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Sammanfattning

Arbetet har behandlat vilken roll Internet har i SO-undervisningen. Arbetet bygger
på fem Intervjuer med lärare som undervisar i SO på högstadiet. Intervjuerna har
skett på tre olika skolor med varierande grad av tillgång på datorer med
uppkoppling till Internet.

Jag har försökt se Internetanvändandet ur olika aspekter och har för det första
försökt få svar på vad lärare använder Internet till i sin undervisning och om det
ser olika ut i olika ämnen. För det andra har jag försökt få reda på hur eleverna
bearbetar materialet de hittar och vilken förståelse de har för materialet, samt hur
eleverna kontrolleras framför datorn. För det tredje har jag försökt få svar på vilka
fördelar och nackdelar användandet av Internet kan föra med sig och hur lärarna
ser på skolans framtida satsningar på IT.

När det gäller frågan om vad lärarna använder Internet till så är det vanligaste att de
låter eleverna söka information. Några använder även möjligheten att kommunicera
över Internet via e-post och någon lärare har precis börjat utnyttja möjligheten till
presentation genom att publicera arbeten på Internet.

Samtliga lärare menade att källkritik hade en betydande roll i elevernas
bearbetning av materialet där det gällde att låta eleverna förstå att det finns sidor på
Internet med tvivelaktig information.

Vad gäller lärarnas syn på Internets fördelar och nackdelar så är det en rad
argument som radas upp där den främsta fördelen som nämns är att Internet för
vissa arbetsområden är en ovärderlig källa för information och att möjligheten till
kommunikation med människor långt borta gjorts möjlig. Nackdelar med att
släppa in Internet i undervisningen menade lärarna var att det är tidskrävande och
inte alltid står i proportion till mängden kunskap eleverna tillägnar sig. En annan
nackdel är att Internet inte är anpassat till elevernas nivå. Slutligen har flera lärare
erfarenheter av att uppkopplingen eller annan teknik plötsligt inte fungerar vilket
gör lärarna utlämnade till en ibland bristfällig support vilket är frustrerande
eftersom lärarens planering spricker.

När lärarna pratade om framtida satsningar så var de flesta överens om att skolan
behöver mer personal och att vissa elever fått betala ett högt pris för att skolan
lagt pengar på datorer och Internet. Satsningen på Internet var inte okontroversiell
och självklar om priset blev för högt men alla var ändå överens om att Internet har
kommit för att stanna. Även i skolan.
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Inledning

Mitt eget intresse för datorer har alltid varit stort och det jag kan om datorer är
det jag sett till att ta reda på själv. I mitten på 80-talet skaffade jag mig min första
dator, en dator som mest dög till att spela på men också till enklare
programmering. Snart räckte den inte längre till och jag köpte min första PC, en
IBM-kompatibel dator. På den lärde jag mig grunderna och sedan dess har
utvecklingen gått fort framåt vilket tvingat fram datorbyten och uppgraderingar i
allt snabbare takt för att kunna använda de senaste programmen. Aldrig under
min tid i grundskolan (1981-1990) fanns det IBM-kompatibla datorer eller
Macintosh utan det var först på gymnasiet jag kom i kontakt med någon form av
datorundervisning som var värt namnet. Tyvärr tycker jag inte att datorn har fått
nödvändigt utrymme under utbildningen på universitetet heller.

IT är en dyr teknik, inte bara i inköp utan också i underhåll och nödvändiga
uppgraderingar av utrustningen. Skall man sen också ha en Internetanslutning till
datorerna kostar det extra. Skall slutligen också personalen utbildas i att använda
tekniken blir det ännu dyrare. Tar man då kanske genvägar och hoppar över det
där med utbildning av personalen? Används de dyra datorerna ute på skolorna
eller är hela IT-satsningen på dyra datorer med uppkopplingar rent av helt
bortkastade?

På börsen råder det närmast hysteri kring aktier i företag som sysslar med IT. Det
är framtiden säger man. Hur får skolan del av den nya tekniken som företagen
utvecklar och säljer? Vad vet lärarna och hur använder de sig av det? Det är bland
annat detta jag vill titta närmare på i mitt arbete.

Avgränsning

När man pratar eller skriver om IT så innefattar det allt som har med
informationsteknik att göra, även om de flesta säkert associerar till datorer i första
hand. Jag vill också klargöra skillnaden mellan informationsteknik och
informationsteknologi. I engelskan är det ordet ”informationtechnology” som
betecknar både tekniken och forskningen kring tekniken. Jag sysslar i mitt arbete
bara med tekniken. Ett uttryck som blivit vanligare är ”IKT” vilket betyder
informations och kommunikationsteknik. Jag kommer använda mig av det gamla
uttrycket IT i mitt arbete. Ett arbete om IT i skolan i sin helhet skulle bli allt för
stort. Jag har därför tvingats avgränsa mitt arbete till att endast undersöka hur just
Internet används i SO-undervisningen. Jag har således valt att inte undersöka hur
datorerna i övrigt används, och inte heller hur Internet används i ämnen som inte
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tillhör SO-området. Jag har inte heller undersökt vilka orsaker som kan finnas till
varför vissa lärare valt att inte använda Internet i undervisningen.

Syfte och frågeställningar

Jag har länge haft funderingar kring varför lärare har så olika syn på Internets
användningsområden i undervisningen. 1997/98 deltog jag i ett projekt, ”IT-
satsa”, på Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet,
tillsammans med några kurskamrater. Vårt bidrag i projektet var att samla på oss
bra länkar till en hemsida om vikingar som jag sen skapade i syfte att den skulle
kunna vara möjlig att använda i undervisningen. Det här examensarbetet har jag
tänkt skall ge mig kunskaper om hur lärare på fältet faktiskt använder Internet.

En del ser Internet som farligt och svårt att integrera i undervisningen medan
andra lärare ser stora möjligheter och anser det som självklart att använda Internet
så ofta de bara kan. Jag har själv en mycket positiv grundsyn till Internet och dess
betydelse för skolan. Jag är därför nyfiken på vilka erfarenheter de lärare har som
faktiskt använder Internet, och vilka deras uppfattningar är om Internets för- och
nackdelar. Förhoppningsvis kommer det här arbetet att hjälpa mig att undvika en
del onödiga misstag i min egen lärargärning och ge mig idéer hur Internet kan
integreras i min egen undervisning.

Syftet med arbetet är att ta reda på hur Internet används i undervisningen i olika
SO-ämnen och SO-lärares uppfattningar om för- och nackdelar med Internet i
olika ämnen.

Mina frågeställningar är:

• Hur arbetar lärare med Internet i undervisningen inom de olika SO-
ämnena?

• Vad är fördelarna respektive nackdelarna med Internet i
undervisningen?
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Bakgrund

Internets historia

I slutet av 1960-talet, under rymdkapplöpningens och kärnvapenkapprustningens
dagar, fick ett antal forskare i USA ett uppdrag av det amerikanska
försvarsdepartementet Pentagon.

Uppdraget gick ut på

”att bygga ett nät för att koppla samman datorer av försvarsstrategisk betydelse –
både egna och hos viktiga forskningsinstitutioner och universitet. Kravet var att
trafiken skulle kunna fortsätta även om delar av nätet slogs ut i en kärnvapenattack,
för att möjliggöra en andra våg av kärnvapenmissiler mot Sovjetunionen."1

Forskarna valde en teknisk lösning som innebär att man kan skicka data i nätet
även om en förbindelse någonstans är bruten. Informationen tar bara en annan
väg. Så fungerar Internet även idag.

Så småningom växte nätet när även universitet och högskolor i USA kunde ansluta
sig. Snart spred sig nätet även internationellt och det började användas till mer än
bara att skicka arbetsmaterial och forskningsresultat. Under 1980-talet spred sig
Internet som en löpeld internationellt och 1988 anslöt sig även det svenska
universitetsdatanätet, SUNET. Först 1991 släppte amerikanarna makten över
nätet och det blev fritt för vem som helst att ansluta sig. Internet blev nu inte bara
tillgängligt för människor i den akademiska världen utan också för folk utanför
universitetsvärlden.2

Idag kan var och en som har en telefonlinje indragen köpa ett modem och skaffa
sig ett Internetabonnemang för att ta sig ut på nätet. I juli 1999 var ungefär
515.000 datorer uppkopplade mot Internet bara i Sverige. Tittar man på hela
världen uppskattas antalet anslutna datorer till över 56 miljoner!3 Man räknar
också med flera användare till varje ansluten dator varför antalet Internet-
användare är svårt att uppskatta. Var och en kan också lägga upp en egen hemsida
på något av alla Webbhotell som erbjuder utrymme. Således finns det ofantligt
många hemsidor att besöka idag, och antalet växer hela tiden. Att ha tillgång till
Internet innebär inte bara att man kan nå ett närmast oändligt antal sidor med
information utan också att man själv kan skicka och ta emot information med
hjälp av elektronisk post, e-post. Även här kan man hos flera företag på Internet

                                       
1 Sandén, 2000, IT-boken, s.74
2 Ibid. s.76
3 Ibid. s.77
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utan kostnad få en egen adress. Användandet av e-post ökar snabbt och på många
visitkort är e-postadressen lika självklar som telefonnumret eller faxnumret.

Internet i skolan

Bakgrund

Datorer är ingen nyhet i skolan. Det nya är nya möjligheter att använda dem på.
Ända från 70-talet har man i sällsynta fall kunnat hitta datorer ute på de svenska
skolorna men framförallt under 80-talet började de blir mer vanligt
förekommande. I samband med detta kom den förra läroplanen ut, Lgr80, och
för första gången kunde man läsa ”datalära” i skolan. Tekniken var ny och den
skulle utnyttjas i skolorna.

Jedeskog skriver i sin bok ”Lärare vid datorn” (1996) att hon tror det fanns tre
anledningar till att man införde ämnet datalära i skolan. För det första fanns det
demokratiska skäl – att alla skulle få chansen att lära sig hantera en dator. Det
andra skälet var att eleverna skulle förberedas att kunna använda datorer i det
kommande arbetslivet. Det tredje skälet var att datorn skulle kunna användas som
ett stöd vid inlärning.4

Samma skäl skulle kunnat vara giltiga för att motivera införandet av
Internetanvändande i skolan om bara tekniken varit lite längre kommen när Lpo94
skrevs. Såväl Lgr80 som Lpo94 skrevs ju vid tiden för stora teknikförändringar
inom datavärlden. Under 1980-talet var det framför allt datorer i första hand
gjorda för spel som dominerade i hemmen och på skolorna fanns fortfarande
resterna av tidigare projekt från myndigheterna kvar. Här och var kunde man hitta
en ”Compis” (Computer in School), en dator framtagen av Esselte i mitten på 80-
talet på uppdrag av myndigheterna.5 Denna dator hade, med dagens mått mätt,
väldigt få användningsområden. Sen 1994 har ju dock datorernas ökade prestanda
skapat nya möjligheter och många nyttoprogram, undervisningsprogram inte
minst, har kommit ut på marknaden som förändrat situationen.

