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1  BAKGRUND

Under min utbildning till grundskollärare har jag inriktat mig på data och IT
genom att läsa valbara och fristående kurser inom detta, dels två praktiska kurser
”IT i praktiken 5 p” och ”Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 5 p”. Jag har även
läst en kurs i pedagogik ”IT - en pedagogisk möjlighet 5p”. Dessa kurser har fått
mig att reflektera mycket om datorns betydelse i skolan och även betydelsen i
mina båda ämnen, textilslöjd och matematik.

När jag själv gick i grundskolan hade vi i stort sett ingen undervisning med
datorer. Någon gång fick man gå till datasalen på matematiklektionen och arbeta
med matematikprogram. Under de praktiker som jag haft har jag inte kommit i
kontakt med datorer särskilt mycket. I de fall där det har förekommit har det mest
varit matematiklärare som använt sig av det och ofta har det också varit de som
har varit dataansvariga på skolan.

Att använda datorer ligger i tiden, det är väl ganska uppenbart, och det har satsats
mycket pengar på att införa datorer i skolan. Hur förhåller sig då lärare i
matematik och textilslöjd till denna nya teknik?

Genom denna undersökning hoppas jag få en bild av vad mina blivande kollegor,
textil- och matematiklärare har för attityder om datorer i undervisningen i sina
respektive ämnen. Är det någon skillnad mellan textillärares attityder jämfört med
matematiklärarnas?

2  SYFTE
Syftet med studien är att undersöka textillärares och matematiklärares attityder till
att använda datorn i undervisningen.

3  PROBLEMFORMULERING
De specifika frågeställningarna i min studie är: Vad har de intervjuade lärarna för
attityder till att använda datorer i sin undervisning? Vilka faktorer påverkar/har
påverkat formandet av attityder?
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4  LITTERATURGENOMGÅNG

4.1  Datorsatsningar
Många satsningar har gjorts vad gäller datorns införande i undervisningen. Jag
ämnar här enbart att redogöra för några av de satsningar som gjorts och som
varit nationella. I studien nämner jag förkortningen IT (InformationsTeknik) på ett
flertal ställen. Med detta avser jag datorer, kringutrustning och programvara.

4.1.1  DIS-projektet (Datorn i skolan)
1971 gav regeringen ett uppdrag till skolöverstyrelsen (SÖ) där syftet var att
undersöka förutsättningarna för ”undervisning i datateknik” (Riis 1991). Detta
projekt kom senare att kallas för DIS-projektet. Inom DIS-projektets ram
utarbetades några andra projekt vilka skulle undersöka huruvida datorer skulle
kunna användas i undervisningen bl a PRODIS (Programvara och
datorutrustning i skolan) och PRINCESS (Project for Research on Interactive
Computerbased Education Systems). Projekten var mer inriktade på att använda
datorn som ett redskap i undervisningen för att förbättra och underlätta inlärandet
(Jedeskog 1996). I DIS-projektet fastställdes tre olika slag av möjliga
skolaktiviteter vad gällde datorn i skolan:

• Undervisning om datorer och datorers användning i samhället - datalära
• Användning av datorer i skolan för att modernisera undervisningen t ex

användning som räknetekniskt hjälpmedel - ämnesanknuten datoranvändning
• Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel - datorstödd undervisning
(Riis 1991 sid 19-20)

4.1.2  Datalära på grundskolans högstadium
DIS-projektet är grunden till den treårssatsning som började under läsåret 84/85
och som resulterade till det första ämnet inom datorteknik, kallat datalära. Då
läroplanen för grundskolan, Lgr 80, trädde i kraft 1982, infördes ämnet på
högstadiet (Jedeskog 1996). Staten bidrog med sextio miljoner kronor till inköp
av datorutrustning till skolan (Lindh 1993). Villkoren för att en skola skulle kunna
få bidraget var:

• att en plan finns för utbyggnaden av undervisningsvolymen
• att minst en resurspersonutbildad lärare finns vid skolan
• att en plan för fortbildning i övrigt finns
• att endast Skolöverstyrelsen (SÖ) godkänd utrustning köps
• att kommunen tillskjuter minst samma summa för inköpen som staten.
(Riis 1987 sid 3-4)
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Tanken med den s.k. treårssatsningen var att varje elev skulle få 80 timmar
undervisning i datalära under sin högstadietid. Undervisningen i datalära skulle i
första hand läggas ut på NO-, SO- och matematikundervisningen för att bygga
upp en undervisning om och med datorer (Riis 1991). Det visade sig dock vid
utvärderingar som gjorts att de flesta eleverna fick färre än 25 timmars
undervisning i datalära under högstadietiden. Det var nästan enbart matematik och
NO-lärare som hade tagit hand om undervisningen. Eftersom alla elever skulle få
undervisning i datalära, togs ofta lektionstid till det från fria aktiviteter (FA), vilket
gjorde att de definitivt inte blev frivilliga.

4.1.3  DOS-projektet (Datorn och skolan)
Mellan 1989 och 1991 gjorde Skolöverstyrelsen en ny satsning på datorer i
skolan, vilket kom att gå under namnet Datorn och skolan (DOS). Denna satsning
var, till skillnad från tidigare projekt, mer inriktad på programvara än maskinvara.
Syftet med satsningen var att på samma sätt som vid flera tidigare satsningar
frambringa erfarenheter till det fortsatta arbetet med datoranvändningen.

Satsningen var uppdelad i tre olika delar vilka var centralt, regionalt och lokalt
utvecklingsarbete (Jedeskog 1996). På den centrala nivån fick Skolöverstyrelsen
uppgiften att fortsätta med programvaruutvecklingen vilket utbildningsdeparte-
mentet tidigare hade ansvarat för. Syftet var att det skulle tas fram ett antal
prototyper till datorprogram och som skulle tjäna som goda exempel på ”god
pedagogisk programvara” som man tyckte saknades i skolorna (Riis & Jedeskog
m fl 1997). Programvaran blev dock mycket avancerad vilket resulterade i att
skolornas datorer inte var tillräckliga för dessa program. Lärarna saknade också
kompetens för att kunna använda programmen i sin undervisning.

Det viktigaste syftet på den regionala nivån var att dels stödja de skolor som
deltog i projektet och dels att använda sig av de erfarenheter man fick från
projektet till den regionala satsningen. Tyngdpunkten hamnade tyvärr på
programvaruutveckling istället för på det pedagogiska och metodiska området.

På den lokala nivån deltog 160 olika slags skolor över hela landet såsom grund-
och gymnasieskolor, särskolor och specialskolor. Syftet med denna del av DOS-
projektet var att man skulle minska antalet drillmoment som kunde bestå i att om
och om igen repetera glosor, grammatik mm. Istället skulle vikten läggas på att
låta eleverna formulera och lösa problem och analysera och dra slutsatser. Man
skulle även sträva mot att ge eleverna en helhet istället för detaljkunskaper. Det
skulle också ge elever med svårigheter stöd vid sin inlärning (Jedeskog 1996).
En utvärdering visar att lärarna inte hade höjt sin kompetens på datateknikområdet
och de flesta lärare som använde sig av datorer i undervisningen var självlärda.
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Arbetssättet och undervisningens innehåll skiljer sig inte så mycket från tidigare
(Riis 1991).

4.1.4  Senare datorsatsningar

4.1.4.1  IT-kommissionen 1994
Regeringen tillkallade 1994 en kommission som fick i uppdrag att främja en bred
användning av informationsteknologin, IT, i Sverige. Kommissionen hade
dåvarande statsminister, Carl Bildt, som ordförande (Jedeskog 1996). I sin
rapport Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga skriver man
under rubriken utbildning och forskning:

”Alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan
undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen
förbättras. Därmed frigörs kreativiteten hos både lärare och elever. Det ger
ökade möjligheter till personlig utveckling och framgång i yrkeslivet.”

(Jedeskog 1996, sid 30)

Rapporten betonar skolans uppgift att lära eleverna att använda IT, och med dess
hjälp förändra pedagogiken så att inlärningen förbättras. Det betonas också att IT
skall vara ett integrerat hjälpmedel i undervisningen som skall skräddarsys för
varje elevs behov och talang (Riis & Jedeskog m fl 1997).

Under årens lopp har flera IT-kommissioner tillsatts, men den ovannämnda är
den första och enligt mig den viktigaste eftersom det var i och med denna som
satsningarna tog fart. Jag ämnar därför inte ta upp de andra här.

