Det är språket som ligger till grund för tänkandet, först när
individen har ett språk kan det användas som ett inre språk d.v.s. tankar. Som
lärare måste man ta reda på vad barnet är kapabelt att prestera själv och vad
barnet kan prestera med hjälp av andra. Skillnaden mellan dessa nivåer kallar
Vygotsky den approximativa utvecklingszonen. Utvecklingszonen varierar därför
beroende på vilken lärare och vilket lärstoff som eleven arbetar med.
Undervisningen måste läggas upp så att eleven gradvis tar över ansvar från
läraren43.

Lärarens roll i kunskapsförmedlingen blir central då synen på lärande får olika
konsekvenser för undervisningen och för lärarrollen enligt Ulla Runeson44. Man
kan enligt Runesson dela in lärare i tre olika huvudkategorier:

1. Om synen på kunskap innebär att eleven är mottagare av kunskap blir läraren
mycket betydelsefull och får rollen som kunskapsförmedlare. Betoningen i
denna roll ligger då i att läraren överför sin egen kunskap till eleven.
Kunskapen är i denna roll överordnad processen att lära sig.

2. Om lärprocessen i stället får den överordnade rollen blir också lärarens roll en
annan i form av handledare. Läraren skapar situationer där eleven kan
upptäcka och skaffa sig egna erfarenheter.

                                                                
42 G. Imsen (1992)
43 Ibid
44 Lendahls, Runesson. (1995)
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3. Den tredje rollen får läraren som konsekvens av att synen på kunskap innebär
att lärandet sker i ett socialt samspel. Läraren blir då inte den som överför
kunskap, men inte heller den som passivt avvaktar och iakttar elevens mognad
och inlärning, utan får istället rollen som lots45.

1996 gav skolverket i uppgift till Pedagogiska institutionen på Uppsala universitet
att genomföra en ”utvärderingsstudie över IT användningen i skolväsendet”.
Studien skulle fokusera på

a) inlärning

b) lärarroll och

c) arbetssätt och arbetsorganisation.

Detta resulterade i en rapport46, ”…Utvecklingen beror då inte på användningen av
datorer”. Kapitel tre i denna rapport är en forskningssammanställning med fokus
på lärarrollen i samband med datorer och IT. Forskningssammanställningen är
inte tidigare publicerad. Jedeskog skriver i sammanställningen att IT ses som ett
medel att förändra lärarollen då användningen av densamma förändrar
arbetssättet. Hon säger också att lärares intresse för förändringar är mycket
varierande, men att när det gäller IT och dess användning i skolan blir den
enskilde lärarens inställning tydlig då intresset avspeglar sig i om läraren använder
datorerna eller inte. Intresset i sig kan vara av olika karaktär, någon har ett
teknikintresse, en annan ser till de pedagogiska aspekterna.

Jedeskog hänvisar i sammanställningen till Cuban47 som gjort en uppdelning i tre
olika lärarkategorier utefter deras sätt att använda datorn.

Den första kategorien kännetecknas av en lärare som använder datorn på ett sätt
som ökar effektiviseringen och individualiseringen. Detta medför att nivån på
undervisningen höjs och att nya vägar att lära hittas. Cuban kallar denna lärare the
technophile.

Den andra kategorin visar upp bevararen. Med detta menas att varken arbetssätt
eller innehåll har förändrats av införandet av datorer. Läraren har anpassat
datoranvändningen till rådande förhållande. Denna lärare kallar Cuban the
preservationist.

Den tredje gruppen av lärare är försiktiga optimister. Dessa ser genom
användandet av datorer en förändring och utveckling av skolan på längre sikt.
Detta är the cautious optimist enligt Cuban.

                                                                
45 ibid
46 Skolverket (1998)
47 Skolverket (1998)
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IT och lärandet

Seymour Papert som samarbetat mycket med Jean Piaget skriver i sin inledning
till boken ” Hur gör giraffen när den sover” att:

Individens viktigaste färdighet idag är förmågan att lära sig nya färdigheter, införliva nya
begrepp i sitt tänkande, bedöma nya situationer och hantera det oväntade. I framtiden
kommer det att stå allt klarare att förmågan att hävda sig bygger på förmågan att lära sig
något48.

Papert har en vision av framtidens skola som uppvisar många likheter med
visionen hos de lärare som tillhör kategori två och tre i Runessons ovan nämnda
resonemang, d.v.s. de lärare som inte ser eleven som en passiv
kunskapsmottagare. Många alternativa och nytänkande skolprojekt har inte fått det
stöd och den hjälp de behövt. Flera har tvingats kompromissa så mycket att den
grundläggande tanken gått förlorad. Här menar Papert att datorn skulle kunna
utgöra en ”kunskapsmaskin” som skulle underlätta och ta tillvara barnens
naturliga sätt att lära sig i stället för att skola in dem i skolans inlärningsmetoder.
Datorn skulle kunna utgöra en sammanfattande länk mellan Deweys, Vygotskys
och Piagets teorier enligt Papert och på så sätt ge barnen en alternativ väg till
inlärning.

Papert skriver att hans syn på lärarrollen speglas av ett afrikanskt ordspråk som
säger:

Om en man är hungrig kan du ge honom en fisk, men det är bättre att ge honom ett
fiskespö och lära honom att fiska49.

Som jag ser det så serverar den traditionella skolan eleverna fisken men den nya
skolan, där IT och datorn finns som ett naturligt inslag, förbereder eleven för en
spännande fisketur.

                                                                
48 Papert (1995) sid. 7
49 Papert (1995) sid. 120
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Tidigare forskning
Enligt den enkät som låg till grund för tidigare nämnd rapport från Skolverket
(1998) anser varken skolledare eller lärare att det är datorer och IT som är den
huvudsakliga orsaken till förändringar i skolan. Man tror också att förändringar
hade ägt rum även om inte datorerna hade införts i skolan. Slutsatsen som dras i
rapporten är att både lärare och skolledare anser att det är för tidigt att peka på
effekter av IT satsningen i skolan.

Enligt enkäten önskar lärare IT-didaktisk fortbildning, d.v.s. de vill veta hur man
faktiskt kan använda IT i undervisningen. De tillfrågade lärarna ville också att
datortillgängligheten för eleverna skulle öka. Men de trodde av olika skäl att det
skulle vara svårt att tillgodose den önskan. Många lärare har också uppgett för
forskarna som gjorde undersökningen att datorkrångel är en faktor som försvårar
användandet.

I en 1996 genomförd undersökning som forskarna jämför med i sin diskussion, så
uppgav de i den undersökningen tillfrågade lärarna att ett av motiven för
användandet av datorn i undervisningen var att man trodde att inlärningen hos
eleverna skulle underlättas. I enkätundersökningen genomförd 1998 ansåg lärarna
att motivet numer handlar om allmänbildning50.