                                       
4 Jedeskog, Gunilla (1996), Lärare vid datorn, s.16-18
5 Lindh, Jörgen (1997), Datorstödd undervisning i skolan – möjligheter och problem, s.73
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Lpo94

Läroplanen är det grundläggande dokumentet som styr skolan i Sverige. Under
förarbetet till det som kom att bli den nu gällande läroplanen, Lpo94, var Internet
ännu inte något som fanns tillgängligt för vem som helst. Det hade varit för
mycket begärt av utredarna bakom läroplanen att förutse den fullkomliga
explosion av information av alla dess slag som blev åtkomlig när Internet började
bli tillgängligt och användas av ”vanligt” folk utanför den akademiska världen.
Således kan man inte finna några exakta formuleringar i Lpo94 som behandlar
Internet. Det finns dock formuleringar som avser andra medier men som skulle
kunna appliceras på Internetanvändande. Under rubriken ”skolans uppdrag” kan
man läsa följande:

”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.”6

Lite längre fram kan man under rubriken ”Den enskilda skolans utveckling” läsa:

”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att
undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya
metoder prövas och utvecklas.”7

Den senare delen av detta citat stämmer väl överens med det som pågår på många
skolor idag där man är i full färd med att installera Internetanslutna datorer och
lärarna prövar sig fram på vilka sätt man kan använda det.

Två av uppnåendemålen för grundskolan kan också appliceras på
Internetanvändande:

”Har kunskaper om medier och deras roll,
Kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.”8

I Lpo94 specificeras också att rektor har ett särskilt ansvar för att:

”Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av
god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex.
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.”9

                                       
6 Utbildningsdepartementet, 1998, Lpo94, s.7.
7 Ibid. s.9.
8 Ibid. s.12.
9 Ibid. s.19.
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Huruvida man skall räkna Internet som ”andra hjälpmedel” eller om det numera
skall anses höra samman med datorer är öppet men att formuleringen är
användbar i fråga om Internet är klart.

Rektor ansvarar även för att:

”Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall
kunna utföra sina uppgifter.”10

Är Internet installerat på skolan och det ingår i skolans mål att det skall användas i
undervisningen kan formuleringen tolkas så att kompetens-utvecklingen även
gäller data och Internet.

Kursplaner

Kursplanen är tillsammans med läroplanen de viktigaste styrdokumenten som
läraren arbetar efter. I kursplanen finns specificerat de mål som skolan skall
sträva efter respektive uppnå med undervisningen. Jag väljer, med tanke på vilka
ämnen mitt arbete handlar om, att titta på SO-ämnena i kursplanen och ser efter
formuleringar som har med Internet att göra.

I kursplanen för geografi nämns inte Internet en enda gång, inte heller går det att
hitta formuleringar som någorlunda enkelt går att tillämpa på Internetanvändandet.
En formulering som däremot kan tänkas belysa följderna av ett ökat
Internetanvändandet i världen hittar jag bland strävansmålen.

”Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven vidgar sina kunskaper om hur
människans olika ekonomiska, tekniska, politiska, sociala och kulturella aktiviteter
länkar samman till platser och regioner och kan reflektera över följderna av sådana
samband.”11

Det är ju så att Internet faktiskt länkar samman platser och regioner på ett sätt som
varit omöjligt tidigare.

I kursplanen för religion går det inte att hitta några formuleringar rörande Internet.

I historia hittar jag några formuleringar som går att tillämpa på Internet. Den första
under rubriken ”Mål att sträva mot”. Skolan skall sträva efter att eleven:

                                       
10 Ibid. s.19.
11 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för grundskolan, s.19.
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”Förvärvar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika typer av texter
och källor.”12

Den formuleringen går att tolka så att Internet går att räkna in som en av dessa
källor. Under rubriken Tid och historiemedvetande finns en formulering som mer
eller mindre direkt pekar på Internet:

”Användning av t.ex. databaser, hembygdsmuseer, tidningar och andra medier är en

naturlig del av historieundervisningen.”
 13

Var hittar man idag flest historiska databaser om inte på Internet? Ta
kulturdatabasen i Östergötland14 som exempel, där hembygdsföreningar och
universitetet i Linköping tillsammans skapat en kulturdatabas som är tillgänglig
över Internet.

Ett av målen som skall ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret kan också
kopplas samman med Internet:

”Eleven skall kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr
och används idag som ett medel för påverkan.”15

I det sista SO-ämnet, Samhällskunskap, finns också några formuleringar som går
att tolka som en formulering rörande Internet. Där står att det:

”…eleverna får kunskap om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor och
deras bakgrund samt vana vid att söka och värdera information.”16

Det sista citatet ur kursplanen är taget ur de mål som satts upp för vad eleverna
skall klara av efter det nionde skolåret och kan definitivt tillämpas på Internet.

”Eleven skall kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa,
bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och
opinionsbildare.”17

Under våren år 2000 är de reviderade kursplaner som skall börja gälla from hösten
2000 ute på remiss och finns att läsa på skolverkets hemsida.18 I dessa hittar jag
inte vare sig bland strävansmålen eller uppnåendemålen en enda formulering som
visar på att de anpassat kursplanerna för ett ökat Internetanvändande.

                                       
12 Ibid. s.26.
13 Ibid. s.28
14 www.tema.liu.se/kultarv/
15 Utbildningsdepartementet, Kursplaner för grundskolan, s.29.
16 Ibid. s.41.
17 Ibid. s.43.
18 www.skolverket.se
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Skolplan för Borås kommun

Eftersom jag gjort min undersökning i skolor i Borås kommun kan det vara viktigt
att se vad man där har för tankar om IT-användningen i skolan. I skolplanen för
Borås kommun kan man under avsnittet ”Informationsteknik” läsa följande:19

”Bakgrund
Intresset för informationsteknik har under de senaste åren ökat hos eleverna. Skolan
har idag datorkunniga elever, men även elever som inte alls kommit i kontakt
med datorer. Skolan ska uppmärksamma detta både ur kunskapssynpunkt och ur
jämställdhets- och jämlikhetssynpunkt.

Mål
Skolorna ska ge alla elever möjlighet att använda dagens teknik i den dagliga
verksamheten och förbereda för kommande arbetsliv. Alla elever ska lära sig att
använda modern teknik för sitt kunskapande. Flickors intresse för informationsteknik
ska särskilt stimuleras och utvecklas.

Genomförande
Personalen ska ges kunskaper i att använda informationsteknik. Eleverna ska ha
tillgång till datorer som ett verktyg i det dagliga skolarbetet. Projekt i samverkan
mellan förskola och skola för att möta barns nyfikenhet bör stimuleras.

Utvärdering
Årlig redovisning till respektive nämnd
· av datortäthet i skolan
· av IT-projekt i verksamheten
· av användningssätt”

Regeringens mål

1998 utkom utbildningsdepartementet med ett nationellt program för IT i skolan.
Där kan man läsa om regeringens mål med den pågående IT-satsningen. En IT-
satsning som tillför för-, grund-, och gymnasieskolorna 1,5 miljarder kronor
under en treårsperiod.20  Ett av målen med denna satsning är att varje skola skall
vara uppkopplad mot Internet. Man poängterar att tekniken skall underordnas
pedagogiken så att tekniken endast blir ett verktyg bland andra för inlärning.

Flera skäl talar för att användandet av informationstekniken måste öka i skolorna
vilket tas upp i skriften.21 För det första innebär informationstekniken ett nytt
pedagogiskt förhållningssätt med nya roller för elever och lärare och
kommunikation med samhället utanför skolan. För det andra nämns framtidens
arbetsmarknad. Eleverna behöver lära sig hantera informationstekniken då den

                                       
19 Ur Borås kommuns skolplan från 1996-08-22
20 Utbildningsdepartementet, 1998, Lärandets Verktyg. s.15.
21 Ibid s.16.
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förekommer nästan överallt i samhället. För det tredje anger man rättviseskäl som
en anledning att öka IT-användandet. Barn från alla samhällsgrupper skall ha lika
möjligheter att ha tillgång till datorer och Internet. Skolan måste kompensera de
skillnader som uppstår på grund av att alla inte har tillgång till informationstekniken
hemma. För det fjärde anges internationaliseringen som skäl. Internet ger ökade
möjligheter att öka kontakten med elever i andra länder för erfarenhetsutbyten.

I satsningen på IT ingår också kompetensutveckling för lärare som man kan läsa
ytterligare om i skriften. Regeringens mål är att under treårsperioden 1999-2001
skall 60000 lärare ha genomgått en kompetensutveckling i olika projekt inom
ramen för ItiS, IT i Skolan.22 Varje lärare som deltar i projektet erhåller också en
egen bärbar dator. Ingen av skolorna jag besökte för mina intervjuer hade vid
tiden för intervjuerna ännu påbörjat något sådant projekt.

Det svenska skoldatanätet

I skolverkets regi bedrivs sedan april 1994 på regeringens uppdrag det svenska
skoldatanätet.23 Syftet med skoldatanätet är främst att det skall fungera som
mötesplats på Internet för lärare och elever. Det skall underlätta för lärare och
elever att hitta andra lärare och elever, såväl på svenska och utländska skolor, som
arbetar med IT i skolan. Några av de tjänster man kan hitta på skoldatanätet är ett
sk. ”länkskafferi” där länkar till sidor som är granskade finns indelade i
ämneskategorier. En annan tjänst är ett lexikon, där hjälp finns för översättning
mellan flera språk. Ungefär 40000 sidor laddades ned från skoldatanätet varje
skoldag under terminerna 1997.24 Med tanke på att antalet uppkopplade skolor
ökat och att tjänsterna på sidorna blivit fler sedan dess är det troligt att den siffran
är högre idag.
Tidigare forskning

Utvecklingen går oerhört fort. En bok som var intressant när den kom ut för några
år sedan kan vara väldigt inaktuell idag. Det finns få utländska böcker i ämnet då
Sverige ligger långt framme i forskningen i jämförelse med utlandet. Mycket av
den litteratur som finns är dessutom mer utpräglade handböcker om hur Internet
kan användas, inte om hur det faktiskt används. En bok som dock var till stor
hjälp var ”Informationstekniken i skolan – en forskningsöversikt” av Jens
Pedersen, utgiven av skolverket 1998. Den sammanfattar till viss del den
forskning som fanns fram till 1998 och hänvisar till litteratur för vidare läsning.

                                       
22 Ibid s.19.
23 www.skolverket.se
24 Ibid.
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Pedersen tar upp Gunilla Jedeskogs forskning som beskriver hur olika
lärarkategorier dragits in under olika perioder av IT-satsningar i Sverige. Jedeskog
delar upp de olika IT-satsningarna i tre delar där den första (1984-1989) främst
berör Ma/No lärare då undervisning skulle ske i ”datalära”. Den andra satsningen
(1988-1991) berörde främst lärare i Svenska samt speciallärare och innehöll mest
ordbehandling. Slutligen den tredje satsningen, som nu pågår, troligen kommer
tilltala SO-lärare och språklärare främst, då Internet ger dessa lärare nya
möjligheter.25

Pedersen tar även upp Tengström som inte tror att Informationstekniken kommer
att revolutionera skolan eller påverka lärarrollen:

”Enligt min uppfattning kommer IT snart att odramatiskt inordna sig bland skolans
övriga hjälpmedel för att lösa det klassiska problemet med inlärning av svåra ting”.26

Märk att detta är skrivet några år efter det att Internet blivit tillgängligt för allmänhet
och skolor och således här innefattas av begreppet IT. Tengström betonar de mer
klassiska uppgifterna en lärare måste ha. Uppgifter som går före den att överallt
föra in IT i undervisningen. Uppgifter såsom att ge eleverna en överblick över
olika kunskapsområden, väcka intresse och inspirera, att besitta en sk. ”didaktisk
förmåga” dvs. förmedla kunskap, inte bara information och slutligen, att läraren
måste besitta en social kompetens.27 Det tolkar jag som att datorer visst kan
användas i undervisningen men inte på bekostnad av att kontakten mellan lärare
och elever minskar.