4.1.4.2  Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-
stiftelsen)
KK-stiftelsen bildades av staten 1994 i samband med avvecklingen av
löntagarfonderna. Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling fick drygt
en miljard kronor ur löntagarfonderna till att främja IT-användningen i samhället.
KK-stiftelsen strävar mot att få igång processer som fortsätter att växa av egen
kraft, att kunskaperna och erfarenheterna sprids vidare och ger upphov till nya
initiativ. KK-stiftelsens mål är:

”att främja kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för
ekonomisk tillväxt. Vårt uppdrag är att främja användningen av IT, utveckla
samarbete mellan näringsliv, universitet, högskolor och forskningsinstitut
samt stödja forskning vid högskolor



5

 (www, Om KK-stiftelsen)

KK-stiftelsen startade under 1996 s.k. skolutvecklingsprojekt som främst var en
satsning för IT-användningen i skolan. Satsningen omfattade 27 projekt, 25
kommuner och två hela län. Ett avtal mellan resp. kommun och stiftelsen ingicks
och projektet skulle pågå under tre år. De berörda kommunerna förväntades
motfinansiera med åtminstone samma summa som de erhöll från KK-stiftelsen
(Riis & Jedeskog m fl 1997).

Under perioden 1998-2001 fokuserar KK-stiftelsen på spridningen av erfarenheter
och resultat från skolsatsningen.

4.1.4.3  ITiS (IT i Skolan)
Regeringen överlämnade våren 1998 en skrivelse ”Lärandets verktyg - nationellt
program för IT i skolan, 1997/98:176” till riksdagen. Riksdagen tillsatte
därefter ”delegationen för IT i skolan” för att planera och genomföra
satsningen. ITiS genomförs under tre år, 1999-2001. ITiS omfattar
förskoleklassen, grundskolan, särskolan, sameskolan, specialskolan och
gymnasieskolan.

Skolminister Ingegerd Wärnersson motiverar satsningen:

”Regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att
ta till sig och utnyttja de möjligheter den nya informationstekniken ger. Det
innebär också ett stöd att göra lärararbetet mer varierat och skolan till en
mer spännande arbetsplats för både elever och lärare”

(www, Om ITiS).

Satsningen är ett tidsbegränsat, extraordinärt stöd till kommunerna för att skolans
ansvar till utveckling ska underlättas.
Regeringen har givit delegationen att under denna tid genomföra följande
uppgifter:

1. Fördela statsbidrag till kommunerna för att förbättra skolornas
anslutningar till Internet.

2. Stödja och skapa förutsättningar som ger alla elever och lärare en egen
e-postadress

3. Erbjuda kompetensutveckling för 60 000 lärare i arbetslag med fokus på
IT som ett lärandets verktyg.

4. Förse deltagande lärare med en dator, vilken är kommunens egendom,
men som skall placeras i lärarens bostad.
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5. Stödja utvecklingen av det Svenska skoldatanätet och det Europeiska
skoldatanätet.

6. Genomföra insatser riktade till elever i behov av särskilt stöd.
7. Dela ut ett pris för särskilt förnämliga insatser inom IT-pedagogiken.
(www, Om ITiS, Uppdraget)

4.1.5  Sammanfattning
Det har satsats åtskilliga pengar på att införa datortekniken i skolan under dessa
år. Under åren 1971-1991 gjorde tre stora satsningar på datorteknikanvändningen
i skolan, ”DIS-projektet”, ”Datalära på grundskolans högstadium” och ”DOS-
projektet”. DIS-projektet och Datalära på grundskolans högstadium inriktade sig
på att utveckla det tekniska medan DOS-projektet inriktade sig på programvara.
Ämnet ”datalära” infördes och det var främst lärare i matematik och NO-ämnen
som tog hand om undervisningen. Det visade sig att undervisningens innehåll och
lärarnas arbetssätt skilde sig inte särskilt mycket från tidigare. De pedagogiska
programmen används inte av ”vanliga” lärare eftersom de saknade kompetensen
för att kunna använda sig av dem i undervisningen. Man ville sträva mot att ge
eleverna en helhet istället för detaljkunskaper. Lärarnas kompetens höjdes inte
mycket under dessa år inom dataområdet, det var mest de självlärda som
använde sig av det i undervisningen

De senare datorsatsningarna som gjorts av IT-kommissionen, KK-stiftelsen och
ITiS betonar vissa saker när det gäller datoranvändningen i skolan. Det är dels att
IT skall var ett integrerat hjälpmedel i undervisningen som skall skräddarsys efter
varje elevs behov. Det ska skapas förutsättningar för att kunskaperna och
erfarenheterna sprids vidare. Lärarna ska få stöd och möjlighet att utnyttja de
möjligheter informationstekniken ger. De betonar till sist att man vill göra arbetet
mer spännande för både lärare och elever

4.2  LÄRAREN OCH DATORN
I ett regeringsbeslut 1992 konstaterades att ”användandet av datorer i skolan
måste följa samma utvecklingslinjer som användandet av datorer i samhället i
övrigt” (Jedeskog 1996). Hur ställer sig då lärare till detta? I följande kapitel tar
jag upp vad tidigare forskning visar vad gäller lärares tankar kring datorer och ny
teknik i undervisningen.

4.2.1  Lärarnas förändrade arbete
Det finns många olika faktorer som påverkar lärares mottaglighet för förändringar
i arbetet. Ofta känner sig läraren trygg i den undervisning som den för närvarande
bedriver, och därför kan det finnas en oro och en osäkerhet inför förändringar.
Oron kan dels bero på för lite kunskap om förändringen och dels en oro inför en
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förändrad lärarroll. Förändrat arbete kräver även mycket extra planeringstid för
läraren vilket sällan finns medräknat i den ordinarie lärartjänsten. Orsaker som tid,
resurser och organisation har visat sig kunna hindra eller bromsa förändringar i
skolan (Jedeskog 1996).

Thång (1992) tar upp fyra punkter som han menar är förändringens karaktäristika:
Behov av förändring - läraren själv måste känna ett behov av förändring
Tydlighet - de som är ingripna i förändringen måste ha en klar bild av vad
förändringen kommer att betyda i praktiken.
Komplexitet - många förändringar kräver betydande insatser för att
implementering skall uppnås. Det kan gälla diagnos, förändrade strategier för
undervisningen och en förståelse för idéerna bakom förändringen samt vad den
egentligen ska gå ut på.
Utrustningens kvalité - en god kvalité vad gäller material och utrustning t ex.
datorer, program, skrivare etc.

Jedeskog (1998) menar att lärares intresse för förändringar av skolarbetet varierar
och när gäller intresse för att använda sig av datorer visar sig detta genom hur
läraren använder det eller ej. Jedeskog säger vidare att vissa lärare har ett eget
intresse för datorer medan andra lärare drivs mer av ett allmänt förändringsarbete,
där t ex de pedagogiska frågorna kan vara viktigare än de tekniska. Kollegers
erfarenheter kan också få andra lärare att vilja prova själva.

4.2.2  Lärarrollen
Genom att införa datorer i undervisningen kan synen på läraren påverkas. Den
traditionella lärarrollen innebär att läraren förväntas kunna ge svar på allt.
Lärarauktoriteten kan förändras genom att läraren inte längre är ”bäst i klassen”
när datorn kommer in i undervisningen. Datorn kan därför medföra att eleverna
upptäcker att datorn överträffar läraren. Det gäller att man som lärare accepterar
att kunskapskällorna är fler än den enskilde läraren. Detta kan enligt Jedeskog
(1996) medföra att läraren istället undviker att använda den ”hotfulla” datorn för
att inte mista en del av sin auktoritet. Lärarens teknikrädsla kan ibland medföra att
läraren undviker att använda datorn i undervisningen.