                                                                
50 Skolverket (1998)
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Metod
Jag har valt en kvalitativ metod med inslag av en fenomenografisk inriktning för
min undersökning. För att förstå skillnaden mellan en kvalitativ analys och en
kvantitativ analys kan man titta på de bådas målsättningar. En kvalitativ analys har
som mål att identifiera icke tidigare kända eller otillfredsställande kända
företeelser, egenskaper och innebörder. Den kvantitativa ansatsen har som mål att
undersöka hur olika företeelser, egenskaper och innebörder fördelar sig mellan
olika grupper. Den har också som mål att undersöka om det finns något samband
mellan en eller flera företeelser, egenskaper eller innebörder och om dessa kan
leda till slutsatser av orsak/verkan karaktär51.

I den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningsvärlden har det länge pågått
en diskussion mellan de som gör kvalitativa studier och de som gör kvantitativa
studier. Det är frågan om den kvalitativa forskningsansatsen uppfyller kraven för
att uppnå vetenskaplig status som orsakat denna diskussion.

Mitt val av en kvalitativ metod i form av intervjuer är att föredra då min
problemformulering är av kvalitativ karaktär. Min studie har spår av en
fenomenografisk ansats. Enligt Mikael Alexandersson är fenomenografin särskilt
lämpad då han skriver:

Huvudsyftet för den fenomenografiska ansatsen är att beskriva hur fenomen –”företeelser”
eller ”objekt”- i omvärlden uppfattas av människor52.

Även detta citat belyser väl vad jag vill uppnå med min studie. Jag vill ta reda på
hur lärare verksamma i årskurserna 4-6 uppfattar ITs intrång i skolan med
avseende på lärarroll, undervisning och inlärning.

Jag har valt att göra öppna intervjuer då möjlighet finns att ställa följdfrågor, på så
sätt minskar jag risken för missuppfattningar:

Även om intervjun blir mer eller mindre öppen syftar den alltid till att nå fram till hur
innehållet i en företeelse eller i ett objekt uppfattas53.

Urval av skolor och lärare.

Jag har valt att intervjua lärare verksamma i årskurserna 4-6 då dessa träffar
eleverna under en större del av dagen och på så sätt har större förutsättningar att
tillsammans med barnen göra datorn till ett inlärningsredskap. Att jag valt bort
lärare i de lägre klasserna beror på att jag har utbildning till att undervisa i årskurs
4-9, och jag hoppas att lärarnas åsikter i frågan och eventuella idéer kan utveckla
mig i min egen yrkesutövning.

                                                                
51 B. Starin och P-G. Svensson. (1994)
52 Ibid sid. 112
53 Ibid sid. 123
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För att få del av eventuella tankar om lärande som kan finnas bakom beslutet att
inte använda datorn i undervisningen, har jag valt att intervjua både lärare som inte
påstår sig använda datorn i sin undervisning och lärare som anser sig använda
datorn.

De sex lärarna jag intervjuat arbetar på fyra olika skolor. Dessa fyra skolor ligger i
fyra kommuner av olika storlek och med olika ekonomiskt och geografiskt läge.
Tre av skolorna ligger i Östergötland och en i Västmanland. En av skolorna är en
F-9-skola och resterande tre är F-6-skolor av olika storlek. Att jag valt att göra
intervjuerna i fyra olika skolor av skiftande storlek beror på att jag ville ha en stor
spridning på intervjupersonerna. En av skolorna medverkande i BIT-projektet54

och en annan skola ligger i en kommun som fått medel från KK-stiftelsen. Även
detta är ett medvetet urval från min sida. Påverkar skolans medverkan i ett projekt
lärares tankar?

De sex lärarna har varit verksamma inom skolan under olika lång tid, de är också
av olika kön, en man och fem kvinnor. Även detta för att få en så stor spridning
av resultatet som möjligt. Jag har valt att dela in de sex lärarna i två olika
kategorier A och B. De lärare som tillhör kategori A är de lärare som använder IT
i sin undervisning och lärare i kategori B är de som inte använder IT i
undervisningen. Kriterium för att tillhöra kategori A är att datorn används i
undervisningen och att läraren utformat uppgifter som gör datorn till ett naturligt
arbetsredskap. Fördelningen mellan kategori A och B är fyra respektive två då en
av lärarna som uppgett vid förfrågan att hon inte använder datorn, använder
datorn enligt min kategorisering.

Begränsningar med undersökningen

Alla intervjuer har skett vid personliga möten. Dock finns endast tre av dessa
intervjuer inspelade på band. De andra saknas på grund av tekniska problem.
Dessa tre intervjuer har jag försökt göra så noggranna anteckningar av som
möjligt. Jag har också haft telefonkontakt med dessa tre lärare för att försäkra mig
om att jag inte missat något väsentligt. Detta (avsaknad av inspelningar) ger ändå
ett något knappare stoff att arbeta med.

Bristen på erfarenhet och ovana vid intervjusituationen kan ha medfört att jag inte
kunnat utnyttjat intervjuerna till fullo. Jag har inte låtit respondenterna få frågorna
innan intervjun då detta kan medföra att de ger mig ett konstruerat svar, ett svar
som han/hon trott att jag velat ha.

                                                                
54 Se sid. 11
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Intervjuresultat
Jag har valt att redovisa intervjuresultaten lärare för lärare då detta passar mitt
syfte att belysa olika lärares tankar om IT.

Kategori A

Kategori A redovisas enligt följande rubriker:
• Varför använder du datorn i din undervisning och hur ofta gör du det?
• Upplever du att datorns intåg i skolan påverkat ditt arbetssätt?
• Vilka mål finns det med datorundervisningen?
• Tankar kring lärandet.
• Tankar kring fortbildning.

Lärare A1

Lärare A1 arbetar på en F-6 skola där man anser sig vara ”en bit på väg” vad gäller
IT användningen. Hon har arbetat som lärare i 43 år. Hon undervisar nu i en
åldersintegrerad klass. Läraren betecknar sig själv som totalt ointresserad av
Internet och tycker inte själv att hon använder datorn i sin undervisning. Enligt
mina kriterier så tillhör hon ändå kategori A då hon försöker utforma uppgifter
som gör datorn till ett naturligt inslag.

Varför använder du datorn i din undervisning och hur ofta gör du det?

Lärare A1 ser både för och nackdelar med IT-användning i undervisningen. Hon
tycker att den hämmar elevernas kreativa sidor då eleverna får så mycket serverat
när de använder datorn. Samtidigt ser hon att den är ett bra hjälpmedel om eleven
behärskar datorn. Läraren anser att årskurs sex ska ha tillgång till datorerna tre
gånger i veckan/elev. Årskurserna tre och fyra kan hon ej se behovet av
datoranvändning hos.

Lärare A1 tycker att det är svårt att finna lämpliga uppgifter för datoranvändning
med ett stort antal barn i olika åldrar. Hon tror dock att det skulle vara lättare att
göra gemensamma uppgifter om datorerna var samlade ett par stycken i en sal i
stället för utspridda i de olika klassrummen. Läraren har lagt stor tyngd vid att
träna eleverna i tangentbordsträning då hon vill att datorn ska bli ett arbetsredskap
för eleverna. Detta blir den först då man kan hantera tangentbordet enligt läraren.
Hon använder datorn till text och bildhantering, och tycker att datorn främjar
skrivprocessen, då eleverna kan bearbeta sina texter på ett annat sätt.