Pedersen själv ställer sig frågan mot slutet av boken om undervisningen och
elevers inlärning blir bättre med hjälp av datorer. Han diskuterar hur man skall
kunna svara på frågan, men betonar problemet att fastställa innebörden i vad som
är ”bättre” undervisning. Han lägger fram några av de argument för att använda
datorer i undervisningen som förekommer i debatten. Han visar på olika
perspektiv av innebörden och skriver bl.a. att ”bättre undervisning” för somliga
kan betyda att elever lär sig mer på kortare tid, för andra att kvalitén på
undervisningen kan öka. Några lägger också i betydelsen ”bättre” att motivationen
för studier kan öka, att undervisningen blir billigare på så sätt att det blir färre dyra
lärare och fler billiga maskiner. ”Bättre” kan också betyda att variationen i
undervisningen ökar och vissa arbetssätt underlättas, samt det framtida värdet av
datorkunnandet i arbetslivet. 28

                                       
25 Pedersen, Jens (1998), Informationstekniken i skolan – en forskningsöversikt, s.12
26 Ibid, s.30
27 Ibid, s.30
28 Ibid, s.52
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Maria Bergman presenterade 1999 sin licentiatavhandling ”På jakt efter
högstadieelevers Internetanvändning – en studie av högstadieelevers
Internetanvändning som kulturellt fenomen i skolan”.  Bergman har använt sig av
flera metoder för sin forskning och befunnit sig ute på en skola och där både
observerat, intervjuat och gjort enkätundersökningar. Som utgångspunkt inför sina
fältstudier ställde hon frågorna ”Hur använder eleverna datorer med
Internetanslutning för att lära?” och ”Varför skall man använda IT i skolan?”29

Bergman menar att eleverna tycks välja hemsidor att besöka efter utseende och
vilka bilder som finns där. Det rådde också förvirring hos eleverna hur
sökmotorer, sökord och databaser kunde användas som verktyg i sökandet.
Bergman upptäckte också att det gick åt mycket tid att hitta en bra hemsida vilket
var ett mycket ineffektivt sätt för läraren att använda sin schemalagda tid. Tiden
gick istället åt för eleverna att busa och i möjligaste mån fördröja den egentliga
uppgiften. 30

Frågan hon ställer sig mot slutet av avhandlingen är lite typisk för ämnet, nämligen
om Internet kan åstadkomma något nytt? Svaret hon själv ger är enkelt: - Det beror
på! Det hela bygger på vilken syn på pedagogisk verksamhet lärarna betonar i sitt
arbete och att man måste arbeta med tekniksynen. Internet som redskap och
verktyg, inte som mål.

Det finns texter om hur IT kan användas i undervisningen som jag inte tagit med
här därför att de antingen inte handlar om just Internet eller går att applicera på
Internetanvändning, eller så handlar de inte om SO-undervisning eller något som
kan appliceras på SO-undervisningen.

Källkritik på Internet

Ett stort problem när man ger sig ut på Internet och letar information är att
bedöma vilken tillförlitlighet informationen har. I Patric Hadenius bok ”Leta och
lita på Internet” (1998) finns många intressanta synpunkter på
informationsvärdering på Internet.

För det första nämner han fenomenet ”informationsstress” som är vanligt när man
söker information på Internet. Det inträffar när vi hittar så mycket information att
vi inte längre kan hantera hela mängden. Det är då man måste börja göra ett urval
bland informationen. Om man anser all information är väsentlig kommer snart

                                       
29 Bergman Maria, 1999, På jakt efter högstadieelevers Internetanvändande, s.13.
30 Ibid. s.125
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informationsstressen, men om man sållar och tar bort irrelevant information blir
det mer överblickbart. Först om mängden relevant information ökar har vi
anledning att oroa oss.31

Hadenius visar på olika sätt att söka på Internet och sätter ”den metodiske”
sökaren som ett föredöme.32 Den metodiske sökaren använder sig av en sk.
”sökmotor”, exempelvis Altavista, och ägnar alltid en stund innan sökningen till
att tänka ut bra sökord och försöker genast genom att använda sig av ”+” och ”-”
tecken lägga till och dra ifrån ord för att begränsa sig och få bästa möjliga träffar.
Detta till skillnad från de som väljer att från första träffen på sökmotorn klicka sig
vidare och hoppas på bättre träffar längre fram.

När man väl hittat informationen man är ute efter skall man värdera informationen.
Som hjälp för detta har Hadenius satt upp ett antal frågor man bör ställa sig. Han
har delat upp frågorna under ett antal rubriker. Som lärare är det främst frågorna
under rubrikerna ”Vem?” och ”Syfte?” som är viktiga varför jag presenterar dem
här. 33

Vem?
-Vem är upphovsman?
-Vem har lagt ut det?
-Vem har betalat?

Syfte?
-Varför blir jag informerad om detta?
-I vilken situation kom informationen till?

Hadenius har fler frågor man kan ställa sig för att avgöra om informationen är
tillförlitlig men jag bedömer att ovanstående frågor är lämpliga att tänka på som
lärare och att lära ut till sina elever.

Metod

Mitt arbete grundar sig på en deskriptiv studie med kvalitativ ansats som jag gjort
med hjälp av intervjuer. Jag har svårt att se hur en undersökning med kvantitativ
metod skulle kunna ge mig svaren på de frågor jag hade inför mitt arbete.

                                       
31 Hadenius, Patric, 1998, Leta och lita på Internet, s.26.
32 Ibid. s. 57
33 Ibid. s.64.
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Inför intervjuerna har jag läst om forskningsintervjuer i Kvales bok. Jag har använt
mig av en intervjuguide som stöd för intervjun, beskriven av Kvale:

”Guiden kan beskriva i stort de ämnen som skall täckas eller den kan rymma en rad
omsorgsfullt formulerade frågor”. 34

I Johansson/Svedners bok ”Examensarbetet i lärarutbildningen” hittar jag
ytterligare stöd för mitt val att grunda min undersökning på intervjuer:

”Intervjuer, speciellt kvalitativa, ger information som gör det möjligt att förstå
elevens/barnets attityder, förkunskaper, värderingar och intressen, resp. lärarens syn
på undervisning, förhållningar, målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun ger,
rätt använd, kunskap som är direkt översättbar till läraryrket.”35

Svaren intervjupersonen sedan gav fick avgöra följdfrågorna. Vid samtliga
intervjuer använde jag bandspelare för att kunna koncentrera mig på vad
intervjupersonen verkligen sade, och därmed få till bra följdfrågor, istället för att
behöva föra anteckningar.

Ingen av intervjupersonerna hade i förväg fått reda på annat än att jag var
intresserad av hur de använde Internet i sin SO-undervisning. Jag hade vid den
första kontakten bara tagit reda på att de verkligen använde sig av Internet i
undervisningen.

Val av skolor och lärare

Jag har valt att göra undersökningen inom Borås kommun då skolorna i
Linköpings kommun är ovanligt väl utrustade med datorer och Internet-
uppkopplingar vilket inte Borås skolor är. Linköping har till skillnad från Borås
deltagit i ett av KK-stiftelsens skolutvecklingsprojekt, BIT – Broar med IT, vilket
tillfört stora resurser.36 Skolorna i Borås är mer beroende av enstaka eldsjälar och
har inte samma stöd av andra lärare i frågor rörande IT. Borås kommun anser jag
därmed vara mer representativt för riket. Jag har valt att göra mina
undersökningar på tre skolor med elever i åk 7-9, där datorer med
Internetuppkoppling finns och läraren utgett sig för att använda Internet i sin
undervisning. På grund av att inte många högstadieskolor i kommunen har
Internetuppkoppling ännu har jag blivit något begränsad men jag har valt ut fem
olika lärare på tre olika skolor och enda kriteriet har varit att de vid första
kontakten svarat "ja" på frågan om de använder Internet i sin SO-undervisning.

                                       
34 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.121
35 Johansson, Bo, 1997, Examensarbetet i lärarutbildningen”, s.42
36 www.linkoping.se/bit
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Begränsningar med undersökningen

Samtliga intervjuer har gjorts vid personliga möten och jag har inte låtit någon av
intervjupersonerna se intervjufrågorna i förväg. Kanske skulle svaren blivit mer
uttömmande och genomtänkta om de sett dem i förväg, samtidigt som
spontaniteten då varit borta och risken större för att de gett mig de svar de trodde
att jag ville ha.

Jag har på grund av tidsbrist inte heller observerat några lärare eller elever i deras
Internetanvändande.

Min bristande erfarenhet av tidigare intervjuer kan ha gjort att intervjuerna inte
håller den klass de skulle kunna haft. Kanske skulle jag ha kunnat ställa annorlunda
följdfrågor eller vinklat frågorna annorlunda om jag hade haft erfarenhet av
liknande undersökningar tidigare.

Antalet skolor är begränsat till tre och antalet lärare till fem. Detta innebär vissa
risker om man vill generalisera resultatet men jag tror ändå att man kan få en god
bild av hur Internet faktiskt används i många skolor idag.
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Utformning av intervjufrågorna

Jag har under intervjuerna som stöd använt mig av en intervjuguide (se bilaga)
som jag satte ihop förväg. I intervjuguiden utgick jag från mina frågeställningar och
delade upp dem i mindre frågor som jag sen tänkte ut olika följdfrågor till
beroende på vilket svar jag skulle få.
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Intervjuresultat

Jag har valt att redovisa intervjuerna en och en, skola för skola, under följande
rubriker:

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
Är det olika i olika ämnen?
Hur bearbetas materialet som fås fram?
Kontrolleras eleverna framför datorn?
Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Fördelar och nackdelar med Internet?
Framtida satsningar?

Skola A
Denna skola är den som kommit längst inom IT-satsningen inom Borås kommun.
De har redan ett fungerande nätverk med datorer som är uppkopplade till Internet
med en hastighet av 256 Kbit/s, dvs. en relativ snabb uppkoppling. På den delen
av skolan som används av åk 4-9 finns 1-2 datorer i varje klassrum plus en datasal
med 20 datorer. Datasalen kan bokas för lektioner. Lärarna delar på sju datorer,
vilket innebär ca. tre lärare på varje dator. Sammanlagt finns det 52 datorer. På
skolan arbetar en tekniker deltid, tre dagar i veckan, med support. En av lärarna
har också halva sin tjänst på datorsupport. Alla elever genomgår under hela åk 7 en
datakurs där reglerna för vad som gäller på Internet ingår. Sammanlagt finns ca
775 elever varav ca 395 elever i åk 7-9.

I skolans lokala utvecklingsplan står det under rubriken ”DATA/IT” :

”Utbyggnaden av datanätet fortsätter och klassrummen förses med datorer som är
uppkopplade. IT skall införas i den dagliga verksamheten i samtliga ämnen och
anpassas efter elevernas mognadsnivå. IT skall vara ett komplement till de
traditionella läromedlen. Redan från år 1 skall eleverna få undervisning i IT och ha
tillgång till Internet i klassrummet. Bibliotekets katalog läggs på data och ett nytt
utlåningssystem tas i bruk. Skolans dokumentation av mål, kurser och kriterier görs
tillgängliga på Internet. Alla lärare skall ha utbildning i datoranvändning.”37

Lärare A1
Lärare 1 har arbetat som lärare sedan 1983. Han har utbildning i svenska och
religion för grundskola och gymnasium. Någon särskild utbildning i datakunskap
eller om Internet har han inte men han har gått en 5p kurs på högskolan i Borås

                                       
37 Ur skolans lokala skolutvecklingsplan från 1999-09-09
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1997 ”Internet i ett pedagogiskt perspektiv”. Han anser sig numera ha väl
godkända kunskaper för att kunna använda det i undervisningen.