Enligt Jedeskog (1996) har det för de lärare som infört datorn i sin undervisning
förskjutit lärarrollen från kunskapsförmedlare till en handledare. Även detta kan
vara något som upplevs obekvämt för läraren. Jedeskog (1996) nämner också att
avståndet är långt mellan undervisningstillfället och resultatet av det, vilket medför
att läraren sällan upplever effekten av sitt handlande, vilket ökar deras osäkerhet.
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4.2.3  Faktorer som påverkar datoranvändandet
Lindh (1993) har genom sin undersökning fått fram tre skäl till varför vissa lärare
tar avstånd till datorstödd undervisning. Det första skälet kallar han för
”humanistiskt” och menar då att det beror på en rädsla eller avoghet mot datorer
och ett datorfyllt samhälle. Detta kan i sin tur bero på att personen har en
livshållning där andra saker är viktiga t ex ett starkt naturintresse eller ett utpräglat
konstintresse. För dem kan datorn upplevas som ett hot mot deras livshållning.
Det andra skälet är det ”tekniska” skälet och då avses lärarens oro  över att inte
kunna hantera datorer och allt runt omkring den. Det sista skälet är det
”pedagogiska” skälet där läraren tycker det är svårt att hitta lämpliga och nyttiga
tillämpningar i det enskilda ämnet.

Jedeskog (1996) anger att ett argument för att använda datorer i undervisningen är
att man i skolan skall förbereda ungdomarna inför ett kommande yrkesliv.
Datorkunnande förväntas ge goda karriärsmöjligheter. Föräldrar har också uttalat
sitt krav på att eleverna skall kunna hantera datorer. En stor andel lärare anser
också i Jedeskogs undersökning (1996) att eleven skall med hjälp av den nya
tekniken lära sig att söka kunskap både inom och utanför skolan.

Lindhs undersökning (1993) visar på att det mest avgörande vad gäller
utvecklingen av ny teknik är lärarens eller lärargruppens attityder till användningen
snarare än de materiella ramarna. Jedeskog (1996) menar att det är viktigt att det
avsätts tid för planering och förberedelser, att fortbildningen är relevant och att
utbildningen av nya lärare gör de studerande medvetna om datorns roll i
undervisningen.

4.2.4  Lärare och den nya tekniken
Jedeskog (1996) har en modell för hur ny teknologi accepteras, vilken går att
tillämpa på lärare och dess villighet att använda sig av datorer i sin undervisning.
Modellen är uppdelad i fem olika idealtyper och visar hur en innovation och
förändring accepteras under dess ”livscykel”. De fem grupperna är tidiga
innovatörer, tidiga anammare, tidig majoritet, sen majoritet och till sist
vägrare.

Den första och minsta gruppen, tidiga innovatörer, är angelägna om att pröva
nya idéer. De har även själva ett starkt intresse för teknologi överhuvudtaget. De
känner som sin uppgift att tända en ny idé i det sociala systemet.

Nästa grupp, tidiga anammare, är något större än de tidiga innovatörerna. Denna
grupp tjänar som förändringsagenter, och kan fungera som förebilder för kollegor
eftersom de inte ligger så långt från genomsnittsindividen när det gäller nyhets-
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och förändringsbenägenhet. Mellan dessa båda första grupper och de övriga tre
finns ett stort avstånd som är svår att överbrygga eftersom nästa grupp, den
tidiga majoriteten, representeras av en tredjedel av de tänkta användarna.

Den tredje gruppen, tidiga majoriteten, efterfrågar någon form av garantier för att
de ska acceptera att använda datorer. Genom det får de en längre innovations-
och beslutsperiod än tidiga innovatörer och tidiga anammare.

Den sena majoriteten, den fjärde gruppen, är lika stor som förra gruppen, men
har en mer skeptisk inställning till innovationer och tar dem i bruk först när de
flesta andra redan har gjort det. För att känna sig trygga och ta emot den nya idén
måste så gott som all osäkerhet vara undanröjd.

Den sista gruppen, vägrare, är misstänksamma mot innovationen och
förändringar och är mycket försiktiga innan de anammar något nytt. När vägraren
till sist accepterar idén har för det mesta idén redan hunnits ersättas av en senare
innovation vilken redan tagits i bruk av de tidiga innovatörerna.

4.2.5  Sammanfattning
Kapitlet om lärare och datorn visar att det är olika faktorer som påverkar lärarna
när det gäller förändringar, datorer och ny teknik. Ofta har läraren för lite kunskap
om förändringen. För att läraren ska vara mottaglig för en förändring krävs att
läraren har ett behov av förändring, upplever en tydlighet om vad förändringen
betyder i praktiken, förstår idéerna bakom (komplexitet), samt har en kvalitet på
material och utrustning. Den traditionella lärarrollen där läraren är en auktoritet kan
förändras i och med att datorer kommer in i undervisningen. Lärarrollen har
förändrats från kunskapsförmedlare till en handledare vilket läraren kan uppleva
som ett hinder för förändring. Det finns olika skäl till varför lärare tar avstånd från
datorer i undervisningen. Det kan vara av humanistiska skäl, tekniska skäl eller
pedagogiska skäl. Ett återkommande argument för att använda sig av datorn i
undervisningen är att förbereda eleverna på ett kommande yrkesliv. Lärares
villighet att acceptera en förändring, t ex datorer i undervisning kan delas upp i
fem olika idealtyper. Man kan dela upp lärarna i tidiga innovatörer, tidiga
anammare, tidig majoritet, sen majoritet och vägrare

4.3  MATEMATIK
Jag finner det relevant att beskriva matematik och matematikämnet i skolan i min
litteraturstudie. Jag tror att innehållet i matematik kan påverka lärarnas attityder till
datorer i undervisningen beroende på ämnets innehåll, form och krav.
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4.3.1  Matematik - vad är det?
Det är svårt att peka på vad matematik exakt är. Det kan upplevas som något
väldigt abstrakt vilket kan vara svårt eller kanske omöjligt  för den "vanlige"
individen att förstå. Enligt Wyndhamn (1987:2) är matematiken inte enbart detta.
Han tar från utbildningsdepartementet upp fem punkter om vad matematik är:

1. Matematik är en vetenskap, kanske den allra äldsta.
 

2. Matematik är i stor utsträckning ett hantverk, men som alla goda hantverk
också en konst.

 

3. Matematik är ett språk och därigenom också ett viktigt medel för
kommunikation mellan människor.

 

4. Matematik är ett hjälpmedel i mycken mänsklig verksamhet från vardagslivet till
avancerad teknik.

 

5. Matematik är en del av vår kultur och har spelat stor roll i den historiska
utvecklingen inom många områden, inte enbart inom naturvetenskap och teknik
utan också inom handel och ekonomi.

4.3.2  Matematikämnet i skolan
Wyndhamn (1997) har genom att studera läroplaner funnit att skolmatematiken
innehåller följande delar:
• aritmetik
• geometri
• algebra
• statistik
• sannolikhetslära
• funktionslära
• datalära

Han tar även upp problemlösning som ett huvudmoment, men han menar att det
momentet ingår i samtliga ovannämnda områden. I Lpo-94 talar man inte längre
om datalära eftersom det ständigt fylls med nytt innehåll p g a den tekniska
utvecklingen, man talar därför allmänt om informationsteknologi (Wyndhamn
1997). Lpo-94 betonar främst områdena aritmetik, geometri, statistik och algebra
medan eleverna ska få insikt i de övriga områdena.
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I kursplanen för matematik (Lpo-94) beskrivs matematikämnets uppbyggnad och
karaktär. Där beskrivs bl a:

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och
undersökande aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och
intuition. Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt
och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika
problem”

 ”All matematik innehåller någon form av abstraktion”

”Matematik har nära samband med undervisningen i andra ämnen. Eleverna
hämtar erfarenheter från omvärlden, som ger dem underlag för att utvidga
sitt matematiska vetande. Begrepp och metoder hämtade från matematik
behövs för att nå i mål i andra ämnen. Undervisningen i matematik skall
främja elevernas allsidiga utveckling och särskild uppmärksamhet skall ges
elever som kan behöva särskilt stöd och längre tid för att upptäcka och lära
viktiga begrepp, metoder och samband.”

”De senaste årens utveckling av kraftfulla datorer har gjort det möjligt att
tillämpa allt mera precisa matematiska modeller och metoder i verksamheter
där de tidigare inte varit praktiskt användbara.”

(Lpo-94, sid 34)

Matematiklärare har genom kursplanen (Lpo-94) riktlinjer att rätta sig efter i sin
undervisning.

Under ”mål att sträva mot” står det att man i  matematikundervisningen ska sträva
efter att eleven:

• kan med förtrogenhet och omdöme utnyttja minräknarens och datorns
möjligheter.