Upplever du att datorns intåg i skolan påverkat ditt arbetssätt?

Läraren anser att hennes arbetssätt har blivit mer undersökande, men tycker inte
att det är enbart på grund av datorn, hela skolsystemet har påverkats av den nya
läroplanen, Lpo 94.
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Vilka mål finns det med datorundervisning?

Läraren har inte funderat så mycket över vilka mål hon har med sin
datorundervisning. Hon kommer senare fram till att hon vill att det ska bli ett
redskap för eleverna. Hon vill också att alla elever ska ha samma bas att stå på när
de går ut grundskolan.

Tankar kring lärandet.

Lärare A1 tycker sig se att stavning och glosinlärning påverkats till det bättre när
eleverna använder datorn till att öva med. Hon säger att eleverna orkar sitta längre
och öva vid en dator än om de hade suttit med penna och papper och att detta
naturligtvis påverkar inlärningen, men tillägger att det är svårt att avgöra vad som
är datorns förtjänst. Läraren efterlyser mer och bättre program hon tror då att
inlärningen skulle öka mer.

Tankar kring fortbildning

Läraren har gått en fortbildningskurs men säger att ”det var en värdelös kurs”. I kursen
ingick bara programkunskaper och att kursen var uppbyggd för någon annan
yrkesgrupp än lärare. Läraren efterlyser konkreta tips på vilka program som finns
och på vad hon kan göra med eleverna.

Lärare A2

Lärare A2 är verksam på en två parallellig F-9-skola som kommit långt med
införandet av IT och anser att det beror mycket på BIT-projektet. Han har arbetat
som lärare i 15 år och har en tjänst som dataansvarig 50% av tiden och är
tillgänglig för eleverna i mediateket 50% av tiden.

Läraren använder datorn i sin undervisning dagligen med eleverna i år 3-9. Han
anser att 95 procent av det eleverna gör hos honom är informationssökning.
Oftast har eleverna fått en uppgift från ämnesläraren eller klassläraren och lärare
A2 hjälper eleverna att hitta rätt bland informationen. För att underlätta
informationssökningen har han gjort upp en turordning för hur sökningen ska gå
till. Eleven börjar alltid i ett interaktivt uppslagsverk, för att sen gå vidare i en
artikelbank och till sist ut på Internet.

Varför använder du datorn i din undervisning och hur ofta gör du det?

Läraren har många anledningar till varför datorn ingår som en naturlig del i
undervisningen på hans skola. Han anser att samhället kräver att skolan i dag ger
eleverna grundläggande datorkunskaper. Även gymnasieskolan ställer de kraven
på grundskolan. Han anser också att det är viktigt att alla får dessa grundläggande
kunskaper då klyftan i samhället annars ökar ”utan grundläggande datakunskaper blir
eleverna ett B-lag”. Han vill också visa eleverna att det finns så mycket kul att göra
med datorerna. Lärare A2 vill att eleverna ska upptäcka att datorn är ett
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hjälpmedel men anser att utan en rutin (och syftar då på rutin för
informationssökning) så blir den snarare ett hinder.

Upplever du att datorns intåg i skolan påverkat ditt arbetssätt?

Läraren tycker att det är viktigt att ge eleverna vägledning, han anser att eleverna
är ofta duktiga på att hantera datorn och att det är lärarens roll att se till så att
eleverna uppnår något resultat med det de gör. Han säger att ”det är ju en skitviktig
grej…som man som coach, handledare och lärare har att kika på”. Man ska som lärare kunna
bedöma om en elev bara tryckt ut ett arbete från en Internetsida och lämnat in
utan att läsa igenom och bearbeta. Det är enligt lärare A2 ett måste att veta som
lärare när det är relevant att använda datorn och när det inte är det.

Det kan här vara på sin plats att påpeka att läraren inte pratar om sitt arbetssätt
utan mer generellt om vad han tycker är viktigt ur lärarsynpunkt. Jag har ändå valt
att ta med detta då man måste förmoda att han själv arbetar på detta sätt.

Vilka mål finns det med datorundervisningen?

Målet läraren har är att förbereda alla för vidare studier. Han vill att eleverna ska ta
till sig en rutin som de själva kan utarbeta så att den passar dem. Att lära eleverna
ett kritiskt tänkande är också ett av lärarens mål med informationssökning på
Internet och att det är viktigt att eleverna källgranskar. Han har tryckt mycket på
att det är viktigt att eleverna är medvetna om att allt som står på skärmen kanske
inte är sant. Det är också en grund till varför eleverna ska följa sökningsrutinen då
han anser att det är en större sanningshalt i en artikel som en journalist har skrivit
än i en hemsida på nätet.

Tankar kring lärandet.

Om man nyttjar datorn som en belöning till en elev som varit duktig, ser man som
lärare inte till lärandet, enligt lärare A2. Detta är enligt honom en felaktig
användning. Han säger att ”man fortfarande hör …-Nu har du varit duktig, nu kan du få gå och
sätta dig vid datorn…Det ska inte vara en belöning, det ska vara en självklar del i undervisningen,
det står i läroplanen också.”

Han kan se att eleverna blir mer motiverade och tycker att det är roligare om de
får använda datorn. Speciellt i matematik blir tabellträningen roligare och eleverna
tröttnar inte lika fort. Eleven tänker inte på att den lär sig samtidigt som ”de leker in
kunskaper”. Men han tillägger samtidigt att det är svårt att bedöma vad som fastnar
och vad som beror på användningen av datorn.
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Tankar kring fortbildning.

Läraren anser att forbildning är en viktig del. Han säger ”att om man inte kan ett
program så kan man heller inte se hur man kan använda detta på ett vettigt sätt i sin undervisning”.
De utbildningarna som personalen på skolan har fått har varit inriktade på
handhavande, att lära sig hur maskinen fungerar och på Office-paketet. Han
tycker också att det är viktigt ”att backa tillbaka då och då för att se vad man lärt sig och för
att inte glömma”. Läraren säger att det finns önskemål från personalen att se på vilka
program som finns i de olika ämnena och hur man kan använda dem och att han
själv gärna ställer upp och visar personalen på skolan.

Lärare A3

Arbetar på samma skola som lärare A2 och har arbetat som lärare i drygt 31 år.

Varför använder du datorn i din undervisning och hur ofta gör du det?