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
Lärare A1 låter i första hand sina elever använda Internet till informationssökning
men även till presentation av sina arbeten. Han började 1999 också låta eleverna i
åk 7 använda e-post inom ramen för samhällskunskapen för kommunikation med
tex. de olika kommundelskontoren i Borås. Eleverna skickar e-post och ställer
frågor till de olika kommundelarna och får svar på samma sätt.

Hur ofta han låter eleverna använda Internet är mycket upp till eleverna själva.
75% av alla elever i åk 9 använder Internet minst en gång i veckan i något av SO-
ämnena men något mindre i åk 7 och 8.

Är det olika i olika ämnen?
Mest användning i samhällskunskapen men även i religion. Eleverna skriver till
olika kyrkor och får svar. De slipper åka ut och göra intervjuer på så sätt. Ämnet
historia är också ett tacksamt ämne att använda Internet inom, i det fallet mest
informationssökning. Inom geografi har lärare A1 börjat låta eleverna använda
Internet from vt-99. De skall göra en resa till en världsdel med olika nedslag och
skall vid nedslagen ta kontakt med en skola och ställa frågor mm. Frågorna skall
röra både naturgeografi och hur industrier ser ut mm.

Hur bearbetas materialet som fås fram?
Eleverna bearbetar materialet själva, men måste bifoga alla utskrifter de gjort från
Internet. De måste ha en källförteckning i arbetet vilket innebär att de kan inte ha
med fakta om de inte hänvisar till någon källa.

Kontrolleras eleverna framför datorn?
Lärare A1 övervakar inte sina elever när de sitter framför datorn men alla har egna
användarnamn och koder vilket innebär att de som missköter sig kan stängas av.
Det har hänt någon enstaka gång.

Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Vissa elever har lättare för sig än andra. Det kan vara svårt med speciellt de
engelska texterna men vi lärare lägger ut bra länkar till sidor som innehåller bra
men lättförståelig information.

Fördelar och nackdelar med Internet?
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Eleverna måste lära sig Internetanvändning idag som förberedelse för arbetslivet
och livet efter skolan. Det är viktigt eftersom Internet slagit igenom i så stor grad i
samhället. Skolan har en viktig roll också då alla faktiskt inte har dator och Internet
hemma. Dock är det inte allena saliggörande, den personliga kontakten
fortfarande mycket viktigt. Några av fördelarna som lärare A1 nämner är att han
inte känner sig så styrd av läroböckerna, han kan lägga upp vidare mål och han
kan låta flera elever som har dator och Internet jobba hemma. Eleverna har vissa
mål att jobba efter och de måste visa upp vad de har gjort. Så får de arbeta i åk 9
om de vill och det har fungerat bra. Även sättet att presentera arbetet på Internet
gör att det är roligare för eleverna att göra ett bra arbete. De får chansen att visa
upp arbetet för fler än läraren. En annan fördel är snabbheten. Eleverna kan
skicka ut frågor via e-post till någon myndighet eller något företag och få svar
nästan omedelbart. Speciellt inom samhällskunskapen är detta suveränt.

Lärare A1 tar också upp flera nackdelar. Bl.a. den att om man inte styr upp
eleverna så kan de yra hur länge som helst framför skärmen. Dessutom om man
inte får upp ett bra kontrollsystem så kan man råka ut för att de kopierar arbeten.
Det är helt OK att de plockar fakta från andra elevarbeten men absolut inte att de
kopierar ett arbete rakt av. Lärare A1 tar också upp källkritiken som en möjlig
nackdel då det finns en fara för att de hittar hemsidor på Internet som innehåller
felaktiga uppgifter, såsom nazistiska hemsidor. Att eleverna använder sig av
hemsidor med information som de inte riktigt förstår är naturligtvis också en
nackdel men vi försöker hjälpa dem med att plocka fram bra länkar i förväg. En
viktig sak att tänka på är också att datorer och Internet kostar pengar vilket tar
resurser från annat på skolan. Det blir större klasser vilket drabbar dem som har
svårt att koncentrera sig i stora grupper. Vad gäller strul med datorerna eller
uppkopplingarna så har inte skolan haft några problem själva utan de problem
som varit har varit på kommunens server centralt.

Framtida satsningar?
Lärare A1 menar att nu när det finns ganska gott om datorer på skolan så är det
helt klart en satsning på mer personal än på fler datorer som behövs. Det beror
mycket på att så många har tillgång till datorer hemma idag. Skulle det inte funnits
datorer i tillräcklig omfattning skulle han dock prioritera datorer med tillhörande
Internetuppkoppling till dess de nådde upp till den standarden de har idag.
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Lärare A2
Lärare A2 har arbetat som behörig lärare sedan 1988 men har arbetat som
obehörig lärare redan från 1980 innan lärarutbildningen. Han har utbildning i
engelska, svenska och historia samt drama. Han arbetar nu som SO-lärare och
svensklärare och har hela sin tjänst det här läsåret i bara två klasser.

Han menar att man kan använda datorer till precis det man vill. Han har dock
aldrig använt dem till programmering. Han utgår ifrån användandet men är ingen
expert på något särskilt program. Under lärarutbildningen gick han korta
datakurser men har ingen egentlig utbildning på området utan är helt självlärd
genom ”trial and error”. Man lär sig av kunniga människor i samband med att
man stöter på problem menar han. Från början var han mest inställd på att använda
datorn som skrivmaskin eftersom han är svensklärare men efterhand då
programvarorna blivit mer lätthanterliga har språkprogram och en del
presentationsprogram börjat användas. Numera använder han även Internet.

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
I sjuan får eleverna bara använda Internet till informationssökning. Det som han
begär är att eleverna skall hämta information på de sidor vars länkar han valt ut.
Han tillåter ingen fri sökning under lektionerna. I de senare årskurserna använder
eleverna även Internet för kommunikation genom att ställa frågor och få svar via e-
post. De skall också skriva ut alla sina arbeten med hjälp av datorn men han
lägger inte ut arbetena på Internet än så länge. Det planeras dock längre fram. En
del bra arbeten har lagts ut som exempel på hur man kan göra vilket han tror kan
motivera elever som också vill ha sina arbeten utlagda. Vad gäller frekvensen av
hur ofta de får vara ute på Internet så varierar det men alla elever är ute minst en
gång i veckan i något av hans ämnen.

Alla uppgifter i en kurs ligger på Internet så att de kan gå vidare i ett arbete själva
utan att behöva fråga läraren. Eleverna kan alltid, även hemifrån, komma åt
innehållet i kursen och vad som krävs för att nå godkänt osv. Så har man gjort för
att öka tillgängligheten för elever och föräldrar. Också för att få in en vana att det
är en naturlig arbetsgång.

Är det olika i olika ämnen?
Lärare A2 menar att nyttan av Internet är olika i olika ämnen. Internet är svårt att
använda i historia för åk7 eftersom det finns många svåra texter som eleverna har
svårt att få ut något av. Just i sjuan kan det bero mycket på bristande datorvana att
det går sämre menar han. I religion och geografi använder eleverna Internet
mycket men allra bäst kommer det till sin rätt i samhällskunskap. Han menar till
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och med att det först nu kan vara tal om riktig samhällskunskap eftersom Internet
erbjuder färsk information till skillnad mot läroböckerna som var rent historiska.

När det gäller religion så är det lättare att hitta avgränsade källor och det är lättare
att bedöma källornas tillförlitlighet i religion. Om någon religiös rörelse eller kyrka,
skriver om sin egen religion är det lättare att värdera subjektiviteten. Man kan anta
att författaren skriver att den aktuella religionen är bra eftersom det är hans egen.
Religion passar väldigt bra att starta en diskussion med eleverna om att värdera
källor.

I geografiämnet låter han eleverna göra sk. ”Denverarbeten” som innebär att
eleverna tittar på kartan och drar slutsatser utifrån vad de ser. Varför järnvägar
slutar där de gör, hur det hänger ihop med hur städer vuxit upp osv. Nu
kompletterar eleverna med att ta kontakt med folk på orten och kollar sina
slutsatser. Här kommer kommunikationen in i Internetanvändandet. De ställer
själva frågor via e-post istället för att sträckläsa fakta.

Hur bearbetas materialet som fås fram?
Eleverna får alltid i uppgift att skriva om materialet de får fram till en löpande text
utifrån vissa frågeställningar som läraren tar fram antingen tillsammans med
eleverna eller med de andra lärarna. Han är medveten om att de inte alltid hänvisar
till källan när de stulit fem rader och inte satt ut citationstecken, men eleverna
bygger ju upp sitt eget språk genom att härma och låna från andra så det är ok.
Kravet är dock att de skall reflektera över det de skriver. Värderingen av källan är
ett svårare arbete att lära dem. Med Internet är det så uppenbart att det finns folk
som säger saker som kanske inte är sanna. Problemet har dock tagits upp med
eleverna tidigare när det gäller tryckt litteratur. Problemet blir bara mer uppenbart
nu. Läraren har alltså ingen speciell kurs i källkritik för Internet, men källkritik tas
upp på svensklektionerna. Vad kan författaren ha för syfte, vilket budskap
förmedlas, osv.

Kontrolleras eleverna framför datorn?
När de är i datasalen finns det någon vuxen där. Upptäcker man att någon elev
missköter sig så avstängs denna. Att kontrollera att de gör vad de skall behövs
knappt inte men visst är det så att de kontrolleras i salen. Kursen är dock mera
boss över hur de hanterar arbetet än läraren. Eleverna har alltid en deadline då de
skall vara klara så det finns inte mycket tid för eleverna att surfa fritt. En stor del
av lärarens tid i åk7 går dock åt till att fostra dem in i det här sättet att arbeta.

Egentligen får inte eleverna sitta vid datorerna och använda hotmail mm, men om
inte datorerna är upptagna när eleverna har rast får de ändå sitta inne. Det finns
tillräckligt med tvång och stress vid datorena i skolan ändå men sitter någon elev
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och surfar fritt på rasten måste han eller hon så klart lämna ifrån sig datorn till den
elev som har skoluppgifter att göra.

Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Eleverna skriver ut väldigt mycket från nätet men de förstår inte alltid hela texten.
Ofta har de bara sett något nyckelord på sidan som stämmer med vad de letar
efter. Det är svårt för eleverna att sortera ut texter själva som är förståeliga.
Läraren söker därför i förväg upp länkar som är bra för eleverna. Detta gäller
speciellt eleverna i åk7 eftersom det krävs träning för eleverna att söka på Internet.
Eleverna får aldrig börja ett arbete med att söka på Internet utan att ha skaffat sig
en förförståelse för området via uppslagsböcker eller annan litteratur innan.

Fördelar och nackdelar med Internet?
En stor nackdel är att Internet inte alltid är tillgängligt. Exempelvis om servern är
nere. Denna nyckfulla tillgänglighet är irriterande för både läraren och eleverna. En
annan nackdel är att eleverna verkligen blir utslängda i hela världen utan särskilt
mycket grundkunskap vilket inte är bra. Därför vill läraren ibland bara stänga av
allt som har med Internet att göra och bara koncentrera sig på grundläggande
kunskaper. Samtidigt måste de ju öva upp ett handhavande under tiden annars blir
det tråkigt. Det måste vara roligt också. Eleverna skall gå från att vara
pliktmänniskor till lustmänniskor! Internetanvändandet är motivationshöjande men
för att hantera det krävs egentligen mer kunskap än vad man får efter flera års
akademiska studier!