(Lpo-94, sid 33)

Under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret”
står det bl a att:

Eleven skall
• ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs

för att kunna hantera situationer och lösa problem som vanligen
förekommer i hem och  samhälle och som behövs som grund i fortsatt
utbildning
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• kunna känna igen, avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga
geometriska objekt samt tolka och använda ritningar och kartor

• kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra,
uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor,
tidpunkter och tidsskillnader

(Lpo-94, sid 35)

4.3.3  Sammanfattning
Kapitlet om matematik har bl a visat att de största delarna som behandlas i skolan
inom matematiken är aritmetik, geometri, statistik och algebra. Problemlösning är
ett stort moment som ingår i de olika delarna. Kursplanen i matematik säger bl a
att matematik behövs för att nå målen i andra ämnen. Datorn nämns flera gånger i
kursplanen och betonar att eleven skall med förtrogenhet kunna utnyttja datorns
möjligheter.

4.4  SLÖJD - TEXTILSLÖJD
I följande kapitel om slöjd och textilslöjd tar jag upp vad slöjd är, vad slöjdämnet
i skolan innehåller, vad den aktuella kursplanen säger och vad det finns för
riktlinjer. Jag tror, liksom under rubriken matematik, att lärarnas attityder påverkas
av det ämnets innehåll, form och krav uppifrån. I kursplanen beskrivs båda
slöjdarterna under rubriken slöjd, både textilslöjd och trä- och metallslöjd, vilket
gör att det inte finns några speciella tekniker angivna. Jag försöker ändå hitta det
specifika för ämnet textilslöjd.

4.4.1  Slöjd - vad är det?
Enligt Martinsson (1991) så kommer ordet slöjd från ordet slughet. Han menar att
denna slughet kommer från tidigare erfarenheter som gjorts av människor genom
åren, och som överförts vidare till våra generationer. År 1982 anställdes för första
gången en professor vid Helsingfors universitet i textillära (Lindfors 1991). I och
med detta blev textilslöjden vetenskapligt godkänd. Vi får här inte blanda ihop
experimentell slöjd, som är en medveten utveckling av sitt kunnande, med
slöjdpyssel, som oftast är en omedveten sysselsättning, enligt Lindfors (1991).
Lindfors har även gjort en modell för de olika slöjdnivåerna för att förstå
förhållandet mellan praktisk slöjdverksamhet, slöjdteknologi och slöjdvetenskap:

NIVÅ SYFTE
1 METATEORETISK NIVÅ - att utveckla slöjdvetenskap

Slöjdvetenskapens vetenskapsteori
2 TEORETISK NIVÅ - att utveckla fakta om slöjdandet

Slöjdvetenskap
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3 TEKNOLOGISK NIVÅ - att utveckla ”veta hur”
Slöjdläror ex. textillära    teknologisk kunskap

4 PRAKTISK NIVÅ - att utveckla unika slöjdhandlingar
Slöjdkonst

5 ”PYSSELNIVÅ” - eventuell utveckling omedveten
”Slöjdpyssel”

Lindfors modell för slöjdens olika nivåer (1991, sid 15)
Slöjd är traditionsbundet och grundprinciperna är desamma som förr, men
utformningen följer ofta trender och mode. Slöjd är ofta en som Martinsson
(1991) säger en "tyst kunskap", men kan beskrivas i böcker och i beskrivningar
och blir då uttalad. För att slöjden ska bli levande och bestående måste man
utföra det handgripligt.

4.4.2  Slöjdämnet i skolan
Enligt kursplanen (Lpo-94) kan slöjdämnet delas upp i tre olika delar. Dessa delar
beskriver vad slöjden innehåller och vad eleven arbetar med och utvecklar genom
slöjdarbetet:

• Idé och planering - Eleven utgår från sina egna idéer genom att åskådliggöra
och formge arbetet. Eleven planerar arbetet genom att välja lämpliga metoder
och material t ex utifrån estetiska, funktionella, ekonomiska och miljömässiga
aspekter. Detta bidrar till att eleven lär sig att reflektera kring sitt arbete.

• Genomförande - Eleven arbetar praktiskt i materialet genom olika
slöjdmetoder. Här ingår även materiallära och kunskaper om hur redskap och
maskiner fungerar och eleven lär sig även att tolka skriftliga instruktioner.
Tankens, ögats och handens gemensamma arbete ger övning i slöjdmetoderna.
Här övas även elevens motoriska och spatiala förmåga samtidigt som många
sinnen stimuleras. Under arbetets gång förs en naturlig kommunikation där
eleven kan ompröva sina ställningstagande och fatta nya beslut.

• Värdering - I slöjdarbetet ingår det även att eleven gör en värdering av
arbetsprocessen och av den färdiga produkten. Där kan kvalitets- och
konsumtionsaspekter komma fram samt funktion, form och färg. Eleven
redovisar hur inspiration, idéer, formgivning och olika ställningstagande har
påverkat arbetsresultatet och hur trender och mode har inverkat på
utformningen.

Enligt Lpo-94 beskrivs slöjdämnets uppbyggnad och karaktär. Där beskrivs bl a:

”… de är delaktiga i hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt.”
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”Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom andra
skolämnen. Det förekommer exempelvis ofta matematiska tillämpningar som
lägger en grund inte minst för storleksuppfattningen och geometri.”

”Tonvikten bör ligga på praktiskt arbete och på att pröva och experimentera
med olika material och metoder. Successivt utökas kunskaperna i slöjd och
eleven kan med högre grad av självständighet göra medvetna val utifrån
trender, funktion, form, färg, material och metod.”
(Lpo-94, sid 45)

Under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret”
står det bl a att:

Eleven skall
• kunna ta initiativ och eget ansvar och kunna samarbeta i slöjdarbetet

• kunna beskriva arbetsprocessen och produkten och bedöma hur den egna
arbetsinsatsen påverkat slöjdarbetets resultat

• förstå hur inspiration, idéer och val påverkas av olika kulturmönster

(Lpo-94, sid 46))

Under mål att sträva mot nämns datorn. Skolan skall i sin undervisning i slöjd
sträva efter att eleven självständigt kan:

• utforma idéer till slöjdprodukter i olika material och verbalt och visuellt
gestalta dem t ex med datorstöd

(Lpo-94, sid 44)

4.4.3  Sammanfattning
Kapitlet om slöjd och textilslöjd har visat att slöjdämnet kan delas upp i tre olika
delar, idé och planering, genomförande, värdering. Tonvikten bör dock ligga
på genomförandet genom praktiskt arbete. Kursplanen i slöjd säger att det
förekommer matematiska tillämpningar i slöjd som ligger till grund för
storleksuppfattning och geometri. Datorn nämns endast en gång i kursplanen, och
där ges exempel på att datorn kan vara ett stöd vid utformning av idéer till
slöjdprodukter.
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5  METOD
I detta kapitel ska jag beskriva steg för steg hur jag gått tillväga med min uppsats.
Jag går igenom den metod jag valt att använda mig av, hur jag valt ut mina
intervjupersoner och bearbetat dem samt hur jag samlat in data.

5.1  Metodval
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i min undersökning. Patel &
Davidsson (1991) säger att om man vill tolka människors upplevelser och
underliggande mönster bör man använda sig av verbala analysmetoder vilket i sin
tur resulterar i att den kvalitativa metoden är den bästa. Eftersom jag i min
problemformulering vill ha reda på lärares attityder kring datorer i undervisningen
uppfattade jag att med denna metod kunde få svar på mina frågor.

5.2  Urval
Undersökningen är koncentrerad till lärare som undervisar i år 4-9 eftersom jag är
intresserad av dessa åldrar och själv ska undervisa i de åren. I mitt val av lärare
tänkte jag först och främst på vad som var mest praktiskt för mig när det gällde
att hitta intervjupersoner som var villiga att ställa upp i slutet av terminen. Jag
valde därför att intervjua sex olika lärare på tre olika skolor inom samma
kommun.