Läraren anser att hon till en början själv inte tog beslutet att använda datorn i
undervisningen utan uttrycker det som att ”IT har ramlat på oss, snarare” och hon har då
”tagit valet att inte ta avstånd ifrån det”. Det är först under senare år som valet att ta in
datorn i sin undervisning är medvetet. Hon tror att det har att göra med att skolan
relativt nyligen blivigt ombyggd och då fick tillgång till Internetuppkoppling och ett
internt nätverk. Läraren anser att detta ökat tillgången till fler pedagogiska
program. I och med att programmen fanns tillgängliga så började hon använda
dem. Nu använder hon datorn tillsammans med eleverna både som
kommunikationsmedel (e-post), till informationssökning och som ren
skrivmaskin. Lärare A3 har något som hon kallar Mediateksläxan som bygger på
att eleverna får en uppgift, som kan se ut på olika sätt, i läxa att lösa med hjälp av
datorn, och sedan e-posta lösningen till läraren. Alla elever på skolan har en egen
e-postadress. Mediateksläxan redovisas ungefär var tredje vecka. Annars
använder eleverna datorn när de tycker att de behöver, eller då läraren anser att
det passar.

Upplever du att datorns intåg i skolan påverkat ditt arbetssätt?

Läraren upplever att datorn gett henne mer tid att reflektera över sitt arbete. Hon
använder den som en egen databank och kan numera använda uppgifter som hon
tidigare lagt ner arbete på att utforma, och anpassa dem efter de förutsättningar
som råder i dag. Hon anser också att datorn främjat kommunikationen med
föräldrarna då ordbehandlingsprogrammen underlättat skrivandet.

Hon anser att hon fått ett nytt synsätt, förr trodde hon att hon var tvungen att veta
allt, nu har hon blivit mer undersökande. Hon anser också att kunskapssynen har
ändrats att ”lära in i huvudet är i dag inte lika viktigt”. Hon anser att det är viktigare i
dagens samhälle att veta var och hur man tar reda på något.
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Vilka mål finns det med datorundervisningen?

Läraren har klara mål för vad hon tycker att en elev ska kunna när den lämnar
årskurs sex. Eleven ska kunna använda datorn som en skrivmaskin, den ska också
kunna hantera sin e-post och den ska kunna några säkra sökvägar när det gäller
informationssökning.

Tankar kring lärandet

Lärare A3 anser att hon kan se att användningen av datorer främjar den
skrivsvage eleven då ”resultatet i slutändan alltid blir bra, trots ändringar”. Hon kan också se
positiva resultat i matte då eleverna blir stimulerade och tycker att det är roligare
då de får använda sig av datorn.

Hon påpekar också att man inte får glömma ”att sitta med näsan i jorden”. Hon menar
att detta ska gälla för de lägre årskurserna och att datorn inte bör komma in för
tidigt i undervisningen då det finns så mycket annat som är viktigare att lära sig
först. Informationssökning t.ex. kräver vissa baskunskaper som en elev i en lägre
årskurs kanske inte har.

Tankar kring fortbildning.

Lärare A3 anser att hennes skola satsat mycket på fortbildning och varit med ända
från början. Hon har själv varit med i samverkansgrupper inom några olika ämnen.
I dessa samverkansgrupper har man bland annat diskuterat hur man kan använda
datorn i just gruppens ämne och man har även tittat på olika program som kan
användas i undervisningen inom ämnet. Hon har också varit med i en
projektgrupp inom BIT-projektet som kallas Brobyggarna. Brobyggarna ska
främja kommunikationen mellan skolor.

All personal på skolan har eller håller på att genomgå en datorkörkortsutbildning
där IT-kunskap och Windows 95 ingår. Läraren anser att det har varit väldigt
nyttigt och att hon nu önskar mer tid för studier och diskussioner av pedagogiska
program. Hon skulle vilja att någon visar vad man kan göra för att sedan kunna
öva och hitta sin egen väg.

Lärare A4

Lärare A4 har arbetat som lärare i knappt ett år. Hon arbetar på en skola som fått
medel från KK-stiftelsen, och hon är verksam i en åldersintegrerad klass, år 4-6.
Varje klassrum på skolan är uppkopplat till Internet via ett nätverk och har minst
en dator.

Varför använder du datorn i din undervisning och hur ofta gör du det?

Eleverna har ett eget planeringschema där de kan lägga in övningar vid datorn i
samråd med läraren. Dessa övningar sker i programmet Lexia och används för att
förstärka inlärningen av ett visst moment såsom klockan, stavning eller
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multiplikationstabellen. Läraren ser datorn som ett bra komplement och en hjälp
när hon själv inte har tid att öva med eleverna. Hon säger också att hon skulle
kunna göra samma typ av övningar på ett papper, men att eleverna inte tycker att
det är lika roligt och att det då mest blir ”dagdrömmeri” av det hela.

Eleverna använder Internet för att söka fakta vid egen forskning. Läraren tycker
att även detta är ett komplement men tillägger att det kan vara svårt för eleverna att
hitta bra information, ofta behöver eleverna guidning. Även om det kan vara svårt
för en elev i årskurs fyra, fem eller sex att hitta fakta på Internet och att det i bland
skulle gå fortare att titta i en bok, vill läraren ändå använda Internet som ett
komplement. Målet är att hitta rolig och användbar fakta men att vägen dit är
minst lika viktig då den ger träning i att använda datorn.

Lärare A4 har tankar om hur användningen av datorer skulle kunna göras mer
effektiv. Hon tror att om det fanns några fler datorer samlade på ett ställe i en
datasal skulle hon använda datorn i större utsträckning. Hon tror att hon då skulle
använda den mycket till texthantering för att visa eleverna hur man kan arbeta med
en text och bygga ut den tills man är nöjd. Hon tycker att det är svårt att använda
datorn som ett inlärningskomplement för alla barn när det finns en dator på 27
elever. Som det är i dag är den bra för tre av de 27, de tre som behöver öva extra
på stavning, klockan etc. Hon tycker också att det är svårt att få det att fungera
rent organisatoriskt. Det finns många elever som förstör för alla andra genom att
flytta mappar och använda varandras lösenord.

Upplever du att datorns intåg i skolan påverkat ditt arbetssätt?

Läraren anser inte att datorernas intåg i skolan påverkat hennes sätt att arbeta. Hon
har blivit skolad till ett öppet och undersökande arbetssätt och anser att datorerna
är en naturlig del i detta. Datorerna har funnits i klassrummet så länge hon varit
lärare och hon har därför inte funderat så mycket över om hon anpassat sin
undervisning efter dem eller om hon sett dem som ett naturligt komplement till sin
undervisning.

Vilka mål finns det med datorundervisningen?

Målet är att alla ska ha fått prova på att använda datorn och att eleverna ska ha
”någon slags förståelse och inte är rädda för att försöka och hålla på med datorer, det är det
viktigaste.” Hon tycker också att det är viktigt att man kan lite om hur man hanterar
ett skrivprogram då många 7-9-skolor idag kräver att eleverna ska skriva sina
arbeten på dator. Att veta lite om hur man söker på Internet om man skulle vilja
använda detta, är också bra att kunna enligt, lärare A4.

Tankar kring lärandet.