En viktig fördel är att läraren har nytta av Internet även i förberedelserna av
lektionerna. Man skriver till människor i andra delar av världen och får synpunkter
och svar på frågor. Det är även bra med nya publiceringsmöjligheter då eleverna
faktiskt skriver för fler än bara läraren och sin egen klass. Lärarna har också
möjlighet att publicera kursplaner, betygskriterier som blir tillgängliga både för
eleverna och föräldrarna. En annan fördel är möjligheten att med hjälp av
sökmotorer hitta information för de elever som inte är så duktiga att hitta i böcker.
Även den svage eleven kan alltså ha lättare att hitta information på Internet.
Nackdelen är dock att texterna de hittar inte alltid är så lätta för dem.

Tittar man på ämnena var för sig så ser lärare A2 flest fördelar med Internet i
samhällskunskapen tack vare att informationen man får är färsk men  även där
finns det nackdelar. Tex att informationen de hittar faktiskt kan vara falsk. I
geografi ser läraren kommunikationsmöjligheterna som den största fördelen och
har inte kommit på några nackdelar specifika för just geografi. Vad gäller
religionen så är det ett uppenbart problem att eleverna skriver ut väldigt mycket
text i onödan. Det händer därför att läraren kopierar upp information från bra
hemsidor och delar ut vilket blir billigare än om eleverna skall skriva ut var för sig
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på skrivaren. I historieämnet är texterna på Internet svåra för sjuorna men det finns
mycket användbart för de senare årskurserna. I nian under arbetet med andra
världskriget i historia fanns det massor av bra länkar. Även mycket som var
producerat just för skolan men det är alltid svårare för sjuorna att hitta information
på rätt svårighetsnivå.

Lärare A2 tycker att det är påklistrat att man skall ämnesintegrera, tex. om temat
”vatten” i två veckor. Den väsentliga integreringen är de övergripande ämnen som
ingår i inget ämne eller alla ämnen. ”Liv och död”, ”meningen med livet", ”rätt och
fel”, osv. Här passar det väldigt bra att använda kommunikation över Internet.
Inte bara för att leta fakta utan för verklig kommunikation. Tjejerna kommer till sin
rätt vid datorn också. Av bara farten så lär sig även tjejerna, även rent tekniskt, det
som varit killarnas gebit tidigare.

Framtida satsningar?
Lärare A2 har funderat ibland på varför man slängt ut så mycket pengar på datorer
och Internetanslutningar men menar att datorn är ett verktyg och att det ju inte går
att arbeta utan verktyg. Eleverna skall kunna hantera en dator och måste lära sig
det i skolan. Det drar mycket pengar i ett uppbyggnadsskede men det har inte
blivit någon teknikövervikt på resursfördelningen ändå. Nu däremot är det viktigt
att få in duktiga lärare i skolan. Även duktiga datamänniskor, inte nödvändigtvis
med lärarutbildning som verkligen vill arbeta i skolan.

Viktigt att tänka på är att införandet av datorer och Internet har lett till att mängden
tryckt text har ökat istället för minskat i samhället. Vi måste därför bli bättre på att
hantera skriven information och på att sovra bland informationen. Det är viktigt att
lära eleverna.

Skola B
Skola B ligger utanför Borås tätort. Skolan har inte kommit så långt i sin IT-
satsning ännu och är inte anslutet till något nätverk av något slag utan kopplar
istället upp sig mot Internet via modem. Det innebär en långsam uppkoppling i
jämförelse med en uppkoppling mot ett fast nät. Det finns en datasal med 16
datorer som är uppkopplade och som går att boka. De 34 lärarna som har hela
eller del av sin tjänst på högstadiet har en bärbar dator per arbetslag, sammanlagt
fyra stycken, att dela på. Dessa är alla utrustade med modem och kan kopplas
upp mot Internet. På skolan går ca 625 elever, varav ca 400 på högstadiet. På
skolan finns en personal anställd som sköter supporten.
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Lärare B1
Lärare B1 avslutade sin SO4-9 lärarutbildning 1994 och har arbetat på samma
skola sedan dess. Han har gått en 5p kurs på Borås högskola ”Internet i skolan”
om hur Internet kan användas i undervisnigen. I övrigt är han självlärd. Han anser
sig ha tillräckliga kunskaper om Internet för att använda det i undervisningen.

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
Lärare B1 använder mest Internet i undervisningen när eleverna arbetar i projekt.
Till största delen används det då som medel för informationssökning. De har i alla
fall inte kommit längre än så på skolan än så länge. Framförallt skall skolan ge
grunderna i informationssökning anser lärare B1. På skolan arbetar man på så sätt
att man är tre lärare på samtliga åk9. Dvs cirka 75 elever. Tittar man på tillgången
till datorer med uppkoppling så ser man ju att det inte går ihop och därför får vissa
elever möjlighet att arbeta hemifrån utan att behöva komma till skolan någon eller
ett par dagar i veckan när man arbetar med projektet. Det gäller dock endast de
elever som har skaffat sig det förtroendekapitalet under åren på högstadiet. Det
stämmer även överens med den läroplanssynen som finns på skolan som innebär
att eleverna skall ta ett ökat ansvar. Det har fungerat bra och det innebär att de få
datorer som finns på skolan kan användas av de som inte har dator hemma.

Är det olika i olika ämnen?
På skola B arbetar man med SO som ett ämne och det står SO på schemat. Ändå
lever de olika ämnena kvar och läser man Sveriges historia så är det ju naturligtvis
historia. Dessutom måste vi ge ett betyg i varje ämne när de går ut åk9. Helst av allt
skulle läraren dock vilja sätta ett betyg eftersom han arbetar väldigt övergripande.
När han använder Internet så är det mest i historia och religion. Även i
samhällskunskap används Internet med fördel. Vad gäller geografi så har vi här på
skolan väldigt mycket materiel och har inte tagit Internet till hjälp särskilt mycket
ännu. Det kan dessutom vara skönt för eleverna att ibland ha sitt material på ett
ställe och få arbeta i lugn och ro och slippa springa. Förutom alla SO-ämnen läser
man även Svenska integrerat på skolan vilket gör att eleverna har ett långt pass i
veckan på tre timmar att arbeta med SO och Svenska.
Hur bearbetas materialet som fås fram?
Lärare B1 tar väldigt allvarligt på att förklara för eleverna att det som ligger på
Internet inte nödvändigtvis är fakta. Tyvärr finns det elever som efter nio år i
grundskolan inte klarar av att tänka det minsta kritiskt utan köper det han eller hon
läser okritiskt. När eleverna läser sådant är det viktigt de reflekterar och skriver
om texterna och inte lämnar in något de bara skrivit av. Ser någon av lärarna att
det är avskrivet tar man ett allvarligt samtal om det och låter eleverna få en chans
att skriva om arbetet. Numera måste eleverna skriva ut och lämna in alla sidor på
papper som de hämtat information ifrån. Inte för att lärarna nödvändigtvis
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kontrollerar alla sidor de bifogar men blotta vetskapen hos eleverna att läraren kan
kontrollera räcker för de flesta menar lärare B1.

Kontrolleras eleverna framför datorn?
Ett visst mått av kontroll finns men läraren vet ändå att eleverna är inne på sidor
som inte har med det arbete de håller på med att göra. Det går inte att kontrollera
vilka sidor alla elever är inne på. Det finns heller ingen ambition att jaga dessa
elever. Det överlåter läraren åt de personer som har hand om datasäkerheten. Det
finns program att installera om man vill ha större kontroll. Arbetet vi bedriver här
bygger mycket på förtroende och det eleverna inte hinner med i skolan gör många
av dem hemma. Ungefär 90% av eleverna ha dator hemma, varav 80% med
Internetuppkoppling.

Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Av den information eleverna hittar på Internet är större delen på engelska vilket får
många att ge upp tidigt. De tar inte utmaningen att översätta utan letar istället
vidare till de hittar något lättare på svenska. Väldigt få tar tag i de sidor de hittar på
engelska även om informationen är väldigt bra. För att underlätta försökte lärare
B1 vid det senaste arbetet i religion använda sig av skolverkets länkskafferi med
länkar till svenska sidor men blev besviken. När han letade länkar om Islam
visade det sig att 90% av länkarna gick till sidor som propagerade för Islam och
inte var särskilt kritiska. Ett större samarbete med engelsklärarna hade varit
önskvärt men pga. svårigheter med rekrytering av lärare till språksidan på skolan,
vilket innebär mycket vikarier, har det inte varit möjligt hittills. Även de texter
eleverna hittar på svenska kan vara svåra men då är det bra att det även är Svenska
integrerat. Svenskan är redskapet och SO är innehållet.

Fördelar och nackdelar med Internet?
Internet är en informationsbas nu med tider av ekonomiska neddragningar där det
inte finns pengar till att köpa in läroböcker. Informationen på Internet är ett väldigt
bra komplement till det skolan kan erbjuda i övrigt men man måste komma ihåg att
Internet inte har något värde i sig utan bara är ett redskap precis som datorer i
övrigt. Sökandet, bearbetningen och värderingen av informationen är det ändå
bara eleven som kan göra. Det är det man måste arbeta med. Som lärare blir man
också mer utlämnad eftersom man inte längre kan förbereda sig på vilka texter
man kan få in. Lärarna får också mer text att bearbeta. Rollen som handledare blir
väldigt tydlig för läraren när man låter eleverna arbeta med information från
Internet. Viktigt att komma ihåg är dock att Internet inte på något sätt ersätter
läraren som person och vuxen förebild. Internet får aldrig ta överhanden över den
undervisning som sker från lärare till elever genom den personliga kontakten.
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En stor nackdel är det här med tekniken som strular. Vi har ju en support på
deltid som finns här några timmar tre dagar i veckan men det känns som om han
hela tiden ligger efter eftersom fler datorer craschar än vad han hinner göra i
ordning. Vad vi skulle behöva är en datakunnig person som kan finnas här hela
tiden och som också kan finnas till hands för eleverna när det strular.

Framtida satsningar?
Lärare B1 menar att man måste bestämma vilken skolans inriktning skall vara och
sedan satsa resurser på detta. Skolan skall satsa på att göra sig själv synlig för att
visa på hur viktig verksamheten som bedrivs här verkligen är. Lärare B1 skulle
vilja se Internet bli en annonsplats för skolan där elevernas arbeten skall ligga
tillgängliga. Eleverna skall känna att det är fler som kan läsa vad de har gjort. Allra
först skall man satsa på att skapa en trygg skola där eleverna kan vara utan att
vara rädd för någon. Utan den tryggheten kan eleverna inte ta in någon kunskap
över huvud taget. Här tror lärare B1 att en förklaring ligger till varför en del elever
arbetar bättre hemma. Eleverna måste lära sig att kunna arbeta med vem som helst
och känna att de lär sig något nytt varje dag. Att de får uppleva att de varit med att
bestämt något varje dag. Att de känner stolthet över sin arbetsplats som ju skolan
faktiskt är och slutligen att de får känna att de lyckas med något varje dag.