De intervjuade lärarna arbetar på tre olika skolor inom kommunen. Skola A är en
F-9 skola med ca. 500 elever. I skola A går det mest elever boende i stan, men i
år 7-9 kommer det även några elever från en annan stadsdel samt några få från
landsbygden. På skola A utförde jag tre intervjuer, varav en manlig
matematiklärare, Mårten, och en kvinnlig matematiklärare, Margareta, samt en
kvinnlig textillärare, Thea. Mårten har en yrkeserfarenhet på 31 år, Margareta 25 år
och Thea 26 år. Skola B är också en F-9 skola med ca. 550 elever, men skiljer sig
från skola A genom att det i år 7-9 kommer många elever från landsbygden. På
skola B intervjuade jag två lärare, en manlig matematiklärare, Mikael, och en
kvinnlig textillärare, Terese. Mikael har sex års yrkeserfarenhet och Terese har
fyra år. På den sista skolan, skola C, gjorde jag en intervju. Skolan är en relativt
liten skola i en stadsdel med ca. 150 elever och är en integrerad skola i år 4-6. Här
intervjuade jag en kvinnlig textillärare, Turid, som har ca. 30 års yrkeserfarenhet.
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5.3  Datainsamlingsmetod
Innan jag började denna undersökning hade jag formulerat ett antal frågor,
närmare bestämt sju stycken (se bilaga 1). För att inte bara få ett ja eller ett nej på
intervjufrågorna har jag försökt att formulera frågorna så att jag får öppna svar.

För att jag själv skulle vara en så aktiv lyssnare som möjligt och för att jag inte
skulle missa något av vad de intervjuade sa, använde jag mig av bandspelare vid
samtliga intervjutillfällena. En intervju tog ca. 15 minuter att genomföra beroende
på hur mycket lärarna hade att säga på varje fråga och hur mycket de utvecklade
sina svar. Jag ställde även i vissa fall följdfrågor för att få ett mer uttömmande
svar och för att förvissa mig om att jag uppfattat dem rätt. Alla intervjuerna
skedde under april månad 2000 och jag besökte lärarna på sina respektive skolor
i samband med att de hade en håltimme eller efter att de hade slutat för dagen.
Varje intervju skedde i ett enskilt rum på skolan där vi kunde sitta relativt ostörda
under intervjun.

5.4  Bearbetning av intervjuerna
När jag hade genomfört intervjuerna och skrivit ner dem började mitt
analysarbete. Jag försökte få en helhetsbild genom att läsa intervjuerna ett antal
gånger och hitta gemensamma nämnare och citat som var viktiga. Jag
kategoriserade om  lärarnas svar, eftersom det de svarat ibland hörde hemma
under en annan fråga. Därefter tog jag ut det som bäst gav svar på mina
frågeställningar, och bearbetade varje fråga på detta vis.

5.5  Generaliserbarhet
I min studie har jag mött sex olika lärare, tre textillärare och tre matematiklärare.
Dessa personers tankar har jag presenterat i mitt resultat. Jag har inte för avsikt att
generalisera resultatet utanför undersökningsgruppen utan kan enbart referera till
de lärare som varit med i studien. När man som i mitt fall till största delen valt
intervjupersonerna efter tillgänglighet kan inte resultatet generaliseras till en större
grupp (Kvale 1997).
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6  RESULTATREDOVISNING
Här följer resultatet av intervjuerna som till största delen är uppbyggt utifrån citat.
Jag redovisar resultatet genom att gå igenom fråga för fråga utifrån
intervjufrågorna.

Fråga 1: Vilken tillgång till datorer har du i din undervisning?

Samtliga matematiklärare i studien har en begränsad tillgång till datorer och de är
hänvisade till datasalar på skolan. Datasalarna är ofta upptagna vilket medför att
det krävs att lärarna planerar långt i förväg för att kunna bedriva sin undervisning
där. Matematiklärarna betonar att på grund av att de måste planera så långt i
förväg så använder de inte datorn så ofta som de annars skulle göra.

”jag måste tinga datasalen i förväg, jag måste ha planerat in att vi ska gå till
datasalen…det är en klar begränsning…jag kan inte skicka ner elever under
lektionens gång…detta gör att det blir svårarbetat”

Här är det alltså bristen på tillgång till datorer som gör att läraren inte kan
genomföra det hon vill i sin undervisning.

En textillärare är hänvisad till datasalarna på skolan vilket medför att hon inte
använder den så mycket som hon skulle vilja. Två av textillärarna har en dator i
salen, vilket gör att de inte behöver ta hänsyn till att andra lärare och elever
behöver ha tillgång till datorn. En textillärare har även tillgång till mycket
kringutrusning i sin sal. Hon hänvisar den goda tillgången till datorer på skolan till
att kommunen har varit med i ett projekt som finansierats av KK-stiftelsen. Detta
medför att hon kan använda datorn så mycket som hon önskar i sin undervisning.

”jag har ju en dator i salen, färgskrivare, scanner och internetuppkoppling,
det är den färgskrivaren som finns på skolan…det är jag som har den…”

”genom att vi kom med i X-projektet, som var en treårssatsning…det var ju
KK-stiftelsens…det är ju det som har gjort att vi har mycket datorer
överhuvudtaget”

De flesta textillärarna har till skillnad från matematiklärarna god tillgång till datorer.
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Fråga 2: Hur använder du dig av datorer i undervisningen?

Matematiklärarna skiljer sig åt i nyttjandet av datorer. En matematiklärare
använder sig inte alls av datorer i sin matematikundervisning, däremot använder
hon den kontinuerligt i sin SO-undervisning. De två andra matematiklärarna
använder sig av ett och samma matematikprogram, Cheops eller Chefren
(Chefren är en förenkling av Cheops), i sin matematikundervisning.
En av dessa matematiklärare ser det som han endast använder datorn för att
repetera de kunskaper som är inlärda sedan tidigare t ex att repetera
multiplikationstabellen. Han använder även datorn som ett hjälpmedel för att få
eleverna att kommunicera och diskutera matematik med varandra.

”Jag använder den mera som att befästa kunskaper som de har eller är lite
osäkra på, inte för nyinlärning… som repetition”

”Ibland låter jag två och två sitta tillsammans och samarbeta och lösa
uppgifterna då framför en och samma dator då för att diskutera och prata
matematik med varandra och förklara”

En textillärare använder sig mycket sällan av datorer i sin textilundervisning och
det beror enligt henne på den dåliga tillgången. De två övriga textillärarna
använder sig av datorn på ett varierat sätt i sin undervisning. De använder datorn
som hjälpmedel när de dokumenterar sina arbeten genom att de exempelvis
skriver och tar bilder med digitalkamera. De använder den även till att söka efter
bilder på internet för att sedan kunna använda i sitt slöjdarbete. De använder
också datorn vid formgivning exempelvis med hjälp av ritprogram.

”dels finns det program som dom kan använda och gå in och titta t ex virk-
och stickprogram,…, sen hämtar dom bilder från nätet…och texter…, när
dom har broderat t ex bonader så skriver dom in, vartefter dom har gjort
olika, på datan som en mapp med elevarbete…så att det är lättare att
hitta,…,ritprogram använder dom när dom ska brodera”

Fråga 3: Hur kommer det sig att du använder dig/inte använder dig av
datorn i undervisningen?

Den av matematiklärarna som inte använder sig av datorer i undervisningen
hänvisar dels till bristen på datorer, dels till bristen på lämpliga matematikprogram
som passar hennes undervisning, men även till att hon inte längre ser att eleverna
efterfrågar datorer i undervisningen. Hon menar att de flesta har datorer hemma
så det är inte lika spännande och nytt för dem längre.
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”…men nu finns det inte något behov hos eleverna… och jag tycker inte att
vi har matteprogram som är så bra… vi har Cheops som är som ett
spel…men jag är inte ute efter den matten”

De två övriga matematiklärarna menar att de använder sig av datorer för att det
dels övar upp problemlösningsförmågan, det är ett omväxlande och annorlunda
sätt att arbeta i matematik. Att arbeta i datasalen anser de stimulera fler sinnen,
genom bl a bild- och ljudeffekter, jämfört med vad matematiklektioner utan
datorer gör.

”för eleverna får prova på olika saker så att säga plus att det är ju en
annorlunda form av problemlösning. Sen blir ju eleverna mer stimulerade av
att va i datasalen ibland tror jag”

”det är både bild och ljud till det programmet va…då får man lite
förstärkning av inlärningen då”

”ibland är det ju omväxling för eleverna…för att slippa papper och
penna…utan jobba på ett lite annat sätt”

Den textillärare som sällan använder sig av datorer i sin undervisning hänvisar
dels till sin egen bristande kunskap när det gäller datorer, och dels till den
bristande tillgången till datorer. Hon har åtskilliga gånger försökt att få en dator till
textilslöjdssalen för att hon ska kunna använda den kontinuerligt i sin
undervisning.