Läraren tror att barnen som får sitta vid datorn ”lär sig fortare då de känner mer lust” Det
är roligare att öva vid en dator som ger respons på det eleven gör i form av ljud
och färger. Lusten gör att eleven tar till sig kunskapen. Men det är egentligen inte
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datorn i sig som gör att inlärningen ökar, utan att det är spännande att få sitta vid
datorn.

Tankar kring fortbildning.

Läraren har gått en fortbildningskurs som handlade om multimedia hantering, till
exempel scanning och CD-rom. Hon tycker att den kursen varit användbar, då
hon inte kunde detta innan. Läraren skulle vilja ha tips på hur hon skulle kunna
utnyttja datorerna till individuell undervisning. Hon skulle också vilja ha en visning
av vilka program som finns  för elever i år 4-6. Hon efterlyser även en kurs i hur
man skulle kunna få hela datorhanteringen på skolan att fungera och hur man
skulle kunna bygga upp allt från grunden för att få bästa resultat.

Kategori B

Då det gäller kategori B-lärarna, de lärare som enligt min kategorisering inte
använder IT i sin undervisning, har mitt huvudsyfte varit att ta reda på varför de
valt att inte använda IT i sin undervisning. De har också fått tala om vad de skulle
behöva för att börja använda datorn i sin undervisning. Sammanställningen har jag
gjort under följande rubriker:
• Varför har du valt att inte använda datorn/IT i din undervisning?
• Hur används datorerna som finns på skolan?
• Tankar kring lärandet
• Tankar kring fortbildning

Lärare B1

Lärare B1 arbetar på samma skola som lärare A1 och hon har arbetat som lärare i
21 år. Har också varit skolans IT-pilot som innebär att hon skulle lära de andra på
skolan men nu avsagt sig detta då det tog för mycket tid.

Varför använder du inte datorn/ IT i din undervisning?

Läraren har valt att inte ta in datorn i sin undervisning då hon ser få fördelar med
detta. Det tar lång tid att använda den och datorerna på skolan är enligt henne
dåliga. Hon har svårt att förstå vilken nytta elever i årskurs fem skulle kunna ha av
datorn. Hon anser att det finns så mycket annat som är viktigare att kunna än att
till exempel hantera ett ordbehandlingsprogram.

 Hon anser också att datorernas placering på skolan gör att användningen
försvåras. Datorerna är utplacerade i klassrummen. Hon tror att om datorerna var
samlade i en mindre datasal så skulle de nyttjas i mycket större utsträckning: ”Man
skulle då kunna lära dem de olika programmen och visa vad man kan göra med dessa”. Läraren
tycker inte om att ha datorerna i klassrummet då den övriga undervisnigen störs
när någon elev sitter och jobbar vid datorn. ”genast står det fem andra elever runt omkring,
som inte ska vara där”.
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Hur används datorerna som finns på skolan?

Läraren använder datorerna som belöning då någon elev är färdig med en uppgift
men också i viss mån till renskrivning och övning av matte och stavning. Eleverna
sitter ofta med datorerna på raster och använder då de program som finns.

Tankar kring lärandet.

Läraren tror att motiveringen hos eleverna ökar vid datoranvändning, detta tror
hon kan leda till en ökad inlärning. Men hon tror inte att datorn i sig främjar
inlärningen.

Tankar kring fortbildning.

Läraren har fått fortbildning men anser att hon inte fått tillräckligt med tid att sätta
sig in i programmen ordentligt och för att öva. Fortbildningarna har endast
innehållit programkunskaper och lärare B1 efterlyser ”enkla konkreta tips” på vad hon
kan göra med 25 barn.

Hon skulle också vilja ha en sammanställning över olika pedagogiska
datorprogram som finns att tillgå, då tror hon att datorn och IT skulle vara lättare
att använda i undervisningen.

Lärare B2

Lärare B2 arbetar på en F-6-skola i en liten kommun och har arbetat som lärare
sen 1973. Hon genomgår just nu en speciallärarutbildning. Läraren anser inte att
hon använder datorn i sin undervisning, men att hon gärna skulle vilja.

Varför har du valt att inte använda datorn/IT i din undervisning?

Hon anser att det på hennes skola i dag inte är möjligt. Det är praktisk svårt att
lösa och tycker att det är ”tungt organisatoriskt”, det uppstår schemakrockar,
datorerna är dåliga och skolan har en dator som är uppkopplad mot Internet via
modem. Detta anser läraren gör att det tar för lång tid att använda. Det finns fem
datorer samlade i ett litet grupprum, men alla dessa datorer har olika program och
fungerar på olika sätt detta gör det svårhanterligt för eleverna. Alla dessa faktorer
bidrar till att läraren idag inte kan använda datorn som hon skulle vilja och därför
har valt att inte använda den alls.

Läraren har många visioner och tycker att det är viktigt att förbereda eleverna
inför framtiden och ge alla en likvärdig bas att stå på. Hon vill att alla ska kunna
sätta på och stänga av en dator, eleverna ska kunna spara och öppna ett
dokument och de ska även kunna lite ordbehandling.

Läraren anser inte att hennes roll som lärare påverkats av datorn och dess intåg i
skolan, men säger att hon är beredd att ändra den om det skulle visa sig behövas.
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Hur används datorerna som finns på skolan?

Datorerna används på liknande sätt som lärare B1 beskriver det. Rena
drillprogram i matte och svenska och då framförallt i stavning. Detta sker då en
elev har tid över eller då eleven uttryckt önskemål om att få arbeta vid datorn.

Tankar kring lärandet.

Läraren tycker sig se en skillnad i stavning och gloshantering mellan de barn som
använt datorn till övning och de som inte har det. Hon säger dock att det är svårt
att veta om det beror på användningen av datorn.

Hon tror dock att datorn påverkar eleverna till att sitta längre med samma uppgift
och att detta i sin tur ger en bättre inlärning. Barnen blir också mer effektiva,
”datorn lurar dem att tänka matte”. Hon tror också att datorns outtröttliga respons på
det eleven uträttar stimulerar eleven till fortsatt arbete. Läraren kan se klara
fördelar med datoranvändningen vad det gäller barn med inlärnings-, läs- och
skrivsvårigheter. Det blir lättare att motivera en skrivsvag elev då slutprodukten
ändå blir bra.

Tankar kring fortbildning.

Läraren har frivilligt deltagit i en fortbildningskurs som behandlade IT, att söka
och hitta på nätet, skicka e-post osv. Hon saknade en ”pedagogisk bit” och skulle
vilja ha en ”metodisk bit”, t.ex. en trappa att bygga vidare på och utifrån detta hitta
sin egen väg.

Sammanfattning av intervjuresultat

För att göra intervjuresultaten överskådliga har jag valt att göra en kort
sammanfattning av några viktiga punkter som kan vara av intresse. I denna
sammanfattning finns även kvantitativa aspekter, detta då jag tror att det blir mer
överskådligt för läsaren.