På grund av att IT tagit resurser i anspråk har framför allt specialpedagogiken fått
stryka på foten vilket lett till att elever med särskilda behov har kommit i kläm.
Detta är allvarligt. Vad gäller satsningar på IT så har det hittills satsats på datorer
men resten av innehållet i begreppet ”IT” har fått mindre uppmärksamhet. Skall
man satsa på IT så skall man satsa på personalen och inte främst på en massa
datorer. Lärare måste få ett större grepp om vad Internet handlar om. Att lärare får
en mer medveten strategi för hur man använder Internet. Vad man skall ha det till,
hur arbetar man med det och vad gör man om problem uppstår?
Skola C
Skola C ligger i Borås tätort. På skolan går ca 400 elever varav ca 200 på
högstadiet. Skolan har inte kommit särskilt långt i sin IT-satsning och på skolan
finns bara 20 datorer, där endast 4 är uppkopplade mot Internet. När nya datorer
köps in flyttas de äldre successivt ut i klassrummen. 16 datorer finns i en datasal
varav en med Internetanslutning. Ytterligare en ansluten dator står i skolans
bibliotek och två anslutna datorer står i varsitt arbetsrum. De är ännu inte anslutna
till något fast nät utan ansluter till Internet med hjälp av modem. En relativt
långsam uppkoppling alltså. På skolan arbetar en lärare som förutom sin egen
undervisning också har hand om viss support. Till detta kommer en anställd på
kommundelen som arbetar med support. Skolan ligger i en del av Borås där
elever från många kulturer möts och undervisningen bedrivs enligt skolans lokala
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arbetsplan ”så att den stöder och leder till en ökad förståelse och tolerans”.38 De
stora skillnaderna i bakgrund hos eleverna tillsammans med svårigheter med
språket och den begränsade tillgången på datorer med Internetuppkoppling
påverkar undervisningen men alla på högstadiet läser data schemalagt som ämne
och får ta ett sk. ”datakörkort”. I den lokala arbetsplanen nämns IT bara en enda
gång, under avsnittet ”kompetensutveckling”.

”Skolans viktigaste resurs är lärarna. Vi anser att kunniga, kompetenta och
engagerade lärare är en förutsättning för att nå alla andra här beskrivna mål. Lärarna
skall ges möjligheter till en kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling.
Detta är i synnerhet väsentligt om man betänker dagens snabba utveckling inom
viktiga områden som tex. IT. Ansvarig för genomförande och för frigörande av
resurser för denna verksamhet är rektor.”39

Lärare C1
Lärare C1 är utbildad lärare i Samhällskunskap, sociologi och socialkunskap och
undervisar sedan 25 år i SO. På denna skolan har han arbetat sedan 20 år. Hans
kunskaper om Internet kommer av egen erfarenhet och enligt honom själv skulle
han kunna behöva kunna mer men har ändå hittills klarat det han behövt med de
kunskaper han har. Han tror dock att han skulle kunna utnyttja Internet mer om
han hade större kunskaper. Han har inte gått någon kurs men har på egen hand läst
en del böcker om Internet.

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
Lärare C1 menar att det finns två sätt att utnyttja Internet. Dels genom att låta
eleverna själva sitta vid datorn och dels genom att själv använda det till att hämta
hem material inom arbetsområden han för tillfället arbetar med. I de flesta fall är
det bara till informationssökning som Internet används. Kommunikation genom e-
post använder han endast själv för kontakt med människor i Bangladesh inom ett
projekt han arbetar med på skolan. Presentation av elevernas arbeten på Internet är
ingenting han använder sig av nu men skulle inte vara främmande om hans
kunskaper var större.

Är det olika i olika ämnen?
Lärare C1 arbetar endast i temaområden och delar inte upp undervisningen i olika
ämnen. Det är en stor fördel eftersom han har sina klasser i samtliga SO-ämnen
och dessutom menar han att informationen som finns på Internet inte heller är
uppdelad ämne för ämne utan ligger blandad. Skillnaden i Internetanvändandet är
alltså inte så beroende av vad man läser utan snarare på vilken nivå eleven ligger på.
En del elever kan nästan ingenting alls medan andra elever är mycket duktiga.

                                       
38 Ur skolans lokala arbetsplan från 1997-10-20
39 Ibid.
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Skolan har ju data som ämne under hela högstadiet och det märks när de går i
nian att de har lättare för det här med informationssökning på Internet än i sjuan
där man i större utsträckning får hjälpa dem.

Hur bearbetas materialet som fås fram?
Lärare C1 är mycket noga med att eleverna skall tänka källkritiskt när de letar
information på Internet. Att eleverna tänker på vilken avsändare informationen har
och vad det kan betyda för sanningshalten. Att eleverna skall ha källhänvisningar
är självklart. Lärare C1 samlar aldrig in sidorna eleverna tagit informationen ifrån
men menar ändå att han har viss kontroll under arbetets gång på vilken information
eleverna hittar. Lärare C1 menar också att risken för avskrift visserligen finns men
att han känner sina elever så väl att han upptäcker om de skulle lämna in något de
skrivit av rakt av. Det har hänt och det var naturligtvis pinsamt för den eleven.
Eleverna vet att läraren märker om de skriver av.

Kontrolleras eleverna framför datorn?
Problemet med att eleverna gjorde annat framför datorn än vad de skall göra
fanns när Internet var nytt på skolan, men när läraren kontrollerat i efterhand vilka
sidor eleverna varit inne på är det sällan de varit inne på annat än de skulle ha varit.
Det eleverna däremot gärna gör om de får chansen är att sitta och skicka e-post
till kompisar vilket naturligtvis inte är meningen men oftast klarar de av det där
ganska snabbt och tar sedan tag i det de skall. Läraren själv kontrollerar inte alltid
eleverna vid datorerna eftersom de står i biblioteket utan själva övervakningen
sköts av bibliotekarien. Även om det inte sker särskilt ofta så finns ett
sanktionssystem om eleverna skulle missköta sig. Skulle de göra något otillåtet så
stängs de av från datorerna.
Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Det är naturligtvis väldigt olika. Läraren menar att det gäller att vara med och se
till att de inte får för mycket material som de inte begriper. Läraren försöker hjälpa
dem med länkar till bra sidor och använder ofta de sidor som är speciellt gjorda
för skolan. Läraren gör också länkar i förväg till sidor han varit inne på och läst
texterna och bedömt om det varit bra information som eleverna kan begripa.
Ibland uppstår ändå problem naturligtvis, som när elever kommer med material på
engelska som de har svårt att förstå. Det är mycket beroende på vad eleverna har
för intresse av att använda Internet hur mycket de anstränger sig för att förstå.

Fördelar och nackdelar med Internet?
Lärare C1 menar att det är svårt för många att hitta något vettigt på Internet, att leta
sig fram till något bra. Det är mycket tidskrävande och många elever ger upp när
de känner att de inte kommer någonstans. Många elever har också svårt att sovra
materialet och avgöra vad som är sant och bedöma kvaliteten på texterna. Vissa
elever tror ju det är sant som kommer ur printern bara för att det är tryckt text.
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Fördelarna däremot är att det kan gå att få fram information om sådant som inte
finns i biblioteket. Både för egen del och för elevernas. Det är en stor fördel att
kunna gå in i arkiv och bibliotek på andra sidan jorden och hitta sådant som man
aldrig hittar i ett vanligt skolbibliotek annars. Lärare C1 använder Internet för att
fräscha upp sina egna kunskaper inför ett nytt arbetsområde. Han ger exempel på
ett arbete om bistånd som han hade för ett tag sedan där information från SIDA
kom till stor användning. Lärare C1 menar att just lärarna har stor nytta av
Internet men att eleverna kan ha vissa svårigheter. Lärare C1 menar också att det
är lättare inom vissa ämnesområden inom SO att hitta information. Han ger
geografi och samhällskunskap som exempel där han använder Internet mycket.
Inom historia och religion finns det naturligtvis många sidor utlagda också men
där finns det också bra litteratur. Vad gäller strul med datorer och uppkopplingar
så är det väldigt irriterande när det händer och lärare C1 är själv maktlös. Det har
fungerat dåligt men numera finns det en support att kontakta som kommer snabbt
så det fungerar bättre nu.

Framtida satsningar?
Lärare C1 tycker det är viktigt att satsa på fler datorer. Det är på gång att skolan
skall få datorer med Internet i alla klassrum, men han menar att man också måste
vara skeptiskt till att satsa för mycket på bara datorer och IT. Personalen måste få
komma först och satsas mer på. Den personliga kontakten mellan lärare och
elever är enormt viktig. Först därefter kan man satsa på IT. Särskilt på
kommunikationsbiten inom IT. Han ger exempel på att kunna skaffa en vänskola
på andra sidan jorden att utbyta information med. Han menar att IT ingår i
framtidens samhälle och att skolan ligger efter inom detta. Vanliga böcker
kommer att försvinna mer och mer tror lärare C1 och därför måste skolan
anpassa sig till detta. Man får dock passa sig för att se detta som frälsningen men
som en hjälp. Viktigare förutsättningar för detta är dock bra lärare och att
eleverna kan komma till skolan och känna sig trygga.

Lärare C2
Lärare C2 har gått lärarutbildning 4-9 med inriktning mot SO och har arbetat som
lärare i fyra år på samma skola. Hon undervisar i årskurserna 6-9. Hennes
kunskaper om Internet är inte särskilt stora enligt henne själv men hon tycker sig
ändå ha de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna använda det även
om det tar längre tid än för de som är ute på Internet ofta. Hon är helt självlärd
och har inte gått någon kurs om vare sig Internet eller annan IT-användning men
ser ändå Internet som ett redskap som vilket annat redskap som helst i skolan.

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
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Lärare C2 använder Internet på det sättet att eleverna får använda det som ett ställe
av flera att hämta information ifrån. Det är just till informationssökning som
Internet kommer till användning i undervisningen. Eleverna själva har ibland
önskat presentera sitt arbete på Internet men skolan har inte den möjligheten att
låta dem göra det. En del elever använder även Internet till kommunikation,
exempelvis när de skickar frågor till någon och får svar via e-post. Lärare C2
skulle själv gärna använda Internet mer men känner att hon då tar datorer i anspråk
av eleverna vilket gör att hon hellre låter eleverna vara ute på Internet. Hon har
heller inte tillgång till Internet hemma eller i arbetsrummet vilket gör att hon inte
använder Internet särskilt mycket i förberedelserna av arbetsområden eller
lektioner. Hon menar att det blir mer och mer Internet ju äldre eleverna blir. I nian
är eleverna mer vana att forska själva än i sexan eller sjuan där de är mer vana att
bli servade med information. De länkar som eleverna får hjälp med är de som
bibliotekarien lägger upp som favoriter.

Är det olika i olika ämnen?
Ett ämne där Internet är väldigt bra är samhällskunskap där det kan användas till
att få tag på dagsaktuell information. Tittar man på de politiska partierna så ligger
väldigt mycket information ute på deras hemsidor. Ett enkelt sätt att få kontakt
med exempelvis de politiska partierna är att skicka e-post och få svar samma väg.
Också i geografin används Internet mest till informationssökning. Lärare C2 ger
utrikiskpolitiska institutets hemsida som exempel på hur man kan få tag på bra
information om olika länder och som också har bra länkar för vidare sökning.
Hon ger även exempel på andra organisationer, såsom Amnesty och SIDA som
har bra hemsidor beroende på vilket arbetsområde man håller på med. Inom
religionsämnet finns det väldigt mycket tryckt litteratur menar lärare C2 men hon
menar samtidigt att Internet kommer till användning när man arbetar med de
nyandliga rörelserna som i stor utsträckning finns ute på Internet. I historia finns
det oändligt mycket utlagt, hon ger exempel från ett pågående arbete om skeppet
Vasa som några elever håller på med där Vasamuseets hemsida gav mycket
information.

Hur bearbetas materialet som fås fram?
På Internet finns texter precis som i en lärobok. Dvs. eleverna måste läsa och
själva sammanfatta och formulera med sina egna ord det de har läst. Det godtas
inte om en elev skriver av och lämnar in. Om läraren misstänker att en elev skrivit
av för att texten inte stämmer överens med den stil eleven brukar använda brukar
hon gå in på den hemsida eleven angett som källa och se hur texten är formulerad
där. Hittar inte läraren texten så pratar hon med eleven.