”det är dels för att inte jag är så jättebra på datorn, det är ju en tröskel…
men den största tröskeln är att jag inte har så lätt tillgång till datorer…,om
man ska använda datorn rätt i slöjden då måste man ha en dator i salen
tycker jag”

De två övriga textillärarna använder sig av datorn för att de har märkt att den
underlättar och hjälper till att förbättra deras undervisning både för lärare och
elever. De anser också att textilämnet bör hänga med i samhällets utveckling och
därför använda sig av datorer i undervisningen. Genom att de använder datorer
anser de att slöjden blir ett ämne i tiden och därmed har ämnets status höjts.

”jag ser det ju som ett redskap som jag absolut inte skulle kunna tänka mig
att vara utan idag alltså…och med redskap menar jag att då är det nånting
som gör att det blir bättre i min undervisning, det ska förenkla och det ska
förbättra för mig, och det tycker jag att jag har hittat dom vägarna där det
gör, jag tycker att det här är helt suveränt alltså”
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”det ligger väl i tiden…du ska använda dig av datorer i undervisningen…så
det ligger i tiden  tycker jag…jag tycker det är ett ganska roligt sätt, lite
annorlunda mot det vanliga”

”att följa med i tiden tycker jag också då alltså…här möts gamla tekniker
med ny teknik…man kan ju inte bara vara bakåtsträvare och sitta och säga
nej…utan man måste följa med i utvecklingen tycker jag”

”jag tycker att man kanske har höjt statusen på ämnet”

Fråga 4: Vilken utbildning har du på området?

Två av matematiklärarna har inte i sin lärarutbildning haft någon pedagogisk
utbildning med inriktning på att använda datorn i undervisningen. I sin
fortbildning har de dock haft viss datorutbildning, men de anser sig ändå som
självlärda på området. Dessa båda matematiklärare är även IT-ansvariga på sin
respektive skola.

”ingen alls egentligen om man inte räknar med när jag gick kurser i Pascal
och Basic,…, men ingen pedagogisk utbildning”

”mycket liten utbildning, jag är väl självlärd, har lärt mig av kolleger och så
på skolan…man sitter och pular med program och så där”

Den tredje matematikläraren har gått kurser som skolan har ordnat och där lärt sig
att hantera datorn för eget bruk. Trots detta använder hon inte datorn alls i sin
matematikundervisning.

Samtliga textillärare har gått olika datorkurser som har innehållit både
datorhantering för eget bruk och pedagogiska kunskaper om hur man använder
datorer i slöjdundervisningen. En textillärare har även genom sin lärarutbildning
tillägnat sig kunskaper om hur man använder datorer. Hon säger också att skolan
är villig att satsa pengar på datorutbildning.

”dels så hade vi mycket data när jag gick utbildningen”

”på såna här studiedagar så har det varit textila kurser…det har jag varit på
ett par såna träffar bl a hur man hämtar bilder och använder, så det har ju
varit speciellt för textilare”

”vi får ju söka och det är bara att säga till om vi vill gå…så får vi faktiskt gå
då”



21

En av textillärarna håller dessutom kontinuerligt i kurser för andra textillärare om
hur man använder sig av datorn i textilslöjden. Hon är mån om att fler textillärare
ska se möjligheterna med att använda datorn i textilslöjden.

”jag har ju själv haft kurser för andra textillärare…så jag har väl spridit
mina kunskaper över Sveriges land…jag har väl haft en trehundra eller
nåt…så jag har ju hållt på i några år”

Fråga 5: Vilka möjligheter ser du med att använda datorn i undervisningen?
Vad kan det finnas för fördelar resp. nackdelar?

Vi har tidigare sett att tillgången till datorer antingen har hindrat eller främjat
lärarna i deras nyttjande av datorer.  Under denna fråga såg de flesta lärarna stora
möjligheter med att använda datorer. En matematiklärare skilde sig från de övriga
lärarna i min studie genom att inte se några möjligheter i nuläget med datorer i sin
matematikundervisning. Hon ansåg att de datorprogram som finns idag inte
motsvarar de krav som läroplanen ställer på undervisningen genom att eleverna
skall reflektera och undersöka i sitt lärande. Hon vill i stället inrikta sin
undervisning på praktiska moment där eleverna fysiskt kan mäta, känna och
uppleva.

”om jag vill gå vidare med  min matematikundervisning så är det inte i
datasalen…det är helt annat, jag ska ut mer, jag ska jobba på ett annat sätt,
vi ska ut och mäta och gå och känna och tycka och pröva”

”jag tror inte att det är via dataprogram som vi ska ta oss dit vi vill ha
eleverna i matten, jag vill få dem och mer reflektera och undersöka och
laborera”

De övriga matematiklärarna såg främst möjligheter genom att fånga elevernas
intresse eftersom det är en omväxling mot den ”vanliga” matematikundervisningen
i klassrummet. Datorprogrammens möjlighet att förstärka med ljud- och
bildeffekter gör att undervisningen blir mer spännande. En matematiklärare ser
även en möjligheten i att datorn direkt kan säga om eleven har rätt eller fel.

”jag vet att när man har haft andra matematikprogram… där de blir rättade
på en gång via datorn så blir det en extra inlärning med ljud och bild…det
stimulerar fler sinnen”

En matematiklärarna ser stora möjligheter främst för de svaga eleverna som han
kommit i kontakt med i sin undervisning. Han har funnit flera bra program som på
ett mycket bra sätt hjälper dessa elever. Nackdelen med dessa program är dock
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att de är dyra och behandlar endast en begränsad del inom undervisningen i
matematik.

”det finns många bra mattehjälpprogram men problemet är att de inriktar
ofta sig på en liten, liten del, så köper man in ett sånt program för några
hundra eller en knapp tusenlapp så kan man använda dom en väldigt kort
period på hela året, och eftersom vi då har ganska ont om pengar att köpa in
sånt för då drar man sig lite för det”

En annan matematiklärare nämner att många elever lockas av datorerna i sig och
blir tillfredsställda genom att de får använda dem i matematikundervisningen.

”fördelen är att eleverna är alltid intresserade av datorer…dom flesta”

En textillärare ser datorn som ett nytt sätt för eleverna att följa instruktioner på i
slöjden genom att lära sig en ny textil teknik. Detta medför att hon får mer tid
över för de annat i undervisningen än att bara lära ut tekniker. Hon ser också att
datorn ger slöjdarbetet en helt ny dimension genom att eleverna med hjälp av
datorn kan prova hur olika idéer kommer att se ut i verkligheten, exempelvis
färgkombinationer.

”självinstruerande program t ex virkning och stickning, och t ex inom
lappteknik kan man genom ritprogrammen se en helhet genom att se
färgkompositionen inblick innan”

Samma textillärare ser också samtidigt att datorn kan vara ett hot mot det
praktiska arbetet i textilslöjden. Hon är rädd för att det tekniska ska ta över mer
och mer och för att det textila ska komma i skymundan.

”jag tycker väl kanske också att man ska jobba med händerna mera inom
vårt område, att man inte ska gå ifrån det”

De två andra textillärarna ser datorns möjligheter genom att den hjälper till att
stimulera både lärare och elever. Genom att textillärarna har använt datorn i
undervisningen har de märkt att eleverna lättare kommer på nya idéer och det blir
därmed en större variation på slöjdalstren.

”jag tycker att det stimulerar både mig och eleverna och det blir bättre
elevarbeten”

En av textillärarna betonade problemet med funktionaliteten hos datorn och dess
kringutrustning. Hennes undervisning byggde till stor del på att hon använde sig
av datorn och därmed menade hon att om datorn krånglade så ställde det till med
stora problem i hennes undervisning.
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”om något krånglar… nätverket eller internet eller datorn då är det stor
katastrof”

En av textillärarna menade att den dator som hon har haft tillgång till fram tills
nyligen inte tillfört något positivt till undervisningen då den varit för gammal och
inte orkat med de program som hon ville använda sig av. Här har datorn snarast
varit en belastning istället för en tillgång. Eleverna har sett att det står en dator i
klassrummet och därmed velat använda den, men då de gjort det har den bara
varit en källa till problem och irritation hos både lärare och elever.