Mina huvudresultat är följande. Målen som lärarna har med datorundervisningen
går att dela upp i två grupper antingen har lärarna som mål att lära eleverna att
hantera datorn som maskin eller att lära eleverna att använda den som hjälpmedel.
Det finns många skäl till varför vissa av lärarna valt att använda datorn i
undervisningen varav huvudskälet till att använda datorn är att alla elever ska ha
samma grund att stå på.

 Det starkaste skälet till att inte använda datorn är enligt de tillfrågade lärarna att
det är svårt lösa det rent organisatoriskt. De tillfrågade lärarna anser att det är svårt
att se om lärandet påverkas men att de ser att motivationen hos eleverna ökar
vilket i sin tur leder till att lärandet ökar. Lärarrollen och en eventuell förändring av
denna har lärarna inte get någon närmare eftertanke men de som kommenterar
detta nämner ett öppnare och mer undersökande arbetssätt.
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Det finns bland de tillfrågade lärarna olika skäl till varför de valt att införa eller inte
införa datorn i undervisningen. De två lärarna som valt att inte använda datorn har
olika uppfattningar om varför det inte fungerar. Den ena har valt att inte använda
den då hon inte ser några fördelar i årskurs fyra, fem eller sex med detta. Den
andra nämner att bristen på bra datorer är den springande punkten. Båda lärarna
pekar på organisatoriska problem såsom brist på bra datorer och på att placeringen
av datorerna på skolan inte gynnar införandet av den i undervisningen.

De andra fyra lärarna använder datorn i sin undervisning i olika stor utsträckning,
men de skiljer sig åt i uppfattningen om varför de valt att göra detta. Två av lärarna
vill att datorn ska bli ett hjälpmedel för eleverna och har infört den i
undervisningen för att visa eleverna dess fördelar. Två av lärarna nämner att
samhället, 7-9-skolorna och gymnasiet kräver att eleverna kan hantera en dator.
En lärare ser den även som ett komplement till den egna undervisningen och en
har inställningen att eftersom datorn finns här så använder hon den.

Det finns bland de intervjuade lärarna två olika sätt att se på datoranvändningen,
en av kategori A-lärarna ser på datorkunskap som ett egenvärde, det är viktigt att
man kan hantera datorn och dess olika program. Även en av kategori B- lärarna
har detta synsätt och har därför valt bort datoranvändningen, då hon anser att det
finns mycket viktigare kunskap än programhantering för elever i årskurs 4-6. Det
andra sättet att se på datoranvändningen i skolan är att man vill göra datorn till ett
naturligt arbetsredskap för eleven, hanteringen av program och maskin blir en väg
att nå dit. Detta synsätt är representerat hos tre av kategori A-lärarna och hos en
av kategori B-lärarna.

Tre av kategori A-lärarna ser en skillnad i lärandet hos eleverna när det gäller
övning av glosor, stavning och tabellträning, men samtliga tillägger att det är svårt
att avgöra om det verkligen är datorns förtjänst. Lärarna tror att det kan vara
eleven som känner sig mer motiverad då den får använda datorn och därför lär sig
bättre. Två lärare, en i varje kategori, ser fördelar med datoranvändning för barn
med särskilda behov. Datorn främjar skrivandet då slutresultatet blir bra även för
den skrivsvage.

Fem av de sex tillfrågade lärarna önskar en ”pedagogisk bit” i fortbildningen, och
de efterlyser tips på vad man kan göra med IT och datorer i skolmiljö och med
stora elevgrupper. De vill också ha uppslag till användbara program. En önskar
sig mer tid till att sätta sig i de program som finns på skolan för att på så sätt själv
kunna avgöra vad som lämpar sig för hennes undervisning.
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Resultatdiskussion
Då det har varit svårt att finna litteratur med fokus på läraren och dennes
uppfattningar om datorn i undervisningen och då den litteratur som finns
tillgänglig om IT fort föråldras eftersom utvecklingen går i ett rasande tempo, har
jag valt att göra diskussionen utifrån min egen undersökning. Jag kommer dock att
jämföra mycket med studien genomförd vid Uppsala universitet på uppdrag av
Skolverket55, då denna studie har fokuserat på läraren. Jag kommer att leda denna
diskussion och sätta underrubriker utifrån min problemformulering. Den första
diskussionspunkten har jag sammanfattat till vilka mål läraren har med
datorundervisningen då det visade sig att lärarnas mål, deras skäl till att använda
eller inte använda datorn och hur de upplever datorn som pedagogiskt
hjälpmedel, var tätt förbundna.

Vilka mål har lärare med datorundervisningen?

Under denna rubrik behandlar och diskuterar jag lärarnas val att använda eller inte
använda datorn i sin undervisning och även respondenternas uppfattning om
datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Jag anser att uppfattningen och valet att
använda eller inte använda den i undervisningen går hand i hand. Även
fortbildningstankar kommer att vara representerade under den här rubriken, då
dessa i viss mån påverkar utformningen av undervisningen målen och skälen till att
använda respektive inte använda datorn i undervisningen.

Intervjuerna har visat att det finns många skäl till varför lärarna valt att använda
datorn i undervisningen. Många av de tillfrågade lärarna nämner att de vill att alla
elever ska ha samma grund att stå på, något som också förespråkas i Lpo 94. Detta
är också ett av resultaten i undersökningen gjord för Skolverket56 där de tillfrågade
lärarna rangordnar ”allmänbildning” som första alternativ till varför de använder
datorn i skolan. Många, både av mina respondenter och av de tillfrågande lärarna i
tidigare nämnd studie, tycker att det är viktigt att man kan hantera en dator i
dagens samhälle. Det är också skolans plikt att se till så att datorn och dess
möjligheter är kända för eleverna enligt Lpo 9457.

Det är enligt några tillfrågade lärare viktigt att lära eleverna att använda datorn på
rätt sätt, annars kan den lätt bli ett hinder. Men som jag ser det finns det två sätt
att se på datorn och på vad som menas med rätt sätt enligt de tillfrågade lärarna.
Är målet att eleven ska kunna hantera datorn som maskin och de program som
ingår eller är målet att man vill att eleverna ska se datorn som ett naturligt
arbetsredskap och i så fall lära dem det som behövs för att barnen skall uppfatta
datorn så? Målet man väljer beror på vilken kunskapssyn man har och påverkar
också synen på lärandet. Rena programkunskaper är relativt lätta att mäta och
                                                                
55 Skolverket (1998)
56 ibid
57 Lpo 94
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utvärdera. Det visar sig fort vilka elever som kan och vilka som inte kan. Att vissa
lärare har som mål att lära eleverna att hantera datorn som maskin med program,
tror jag bitvis kan kopplas till att det synsättet presenterades i Lgr 80. Dessa
lärare kan ha blivit kvar i detta tänkande. En lärare med detta mål har förmodligen
en instrumentell kunskapssyn58.