Kontrolleras eleverna framför datorn?
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Eleverna kontrolleras i biblioteket till största delen av bibliotekarien men även
läraren cirkulerar ju mellan undervisningssalen och datasalen eller biblioteket. De
elever som är inne på hemsidor de inte skall vara inne på kan stängas av men det
är inget stort problem menar läraren. Eleverna är medvetna om att det är risk för
upptäckt och de väljer säkert att hämta hem sådant som är olagligt, exempelvis
musik och porr, hemifrån eller från fritidsgården där kontrollen inte är lika hård.
Läraren påpekar att den sociala kontrollen eleverna emellan är viktig där elever
som inte tycker om att någon hämtar hem porrbilder gärna talar om detta för
läraren.

Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Det är viktigt att få eleverna att förstå vad de skall göra med materialet de hittar.
Läraren ger exempel på när elever hittar information från nazister som framför
otäcka budskap. Då gäller det att få eleverna hur de skall analysera och kritiskt
granska det de läser. Även språkligt är det många sidor som är svåra eftersom
texterna ju inte är skrivna för barn och ungdom i första hand utan för vuxna. Det
är ofta ett akademiskt språk i utlagda uppsatser och många texter är på engelska
som är för svår. Samarbete med engelskläraren har förekommit när de läste om
USA inom SO. Annars har det varit svårt att hitta former för samarbete hittills.

Fördelar och nackdelar med Internet?
Lärare C2 menar att fördelarna främst ligger i det att man kan lägga ut frågor och
få svar. Ett skolbibliotek är ju begränsat och det är svårt att få litteratur som passar
alla åldrar men på Internet kan man söka på i stort sett vad som helst. Läraren
menar att man ofta kan få texter skrivna av de som verkligen kan sitt ämnesområde
men nackdelen ligger i att många texter är skrivna i syfte att marknadsföra
någonting eller att man inte alltid vet men som skrivit texten eller i vilket syfte. Det
gäller att få eleverna att upptäcka det och bli källkritiska. I samhällskunskapen är
en stor fördel att tidningarna ligger på Internet. Eleverna kan gå ut och titta på
dagsaktuella frågor och läraren själv laddar ibland ned en artikel eller artikelserie
som de arbetar med och diskuterar tillsammans. I geografin finns det väldigt
aktuella statistikuppgifter att få tag på till skillnad från det som finns tillgängligt i
tryckt material. I religionen ser hon lite större problem i och med källkritiken.
Läraren ger exempel på när eleverna arbetar med islam och hittar sidor som
antingen är väldigt positiva till islam eller sidor som är väldigt kritiska. Det svåra är
att det inte alltid finns någon ”avsändare” till det materiel som är publicerat. Man
vet alltså inte alltid vilket syfte författaren har med sin text. Vad gäller teknikstrul
så upplever läraren en stor frustration och irritation när det är många ute samtidigt
och allting går långsamt. Då söker man hellre information på annat sätt.
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Framtida satsningar?
I första hand måste man se till att det finns resurser i form av vuxna som har tid
att ägna sig åt varje elev. Man måste satsa på personalen eftersom ingen annars kan
introducera eller följa upp de arbeten eleverna skall göra. Sedan måste det också
satsas på undervisningsmaterial där även Internet ingår. Internet är dock bara ett
komplement och det måste satsas på litteratur för alla åldrar på skolan. Man skall
satsa på Internet men inte till vilket pris som helst. Internet är ett fantastiskt
hjälpmedel precis som ex. mobiltelefonen men det är inte lösningen på allt. Den
grundläggande undervisningen måste få finnas kvar och Internetsatsningen får inte
ske på bekostnad av den.
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Resultatdiskussion
Den här diskussionen kommer till största delen att bygga på resultatet av
intervjuerna. Diskussionen kommer därför att föras under de rubriker under vilka
jag tidigare redovisat intervjuerna.

Hur använder du Internet i SO-undervisningen?
Här kan man hitta både likheter och skillnader hos de intervjuade lärarna. Alla
lärare lät sina elever använda Internet till informationssökning men alla hade inte
en plan för hur det skulle gå till. Några lärare plockar i förväg fram länkar som
eleverna skall använda. Här kan man diskutera om det är rätt att tvinga eleverna till
speciella sidor eller om det är bättre att som de andra lärarna låta eleverna själva
söka med hjälp av de sökmotorer som finns. Här menar jag att man måste vara
flexibel och tillåta de elever som klarar av det att söka själva och upptäcka vad
som går att använda och inte. Det måste vara en process där man som lärare
tillåter eleverna att växa med uppgiften. När eleverna fått in rutiner på hur man
söker med hjälp av lärarens länkar bör de få pröva vingarna själva. Ser man på de
lärare som inte har någon struktur för sina elevers Internetanvändande så liknar de
lärarna som deltog i Maria Bergmans undersökning40 där eleverna i det närmsta
helt fritt sökte på Internet.

Några lärare låter eleverna använda Internet även till kommunikation medan andra
endast använder sig av kommunikation via Internet för egen del. Något som ju
faktiskt kommer även eleverna till del om än indirekt. Lärare B1 använder inte
kommunikation via Internet överhuvudtaget. Här tycker jag att man tydligt kan se
hur tillgången på datorer påverkar användandet. Lärarna på skola A, som har
datorer lätt tillgängliga för eleverna i klassrummen använder Internet i ganska stor
utsträckning till såväl informationssökning som kommunikation och i viss mån
presentation. De övriga lärarna menar att de inte har de resurserna. Lärare C2 låter
ändå några elever använda sig av kommunikation med hjälp av e-post ibland.

Att använda Internet för presentation av elevernas arbeten verkar vara något som
lärarna önskar kunna göra men ändå inte gör. Lärarna på skola A har kommit
längst i planerna på att lägga ut elevarbeten. Än så länge har de valt att bara lägga
ut riktigt bra arbeten som exempel på hur det kan se ut. Frågan är vad man har att
vinna på att lägga ut elevernas arbeten. Att använda Internet som arena för
elevernas arbeten kan visserligen öka deras motivation precis som regeringen
skriver att Informationssökningen på Internet gör41, men är det värt priset av dyr
teknik och värdefull tid av lärarna, och vilken publik skulle egentligen dessa

                                       
40 Berman, Maria, 1999, På jakt efter högstadielevers Internetanvändande. s.125
41 Utbildningsdepartementet, 1998, Lärandets Verktyg. s.15.
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arbeten få? Har skolan dock befintliga rutiner och teknik så menar jag att det är
ypperligt om man kan öka elevernas motivation på detta sätt. Att lärarna använder
Internet för presentation av kursinnehåll och övriga dokument från skolan är ett
utmärkt sätt att öka spridningen av information till föräldrarna som man inte får
glömma bort. Arbetsplatsdatorernas intåg på senare år har ju sett till att många
föräldrar har tillgång till dator och Internet hemma. Den ökade tillgången till datorer
i hemmen är också anledningen till att några av lärarna ser stora möjligheter i att låta
de elever som byggt upp ett förtroendekapital under högstadiet arbeta hemma om
de önskar. Det positiva med detta är att de elever som är kvar på skolan får ökad
tillgång till de datorer som finns på skolan och de som har svårt att koncentrera sig
i skolan får större arbetsro hemma, men om eleverna är hemma missar man ju en
viktig poäng, nämligen den sociala träningen som arbetet i skolan innebär.

Jag kan dra slutsatsen att samtliga lärare ser Internet som ett verktyg för
undervisningen och inte som något allena saliggörande som det ibland framställs i
debatten. Ingen lärare ersätter sina egna insatser med Internet utan kompletterar
snarare med Internet.

Är det olika i olika ämnen?
Här verkar alla vara överens om att Internet verkligen tillför något när det gäller
samhällkunskapen. En lärare menar till och med att man först nu med Internet kan
prata om riktig samhällkunskap. Alla utom lärare C1 nämner samhällkunskapen
som ett ämne där kommunikationsdelen av Internet används med fördel. Lärarna
låter eleverna skicka e-post och få svar samma väg. En fara i detta menar jag ligger
i att den personliga kontakten försvinner. En lärare säger att eleverna ”slipper” åka
ut och göra intervjuer tack vare Internet. Jag menar att det ligger fler värden i ett
studiebesök än vad ett svar via Internet kan förmedla.

Näst efter samhällkunskapen verkar religion vara det ämne där Internet används
mest. Även inom religion förekommer det att eleverna använder e-post för
kommunikation men mest tycks det användas för informationssökning. En lärare
nämner de nyandliga rörelserna som exempel inom religion där det inte finns
mycket tryckt litteratur men som har mycket information på Internet. Jag menar att
det ligger samma faror inom religionsämnet som i samhällskunskapen om man
ersätter studiebesök med kontakt över Internet. Upplevelsen i exempelvis en
ortodox kyrka eller en moské har ett värde i sig som Internet aldrig kan erbjuda.
Något positivt som kom fram av en lärare är att religion på Internet är ett utmärkt
sätt att starta en diskussion om källkritik. Att lära eleverna värdera subjektiviteten
och inte bara objektiviteten.

Inom historia råder det delade meningar mellan lärarna. Några menar att det går
alldeles utmärkt att använda Internet inom historia medan främst lärare A2 menar
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att de texter som ligger ute är för svåra för framför allt åk7. Här finns en poäng i
att texterna verkligen är svåra men jag menar att som i all verksamhet i skolan
måste det finnas progression även i Internetanvändandet och det gäller för läraren
att bistå med länkar till lättare texter för främst åk7.

Inom geografiämnet är just kommunikationsmöjligheterna den stora fördelen
menar flera lärare och ger goda exempel på hur man kan ”kliva in i kartan” och få
kontakt med människor som ger personliga beskrivningar av platser på kartan.
Andra lärare menar att just inom geografi finns det så mycket litteratur att Internet
är överflödigt. Här tycker jag man har missat poängen med att se Internet som ett
komplement. Internet ersätter ju inte böckerna och därför borde Internet kunna
användas även om biblioteket är fullt med god litteratur.

Hur bearbetas materialet som fås fram?
Här visar lärarna på olika metoder för att eleverna skall bearbeta texterna från
Internet. Här kommer källkritiken in som en viktig ingrediens i bearbetningen.
Några lärare har valt att samla in alla sidor eleverna hämtat information ifrån samt
att eleverna måste ha skrivit en källförteckning. De får inte ha med fakta som de
inte kan härleda till någon källa. Poängen med detta är att läraren dels kan bedöma
källornas trovärdighet och kontrollera att eleverna inte skrivit av texter rakt av. En
lärare tycker sig ha löst problemet med avskrift genom att i förväg sätta upp
frågeställningar tillsammans med eleverna eller kollegorna som eleverna skall
formulera sin text efter. Det är ett exempel på hur man kan strukturera
arbetsgången utan att eleverna behöver känna sig kontrollerade. Det är också en
bra metod att verkligen tvinga eleverna att reflektera över det de skriver och få
informationen de hittar att övergå till kunskap hos eleverna. Lärarna nämner också
att de faktiskt känner igen elevernas sätt att skriva och menar att de märker om
det inte är deras språk. Precis som någon lärare påpekar måste det också vara
viktigt att under arbetets gång se hur eleverna arbetar. Man är ju inte frånvarande
under arbetets gång bara för att sedan dyka upp och samla in arbetena när de är
färdiga. Läraren kan ju faktiskt påverka arbetet under tiden eleverna arbetar med
det.