”jag har en dator i salen som jag tillfälligt tagit ut för att den är så slö…det
har tagit för lång tid …när de har suttit så är det så få som har hunnit och då
har det bara blivit ett orosmoment istället”

Fråga 6: Kan elevernas inställning till att lära sig ditt ämne förändras i och
med att datorer kommer in?

Samtliga matematiklärarna är skeptiska till om inställningen till att lära sig
matematikämnet förändras i och med att datorer kommer in i undervisningen. En
lärare menar att i och med att eleverna går iväg till datasalen ser de det inte som
de har undervisning i matematik. Han tror däremot att de kan bli bättre på
matematik genom att använda datorer och därmed kan kanske deras inställning till
ämnet ändras, men det är inget de är medvetna om själva. En annan
matematiklärare tror däremot att inställningen kan ändras i andra ämnen och
hänvisar till sin NO-undervisning.

”inte inställning till ämnet, dom ser det inte riktigt som att dom har matte
alla gånger…däremot att de kanske lär sig mer om ämnen och därigenom då
kan ändra inställning, men inte just för att de får använda datorerna”

”det är möjligt men jag tror inte det har så stor betydelse faktiskt…jag tror
inte det…jag tror mer i andra ämne…”

Två av de tre textillärarna tror att pojkars inställning till ämnet kan ändras i och
med att datorerna kommer in i undervisningen. De anser att datorn hjälper till att
fånga deras intresse och hjälper till att hitta idéer till slöjdarbeten.

”man får med killar lättare om man jobbar genom datorn”

Den tredje textilläraren anser att datorn kan hjälpa till att ändra alla elevers
inställning till textilämnet. Hon hänvisar till de elever som kommer från andra
skolor där man inte använt datorn i textilundervisningen.
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”bara att datorn står där gör att de känner att det är lite nytt”

”vi får ju mycket elever utifrån /…/ och de säger när de kommer hit och
direkt så här: Åh! Datorn, får man använda den när man är här? Så de har ju
inte dator, och då märker man att de reagerar…då tror jag det blir en positiv
tanke”

Fråga 7: Vad för ytterligare kunskaper om datorer skulle du vilja ha?

När det gäller kunskaper om att använda datorn syns tydligt tre områden hos
matematiklärarna. Först och främst är det inom det pedagogiska området som de
efterfrågar kunskaper, om hur man använder datorn i sin matematikundervisning.
För det andra efterfrågar de kunskaper om vilka programvaror som finns som
just nu finns på marknaden. För det tredje saknar matematiklärarna programvaror
som passar in i deras matematikundervisning, de tycker inte att de program som
finns uppnår de krav som lärarna ställer på programmen. Exempelvis är det flera
lärare som uttrycker att antingen är programmen för dyra eller så passar de bara
in i en begränsad del av undervisningen.

”mer en pedagogisk utbildning hur man använder sig av datorer i
undervisningen istället va…för det är nåt som man saknar, man… kör lite
mer trial-and-error-metoden nu och provar sig fram /…/”

”det man saknar det är ju det här med att egentligen få veta vilka program
som kommer ut och hur dom funkar och kunna få bra demoversioner och
så…”

”det är den pedagogiska biten, hur man bäst utnyttjar datorerna som
hjälpmedel. Och det handlar ju lite om att man måste hitta rätt program som
passar till ens undervisning då. Det är ju många pusselbitar som måste falla
på plats, och antingen får man ändra undervisningssätt för att stämma med
eventuella program man ska använda…eller …ja hur man nu ska kunna lösa
det hela, och det är ju en pedagogisk diskussion egentligen.”

Två av de tre textillärarna ansåg att de inte hade något akut behov av mer
utbildning på att hantera datorn eller de programvaror som de använde sig av i
textilundervisningen. Däremot tyckte de att det ofta tog för lång tid då de skulle
hjälpa en elev vid datorn jämfört med en textil teknik, t ex virkning. Detta gör att
dessa två textillärare känner att det är de själva som behöver öva upp samma
vana vid att hantera datorn som de har för de textila teknikerna.

”jag vill bli säkrare på det jag redan har kunskap om… när man har
eleverna vill man ju kunna det likadant som man kan teknikerna t ex virkar
man så gör man ju bara det och stickar man så gör man ju bara det”
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Den tredje textilläraren känner däremot ett större behov av att lära sig att själv
kunna hantera datorn och utnyttja dess möjligheter i undervisningen.

”framför allt så skulle jag vilja ha kunskaper att jobba själv med den”
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7  DISKUSSION
I detta sista kapitel ämnar jag att diskutera resultatet utifrån min egen
förförståelse, litteraturgenomgången och problemformuleringen. Jag ska först
beskriva lärarnas attityder till datorer i undervisningen för att sedan kunna gå
vidare och beskriva vad attityderna beror på.

7.1  Attityder hos de intervjuade lärarna
Genom mina intervjufrågor har jag kommit fram till att lärarnas attityder till att
använda sig av datorer i undervisningen är mycket skiftande. Jag har märkt att det
är stora skillnader i attityderna mellan de olika lärargrupperna, textillärarna och
matematiklärarna. Attityderna är ganska lika mellan textillärarna men inte mellan
matematiklärarna.

Textillärarnas attityder till datorer i undervisningen upplevde jag som övervägande
positiva. Två av de intervjuade textillärarna använde datorn som ett redskap i sin
textilundervisning, och de kände starkt att de förbättrade sin undervisning genom
att använda datorer.

Matematiklärarnas attityder skilde sig en del ifrån varandra. Jag upplevde att en av
de tre matematiklärare som jag intervjuade var mest negativa i sin attityd till
datorer i matematikundervisningen. Jag upplevde att de andra två
matematiklärarna var ganska positiva, men använde ändå inte datorn så mycket i
sin undervisning.

Vad dessa attityder grundar sig på återkommer jag till längre fram i min
diskussion.

7.2  Faktorer som påverkar attityderna
Resultatet visar att lärarnas attityder beror på många olika faktorer. Det känns
därför viktigt att utifrån mina resultat försöka reda ut vad de beror på.

7.2.1  Tillgången till datorer
Tillgången till datorer är a och o om man ska kunna använda dem i
undervisningen. Samtliga matematiklärare har problem med att få tillgång till
datasalarna som finns på skolan, vilket gör det extra svårt att använda datorerna
kontinuerligt i undervisningen. Jedeskog (1993) har även i sin studie sett att
datorbristen sätter käppar i hjulet för en fungerande undervisning.
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En textillärare känner att hon har all tillgång hon behöver för att kunna använda sig
av datorn i sin undervisning. Hon har en dator i salen, vilket hon även föredrar att
ha. Hon har också all tillgång till kringutrustning som färgskrivare, scanner och
internetuppkoppling. Att hon har så god tillgång till datorutrustning säger hon
beror på att kommunen har varit med i ett skolutvecklingsprojekt som KK-
stiftelsen varit med och finansierat tillsammans med kommunen.

Matematiklärarna och textillärarna skiljer sig åt när det gäller tillgången till datorer.
Resultatet visar att textillärarna har avsett mycket bättre tillgång till datorer än vad
matematiklärarna har. Ett skäl till detta kan vara att textillärare alltid är bunden till
att bedriva sin undervisning i en och samma sal. Finns det en dator i denna sal,
har därför textilläraren alltid tillgång till denna. Matematiklärare är däremot inte i
samma utsträckning som textillärarna bunden till samma sal för att kunna bedriva
sin undervisning. Detta gör att de ofta får bedriva undervisning i olika salar och
då är det inte givet att det finns en dator i varje sal och därigenom är de hänvisade
till de uppbokade datasalarna.

7.2.2  Ålder och kön
Äldre människor uppfattas ofta som bakåtsträvare eller motståndare till ny teknik.
Den äldsta personen som jag intervjuade och som närmade sig pensionsåldern
uppfattade jag inte direkt som någon motståndare eller bakåtsträvare till
datortekniken. Hon såg många möjligheter men använde sig ändå inte själv av
datorer i sin undervisning särskilt mycket. Jag upplevde henne trots detta som en
aning orolig för att datorn skulle ta över för mycket i undervisningen, vilket jag
härleder till ett ”humanistiskt” skäl, som Lindh (1993) benämner det. Som
textillärare är hon mån om det praktiska och estetiska arbetet och därför är hon
kanske rädd för att det kommer i skymundan om hon tar in datorer i
undervisningen. Detta har hon stöd för i kursplanen för slöjd (Lpo-94), där det
står att tonvikten i slöjd bör ligga på praktiskt arbete.  Hon nämnde också att
hennes egen bristande förmåga att hantera datorer var en orsak till varför hon inte
använde sig av datorer. Detta härleder jag, liksom Lindh (1993), till ett ”tekniskt”
skäl vilket innebär att läraren känner oro över att inte kunna hantera datorer. Kan
det även vara så att kvinnor och teknik inte riktigt är accepterat och kan i så fall
detta vara en orsak till att textilläraren avstår från att använda den i sin
undervisning?