Det andra målet, som också förespråkas i styrdokumenten, är mer svårhanterligt
för läraren. Det är svårt att se om barnen lär sig av och med datorn och om den
blivit ett hjälpmedel som barnen föredrar då de tycker att de lär sig bättre. Eller vill
barnen sitta vid datorn för att de tycker att det är roligare och uppfattar tiden där
som lek? En lärare som har detta mål har förmodligen en konstruktiv
kunskapssyn59. Som jag ser det finns båda synsätten representerade ute i
skolorna. Men att kontrollera och utvärdera vad som sker med elevernas inlärning
vid datoranvändning ges ingen närmare eftertanke, eller har så har denna
eftertanke inte nämnts vid intervjuerna.

Endast en av de tillfrågade lärarna har nämnt källgranskning och kritiskt tänkande i
samband med informationssökning. Kan det bero på att de andra lärarna glömt
bort detta viktiga faktum att det inte finns några krav på Internet angående
sanningshalten, eller källhänvisningar i det som står skrivet? Eller glöms det bort i
den svåra proceduren att faktiskt hitta något överhuvud taget? Det står i Lpo 94
under rubriken ”Mål att sträva mot” när det gäller kunskaper:

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap för
att:

Formulera och pröva antaganden och lösa problem,

Reflektera över erfarenheter och

Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.

Lärarna/ skolan måste alltså lära eleverna ett kritiskt tänkande och ett sätt att
sortera informationen. Det kritiska tänkandet blir allt viktigare i dagens växande
informationssamhälle och därför är det anmärkningsvärt att inte fler lärare påpekat
detta.

Det finns även andra faktorer som styr valet att använda datorn i skolan. En viktig
faktor som lärarna pekar på är att datorn finns där och då måste vi använda den.
Detta synsätt kan ha att göra med att de tidigare satsningarna har varit av push-
karaktär60. Hur man använder datorn, som nu finns där, är upp till läraren. Någon
har valt att använda datorn som utfyllnad när elever har tid över. En annan låter
eleverna sitta där under raster och när hon tycker att eleven gjort sig förtjänt av
detta. En tredje har försökt anpassa datorn till sin egen undervisning.
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Många av de tillfrågade lärarna nämner e-post som en grundläggande och viktig bit
att kunna men ingen av dem nämner varför de anser detta. Detta är ytterligare ett
exempel på tvånget lärare känner att ta in datorn och dess möjligheter i skolan. E-
post finns och därför måste den ingå som en naturlig del i undervisningen, men
den pedagogiska aspekten glöms lätt bort. Har barnen någon nytta av detta och
passar detta mitt sätt att undervisa är två viktiga frågor som en lärare måste ställa
sig innan hon/han plockar in ett nytt moment i undervisningen. Det är aldrig fel att
prova, men man måste utvärdera försöket också.

De yttre faktorerna är ett skäl till att använda datorerna, men också ett skäl till att
inte använda dem. Dåliga och felplacerade datorer, bristen på bra programvara
och ingen eller bristfällig Internet uppkoppling är sådana yttre faktorer. Detta finns
också presenterat i skolverkets undersökning61.

Det är också värt att nämna att de flesta av respondenterna tror att de skulle
utnyttja datorn ännu mer om det fanns datasalar att tillgå. Detta kan bero på att
lärarna känner ett krav på sig att lära eleverna att hantera både maskinen och
programvaran, något som skulle vara lättare i en datasal. Det kan också bero på att
lärarna inte är riktigt klara över vilka mål de har med datorundervisningen.
Datalära62 som ämne finns inte mer och det enda kravet de har från skolans
styrdokument är att datorn ska finnas tillgänglig för eleverna och att de ska kunna
använda den som ett naturligt verktyg och hjälpmedel.

De lärare som valt att inte använda datorn pekar båda på de yttre faktorerna som
ett skäl till att inte använda datorn. Det kan här vara intressant att påpeka att båda
dessa lärare är verksamma på F-6-skolor med en relativt hög medelålder hos
personalen. Enligt min undersökning skulle man kunna dra slutsatsen att små
skolor för elever i lägre årskurser inte har lika stort intresse av att använda eller
inte ser några fördelar med att använda datorerna och kanske inte heller har
tillräckligt med resurser för att klara av att göra datoranvändningen lätthanterlig.

Fem av sex intervjuade lärare efterlyser konkreta tips på vad man kan göra med
barnen och vilka program som finns tillgängliga. Detta tyder igen på att datorn har
blivit inpuffad i skolan, men man har inte visat lärarna hur man ska kunna använda
detta nya hjälpmedel. Man har satsat mycket på att göra tekniken tillgänglig, men
inte alls haft syftet att tala om hur det var tänkt att lärarna skulle ta till sig detta.
Även lärarna i undersökningen gjord för Skolverket 1998 ”påpekar gång på gång att de
önskar fortbildning när det gäller IT-didaktik, d.v.s. hur man faktiskt kan använda IT i
ämnesundervisningen”63.
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Påverkar IT lärandet enligt läraren?

Under denna rubrik kommer jag att diskutera hur lärarna ser på lärandet med hjälp
av IT och datorer.

Det kan vara mycket svårt att avgöra vad i inlärningen som beror på datorn och
vad som beror på andra faktorer, något som lärarna också pekat på. Även
forskarna som gjorde undersökningen på uppdrag av Skolverket visar på att det är
svårt att isolera inlärningseffekter av IT inslaget i undervisningen. Jag tycker mig
se att många lärare använder datorn i sin undervisning utan att ställa sig frågan; vad
ger detta till elevens lärande? Återigen känner de tvånget att ta in den i
undervisningen och läraren reflekterar inte över om den verkligen tillför något.

De intervjuade lärarna tycker sig se en ökad inlärning hos eleverna då det gäller
rena övningskunskaper, så som glosinlärning, multiplikationstabellsträning och
stavning. Men samtliga tillägger att det är svårt att avgöra vad som beror på
användningen av datorn. De tror att det beror på att eleven sitter längre och övar
och att denne tycker att det är spännande att få använda datorn. Att få använda
den motiverar eleverna enligt de intervjuade lärarna. Att motivationen ökade och
att undervisningen blev mer individanpassad visades redan i rapporten från
PRINCESS-projektet64. Har vi inte kommit längre på nästan 30 år, eller kan det
vara så att vi börjar komma i kapp och vänja oss vid den nya tekniken?

En av kategori A-lärarna ser datorn som ett komplement till henne själv. Hon
sätter en elev vid datorn när hon själv känner att denna övning ger bättre resultat
än om hon själv skulle öva med eleven. Denna lärare är en lärare som hittat ett sätt
att använda datorn på ett sätt som höjer effektiviseringen och individualiseringen,
en technopile enligt Cuban65.