Vad gäller diskussionen kring källkritik så är samtliga lärare noga med att förklara
hur viktigt det är med ett kritiskt tänkande när man letar information på Internet.
En lärare som också undervisar i svenska har valt att ta upp källkritiken där när
det gäller tryckt litteratur. Läraren menar att det är samma regler på Internet men
att problemet är mer uppenbart där. Det som Patric Hadenius tar upp i sin bok
om frågor att ställa till texterna42 kommer också fram i intervjun med flera lärare.
det finns frågor man kan lära eleverna att ställa till texterna de hittar vilket några

                                       
42 Hadenius, Patric, 1998, Leta och lita på Internet, s.64
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lärare också gör. Det här menar jag är viktigt eftersom tillämpningen skapar ett
naturligt sätt för eleverna att arbeta med okända texter. Värderingen av källan
tycks vara det svåraste att lära eleverna.

Kontrolleras eleverna framför datorn?
Här är det mest intressanta att ingen lärare tycks se det här som ett problem.
Någon lärare säger att det var ett problem i början men att det gått över. En annan
lärare säger att om de vill kontrollera sin e-post så är det OK eftersom det går
snabbt och att de sedan är igång med det de skall. Kontrollen är dock inte
obefintlig hos någon av lärarna och alla skolor tillämpar något slags
sanktionssystem som gör att de kan bli om eleven missköter sig. Någon lärare
menar att blotta vetskapen om det avskräcker, medan en annan menar att den
sociala kontrollen eleverna emellan är stark och att de andra eleverna reagerar om
någon missköter sig. Ett tredje skäl som en lärare anger är att tiden kontrollerar
eleverna. De har inte så mycket tid att de hinner med annat än de skall vid
datorerna. Här tycker jag att man kan fråga sig om det är OK att eleverna gör sånt
som inte har med skolan att göra bara för att de tar igen det hemma istället. Har
skolan investerat i dyra datorer för att eleverna skall leka i skolan och arbeta
hemma? Jag menar att man precis som på övriga lektioner måste få in rutiner hos
eleverna som gör att de arbetar när de skall. Skolan är ju också en förberedelse
för arbetslivet och även om förtroende är bra så måste en viss grad av kontroll
finnas.

Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Här ligger den största svårigheten i att språket kan vara för svårt, speciellt i åk7.
Flera lärare poängterar att språket ofta är på en alldeles för hög nivå. Här ser jag ett
skäl till varför det är så viktigt att bara använda Internet som ett komplement och
inte låta det ersätta läroböcker som trots allt är anpassade till elevernas språkliga
nivå. De lärare som använder Internet i förberedelserna av ett arbetsområde
försöker hjälpa eleverna med länkar till sidor med bra information som de tror att
eleverna kan ta till sig. Vad gäller svårigheterna med att många av texterna är på
engelska så har en lärare gjort försök att samarbeta med engelskläraren men inte
byggt vidare på det eftersom personalfrågan inte varit löst med vikarier och dylikt.
Det är beklagligt och flera av lärarna antyder också en önskan att kunna samarbeta
mer med andra lärare. Här ser jag en potential i Internetanvändandet genom att
man kan integrera Internet och se det som ett verktyg som spänner över
ämnesgränserna och på så sätt gör dem mer diffusa på ett positivt sätt. För den
lärare som hade SO och svenska integrerat var detta redan verklighet. Svenskan
fick här vara redskapet och SO:n, i det här fallet texter från Internet, fick stå för
innehållet.

Fördelar och nackdelar med Internet?
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Här var det upp till lärarnas egna erfarenheter av användandet som låg till grund
för hur de svarade och det var naturligtvis mycket olika. Men det första skälet jag
fick angivet var att användandet av Internet är en förberedelse för arbetslivet och
livet efter skolan. Använder man då Internet i skolan enbart för användandets skull
eller fyller Internet en funktion även för elevernas inhämtande av kunskap i
skolan? Naturligtvis tolkar jag det som att Internet fyller båda de funktionerna.
Som skäl för att Internet skall finnas i skolan anges också att flera elever faktiskt
inte har Internet hemma och att nyttjandet av Internet i skolan därmed också har
en demokratisk aspekt, dvs. Internets möjligheter skall kunna komma alla till del.

Som jag nämnt tidigare lät flera lärare vissa av sina elever arbeta hemma om de
hade det förtroendet. Som skäl angavs att de elever som hade svårt att
koncentrera sig i skolan kunde få arbetsro. Jag tycker att just det skälet visar på ett
misslyckande för skolan som har skyldighet att se till så alla kan arbeta. Det har å
andra sidan en annan aspekt också, nämligen den att läroplanen ger eleverna ett
större ansvar för sitt lärande. Att som elev få förtroende att arbeta hemma, på det
sätt som några lärare beskriver, kan ses som en övning i att ta detta ansvar.

En lärare säger att Internet har blivit en viktig informationsbas nu när skolorna
dragit in på inköp av läroböcker men läraren gör också en viktig reservation när
han poängterar att Internet inte har ett värde i sig utan bara är ett redskap och ett
komplement till det skolan har att erbjuda i övrigt. Påståenden i debatten om att
datorer och Internet skulle kunna ersätta läraren kommer på skam här. Istället
visar lärarnas påståenden på att lärarens roll fått ännu större betydelse med
Internets intåg men att läraren fått mer av en handledarroll jämfört med tidigare då
läraren var mer av en kunskapsbank och föreläsare. Internet har också inneburit
andra möjligheter för läraren att för egen del skicka frågor via e-post och få
synpunkter. Det ser jag som en stor möjlighet eftersom man kan ge en mer
personlig introduktion på ett arbetsområde om tex. Brasilien om man haft kontakt
med någon därifrån. Enligt regeringen kan Internet bidra till motivationshöjning för
elevernas inlärning43 och det är något som lärarna håller med om. Jag menar dock
att det är en fara om det är bara är själva användandet i sig och inte resultatet av
användandet som eleverna tycker är roligt.

Internet har också inneburit ett merarbete för lärarna. Det är mer text som läraren
skall bearbeta och man har inte längre informationen på förhand som tidigare då
läraren hade större kontroll över de källor eleverna hämtade information ifrån.
Internet är också mycket tidskrävande och lärarna menar att vissa elever kan sitta
hur länge som helst utan att hitta något användbart. Här ser jag lärarens roll som
mycket viktig. Läraren måste ge eleverna en struktur att arbeta efter som gör att de

                                       
43 Utbildningsdepartementet, 1998, Lärandets Verktyg. s.15.
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kan hitta information och bedöma innehållet på sidorna snabbt. Sökmotorerna på
Internet är idag mycket effektiva om man kan använda dem, men de är också
vilseledande om man inte behärskar dem. Här kan man ställa sig frågan som lärare
om tidsåtgången för eleverna står i korrelation till nyttan av att använda Internet.
Har man ingen struktur kan Internet vara ett enormt slöseri med dyrbar tid. En
lärare låter aldrig sin elever börja ett arbetsområde med att söka på Internet utan att
ha sökt i uppslagsböcker eller övrig litteratur först. Jag tror det är enormt viktigt
att eleverna har en förförståelse för vad de skall arbeta med innan de gör
sökningar på Internet eftersom det underlättar sökningen. Precis som en av lärarna
påpekar har mängden information i samhället ökat sedan Internet kom så vi måste
bli bättre på att sovra bland informationen för att undvika informationsstress.

Tillgängligheten av uppkopplade datorer på skolorna var också föremål för flera
lärares frustration. Var problemen ligger är olika för de olika skolorna men alla
har varit med om att Internet inte varit tillgängligt när de behövt använda det och
det är en osäkerhetsfaktor som är irriterande menar de.

Andra nackdelar som lärarna tog upp hade med källkritik att göra. Det är svårt att
få elever att förstå att texter de hittar kan vara osanna när eleverna hittills alltid tagit
texterna de blivit serverade för sanna. Här menar jag att man hittar både Internets
styrka och största svaghet. Källkritik är nödvändigt att lära eleverna när samhället
fullkomligt svämmar över av information och varför då inte utnyttja Internet där
behovet av källkritik är så uppenbart. Nackdelen är att det finns elever som ändå
inte inser faran här måste läraren finnas till hands och lära dem ställa de rätta
frågorna till texterna.

Tittar man på fördelar och nackdelar ämne för ämne så verkar alla lärare vara
överens om att Internet är ett välkommet inslag i framförallt samhällskunskapen
medan meningarna går isär om de övriga SO-ämnena. Här tror jag att det är
väldigt mycket upp till lärarens intentioner med ett arbetsområde om eleverna
måste använda Internet eller om det är frivilligt. Jag tycker aldrig man skall
förbjuda någon elev att söka på Internet om eleven önskar göra det.

En stor nackdel som nämns av lärarna är att IT-satsningen tagit mycket resurser i
anspråk vilket lett till att lärarna tvingats ha större klasser och skolan har fått sämre
möjligheter att ge extra hjälp åt de som behöver i form av speciallärare.

Framtida satsningar?
Vad lärarna vill satsa framtida resurser på är beroende på hur situationen är på
skolan. Lärarna på skola A är nöjda med situationen på IT-sidan och vill därför
satsa på mer personal i första hand. Även om läraren på skola B inte är nöjd med
tillgången på datorer så håller han med lärarna på skola A om att IT-satsningen tar
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stora resurser i anspråk och vill satsa mer på de som kommer i kläm, nämligen de
elever som har särskilda behov. Lärarna vill också satsa på kompetensutveckling
av personalen så att lärarna får en strategi att arbeta efter när det gäller IT. En av
lärarna på skola C tycker att de ligger så långt efter på IT-sidan att han i första
hand vill satsa på fler datorer och uppkopplingar eftersom han är mycket positiv
till IT och menar att IT ingår i framtidens samhälle, att vanliga böcker kommer att
försvinna mer och mer och att skolan måste anpassa sig efter detta. Den andra
läraren tycker ändå att personalen är viktigare och att man inte får satsa på datorer
och Internet till vilket pris som helst. Man måste satsa på undervisningsmaterial för
alla och se Internet som ett hjälpmedel bland andra.

Avslutning

Som avslutning skulle jag vilja säga att arbetet gett mig en bra grund att stå på i
min egen lärargärning och förberett mig på en del av de problem som jag kan
komma att möta i samband med Internet i SO-undervisningen. Jag tror att arbetet
med att utveckla undervisningen och integrera Internet i SO-undervisningen
kommer att fortsätta så att Internet än mer blir ett naturligt verktyg att använda
precis som uppslagsverk idag är för att snabbt få information, eller telefonen för
kommunikation.
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Bilaga 1

Internetanvändningen i SO-undervisningen
- Intervjumall
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1. Vilken utbildning har du?

2. Hur länge har du varit lärare?

3. Hur ser dina kunskaper ut om Internet?
Hur har du fått dina kunskaper? Vilken typ av utbildning? Självlärd?

4. Använder du Internet i undervisningen?
Om ja: - Hur ofta? Till vad?
(Informationssökning? Kommunikation? Presentation?)
Om nej: - Varför?

5. Är det olika i olika ämnen?
Om ja: - På vilket sätt?

6. Bearbetas materialet som fås fram?
Om ja. - På vilket sätt?
Om nej: - Bearbetning ger kunskap!??  Risker för avskrift?

7. Kontrolleras eleverna när de sitter framför datorn?
Om ja: - På vilket sätt?
Om nej: - Ser du några risker med att de inte kontrolleras?
Gör eleverna det de skall, eller surfar de fritt?

8. Hur är förståelsen hos eleverna för vad de hittar på nätet?
Engelska texter? Svenska texter?

9. Fördelar – Nackdelar med Internet?
- Generellt?
- I de olika ämnena?
- Teknikstrul?

10. Vad är viktigt att satsa på på din skola?

11.  Hur ser du på investeringar i IT kontra övriga investeringar på skolan?