Två av de intervjuade lärarna anser att datorn är ett bra hjälpmedel för svaga
elever. Det går med datorns hjälp att motivera en skrivsvag elev då slutresultatet
ändå blir bra. Av de tillfrågade lärarna i undersökningen gjord för Skolverket66

svarade 95% att man använde ordbehandlingsprogram i hög eller ganska hög
utsträckning. Att de intervjuade lärarna ser en fördel och en hjälp i att använda
datorn för en skrivsvag elev, kan bero på att de själva är vana vid att använda
denna form av program och därför kan lägga upp undervisningen på ett lämpligt
sätt för dessa elever. Flera av de andra lärarna nämner datorn som ett bra
hjälpmedel som främjar skrivprocessen. Läraren ser att datoranvändningen har
lämnat en bra slutprodukt. Det är svårare vid matematikövningar, som oftast
bygger på huvudräkning och multiplikationsträning, att se om datoranvändningen
verkligen givit något resultat.
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En av lärarna visar också på att det är viktigt att man har baskunskaper för att
kunna utnyttja datorns kunskap och att eleven måste vara mogen för att kunna ta
till sig och bearbeta den nya kunskapen. Här kan man tolka in Piagets syn på
kunskapsutveckling67.

Anser läraren att informationsteknikens intåg i skolan påverkat
lärarrollen och/eller kunskapssynen?

De flesta lärarna i undersökningen har inte reflekterat över detta, men nämner vid
förfrågan att man tror att man blivit öppnare, mer undersökande och mer
handledare.

Någon besvarar frågan med att redogöra för sitt arbetsätt. Läraren plockar in ett
nytt undervisningsmaterial i sin undervisning, men reflekterar inte närmare över
varför och hur hon/han ska förhålla sig till detta.

Någon nämner att hon ser fördelar ur ren lärarsynpunkt, ”gamla kopior ligger nu i
datorn, det är bra att ändra utefter rådande förutsättningar och skriva ut på nytt.” Detta underlättar
och främjar reflektioner över sin egen prestation då det blir mer tid över, enligt
denna lärare. Enligt rapporten från Skolverket68 kan det finnas en viss tröghet i en
förändring av lärarrollen, förändringsarbete tar tid. Det krävs mycket av framför
allt de äldre lärarna för att de ska ändra sin lärarroll. Enligt samma rapport säger
de tillfrågade lärarna att man blivit undersökande och att undervisningen blivit mer
problembaserad. Detta stämmer även med mina respondenter.

Någon säger också att det inte är datorn i sig som förändrat lärarrollen utan den
nya läroplanen som förespråkar ett öppnare och mer undersökande synsätt. Det
kan också vara så att det är för tidigt att säga vilka förändringar som beror på
datorns intåg i skolan och vad som beror på att skolan utvecklas av andra orsaker.
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Tankar som väckts under arbetets gång.
Jag tror liksom många av de intervjuade lärarna att de elever som inte kan hantera
en dator inte har samma chans senare i livet som de elever som kan detta. Jag är
dock tveksam till om det är rätt att lära ut hela program, t.ex. Word, då dessa
hinner ändras många gånger innan dagens elever lämnar skolan och ska ut i
arbetslivet. Det är bättre att lära dem de delar av ett program som gör datorn till
ett naturligt arbetsredskap, och att lära dem att hitta ett arbetssätt som underlättar
för dem. Jag anser att det är mycket viktigt att det kritiska tänkandet inte glöms
bort. Annars tror jag att det lätt kan bli så att de drunknar i den otroliga mängd
information som finns på Internet och till sist tappar sugen på att upptäcka och
söka.

Vissa lärare känner sig tvingade att hitta uppgifter där datorn ingår och tanken om
detta verkligen främjar eleven tappas bort. Det är ändå elevens bästa som måste
vara avgörande för om datorn är lämplig att använda när det gäller en viss uppgift
eller inte. En av de lärare som inte använder datorn har nämnt detta. Hon ser inte
vitsen av att använda datorn i årskurs 4-6 då hon anser att barnen bör lära sig
andra saker i första hand. Även en av kategori A-lärarna, de som använder IT,
pekar på detta, datorn bör inte komma in i undervisningen för tidigt. Jag kan inte
annat än att hålla med, precis som lärare A3 säger så måste vi komma ihåg att låta
barnen sitta med näsan i jorden.

Jag ställer mig frågande till att så många av de tillfrågade lärarna nämner e-post som
något viktigt att lära ut. Finns det inte viktigare saker att lära barnen än en tjänst
som utformats för att användas i affärsvärlden? Jag tror inte att barn i de lägre
årskurserna känner ett behov av en egen e-postadress, en sådan används
förmodligen mest till lek. En klassadress för kommunikation med vänskolor,
företag och dylikt kan jag dock se behovet av.

Jag kan förstå att den svårhanterliga tekniken gör att det är tungt att få det hela att
fungera, något som den dataansvarige läraren framhåller. Datorerna finns i skolan,
men det finns inte personal på alla skolor som kan sköta dem. Jag anser att varje
elev måste ha sitt eget användarnamn och lösenord och att alla datorer eller
åtminstone de flesta på en skola måste ha samma innehåll och fungera på samma
sätt. Detta underlättar för både personal och elever. Det är viktigt att ge varje
lärare tid till att sätta sig in i detta nya hjälpmedel, annars tror jag att mycket
pengar och kraft varit förgäves. Lärarna har idag ont om tid för att själva sätta sig
in i detta, något som två lärare i studien visar på. Jag tror att det vore bra om det
sammanställdes en idébank och en förteckning över lämpliga program. Sen är det
upp till läraren att reflektera och ta till sig det som passar och hitta en väg som
fungerar med undervisningen så som läraren vill att den ska bedrivas.
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Jag ställer mig också frågan, går det inte att motivera eleverna utan att använda
datorn? Kan det vara så att dagens undervisning ser likadan ut som
undervisningen för 10-20 år sedan och att detta inte passar dagens barn som
växer upp i ett informationssamhälle? Det är viktigt att vi som lärare inte ser
datorn som ett mirakelmedel utan som ett hjälpmedel att ta till då vi anser att det
passar med den övriga undervisningen. Jag tror också att uttrycken: ”att vara
handledare” och att man har ett ”undersökande arbetssätt” har blivit lite lätta
att ta till, då man inte har reflekterat över sin egen prestation. Det är detta som
förespråkas i Lpo 94, då är det nog bäst att man säger att man gör så.

Efter att ha fått ta del av lärares tankar om IT i undervisningen tycker jag att det
skulle vara intressant att se vad eleverna anser om IT och datorer i skolan. Hur
upplever de arbetssätt, inlärning, program, o.s.v.? Det skulle också vara intressant
att se vilka uppfattningar skolledare har och om de anser att datorinförandet och
användandet blivit som de tänkt sig.

Frågan är också om IT användningen i skolan behöver lite tid på sig för att mogna
och för att hitta sin nisch. Det skulle vara intressant att göra en uppföljning om ett
par år för att se om lärarna då uppfattar datorn och IT på ett annat sätt. Till sist
anser jag, med bakgrund mot min undersökning, att datorn har kommit för att
stanna i den svenska skolan, men att det kommer att ta mycket tid och kraft från
lärarna innan alla har hittat en bra arbetsform som passar just deras undervisning.
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