7.2.3  Läroplanen
En av de intervjuade matematiklärare använde sig inte av datorer i undervisningen
eftersom hon ansåg att det inte fanns lämpliga matematikprogram för hennes
undervisning. Jag upplever hennes argument som ett ”pedagogiskt” skäl (Lindh
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1993) till avståndstagande. Lindh menar att man då har svårt att hitta nyttiga
tillämpningar i det enskilda ämnet, i detta fall matematikämnet. Jag uppfattade
också att hon tyckte att datorn inte uppfyllde läroplanens krav på att jobba på ett
reflekterande och undersökande sätt. Jag ställer mig då undrande till om det
utesluter varandra, jag anser att eleverna skulle kunna reflektera och jobba på ett
undersökande sätt genom datorn. Måste detta undersökande sätt ske på ett
”praktiskt” sätt genom att eleverna ska ut och uppleva saker fysiskt? Jag anser att
eleverna kan arbeta på ett reflekterande och undersökande genom datorn, fast på
ett mer abstrakt plan. Kanske är det enbart en brist på god pedagogisk
programvara?

En av matematiklärarna låter eleverna sitta två och två framför datorn och
samarbeta och lösa uppgifterna för att de ska få ”prata” matematik, som han
uttrycker det. Här finns en klar koppling till kursplanen i matematik. Där står det
tydligt och klart att eleverna skall kommunicera matematik: ”undervisningen i
matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera matematik i
meningsfulla och relevanta situationer” (Lpo-94, sid 34)

I läroplanen står att de elever som behöver särskilt stöd skall uppmärksammas
speciellt. En lärare i min studie ser stora möjligheter för dessa elever genom att
det finns många bra datorprogram för dessa elever. Han är dock tveksam till att
köpa in dessa, dels för att det är en ekonomisk fråga och dels för att dessa
program inriktar sig enbart på en begränsad del inom matematikundervisningen.
Jag vill då ifrågasätta om det ändå inte är skolans uppgift att satsa extra resurser
på dessa svaga elever? Även tidigare studier (Jedeskog 1996) visar på det stöd
som  datorn kan ge elever med särskilda behov. Om kostnaden för att köpa in
datorprogram till dessa elever sätts i relation till kostnader för andra insatser för
dessa elever, t ex resurspersoner, kanske kostnaden till slut inte blir så stor?

7.2.4  Möjligheter med datorn
Textilämnet i skolan består enligt kursplanen av tre olika delar. Den första delen är
idé och planering. Här ska eleverna utgå från sina egna idéer genom att
åskådliggöra och formge arbetet. Två av de tre textillärarna som ingått i min
studie ser att datorn har hjälpt eleverna med att komma på nya idéer. De har
också märkt att det blir större variation på slöjdarbeten. Här syns tydligt hur
datorn hjälpt till att uppfylla kursplanens krav på att eleverna skall ha egna idéer.
En textillärare säger också att hon tycker att datorn medför att både lärare och
elever blir mer stimulerade. Detta stämmer bra överens med hur nuvarande
skolmininstern, Ingegerd Wärnesson, motiverar regeringens satsning på IT i
skolan (ITiS), nämligen att skolan skall vara en spännande arbetsplats för både
elever och lärare (www, Om ITiS). Jedeskog (1996) tar upp vad IT-
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kommissionen 1994 skriver, att i och med att man använder datorer i skolan
frigörs kreativiteten hos både lärare och elever.

7.2.5  Elevernas inställning
Textillärarna menar att pojkars inställning till ämnet kan förändras i och med att
datorer kommer in i undervisningen. De menar att datorn hjälper till att fånga
deras intresse och hjälper till att hitta idéer som faller dem i smaken. I en rapport
som IT-kommissionen gav ut 1994 står det att IT ska vara ett integrerat
hjälpmedel i undervisningen och skräddarsys efter varje elevs behov och talang
(Riis & Jedeskog m fl, 1997). I och med att lärarna i min studie känner att de
bättre fångar pojkars intresse har lärarna lyckats med den intentionen som IT-
kommissionen strävar mot, nämligen det att undervisningen skall skräddarsys för
eleverna.

En textillärare har upplevt att både pojkars och flickors inställning till ämnet kan
förändras i och med att datorer kommer in i undervisningen. Genom att vissa
elever inte har haft dator tidigare i sin undervisning i textilslöjd blev de positiva till
att den fanns i klassrummet. Detta stämmer väl överens med Ingegerd
Wärnessons uttalande om att IT hjälper till att skolan blir en mer spännande
arbetsplats för eleverna (www, Om ITiS).

Matematiklärarna ser det inte som om elevernas inställning till ämnet skulle
förändras på grund av att de använder datorer. Däremot nämner en
matematiklärare att eleverna själva inte upplever det som om de har en lektion
specifikt inriktad på matematik när de på hans lektioner använder sig av datorer.
Detta kan vara positivt då vissa elever känner olust för just matematikämnet.

7.2.6  Tekniska problem
Under det sk. DOS-projektet, som infördes i skolorna på 80-talet, togs det fram
ett antal datorprogram som skulle tjäna som ”god pedagogisk programvara”.
Problemet med dessa var dock att skolans datorer inte var tillräckliga för dessa
program. En textillärare nämner att hon haft ett liknande problem med den dator
hon haft tillgång till. Datorn har varit för slö för att på ett bra sätt kunna använda
sig av de program hon har velat. Det har tagit lång tid för eleverna att jobba med
den vilket resulterar i att få elever kunde använda den. Här syns ett stort problem,
datorn är då istället för tillgång en belastning och ett orosmoment.
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7.2.7  Lärarrollen
Jedeskog (1996) menar att för de lärare som infört datorer i undervisningen har
lärarrollen förskjutits från en kunskapsförmedlare till en handledare. Jag uppfattar
att det här finns en likhet mellan textil- och matematikämnet. I båda ämnena
fungerar läraren, även utan datorn, som en handledare där läraren ofta går runt
och hjälper eleverna. Detta medför att lärarrollen inom dessa två ämnen inte
påverkas av att datorer kommer in i undervisningen i lika hög grad som för
exempelvis SO-ämnen.

En textillärare påstår att hon vill bli lika säker på att hantera datorn som hon kan
hantera de textila teknikerna. Jedeskog (1996) säger att den traditionella lärarrollen
innebär att läraren förväntas kunna ge svar på allt. Jag tolkar det som om
textilläraren i det här faller vill kunna ge svar på allt som rör undervisningen med
datorn. Om hon inte kan detta innan och utan upplever jag det som att hon känner
ett hot mot sin lärarauktoritet (Jedeskog 1996). Lärare som känner ett obehag
inför att de inte kan tillräckligt mycket om hur man använder datorn och därmed
inte vågar låta sina elever arbeta fritt bakom datorn bidrar till att sprida sin
”teknikrädsla” och hämmar eleverna i deras lärande. Läraren känner kanske inte
att han eller hon är ”bäst i klassen” längre, detta förändrar den lärarauktoritet som
tidigare byggts upp under flera år. Detta kan ibland vara förklaringen till en del
lärares återhållsamhet när det gäller datorer i undervisningen (Jedeskog 1996).

7.2.8  Lärarens förändrade arbete
Att införa datorer i undervisning kan medföra att läraren måste ändra arbetssätt.
Det kan vara en orsak till varför lärare avstår ifrån datorer i sin undervisning. Jag
kan tänka mig att detta var en orsak till varför en intervjuperson inte använde sig
så mycket av datorer. Läraren närmade sig pensionsåldern och har troligtvis vant
sig vid att arbeta på ett visst sätt och känner sig även trygg i det. Detta anser
Jedeskog (1996) kan bromsa att en förändring sker. Datorn kan då upplevas som
ett hot mot den trygghet hon har i sin nuvarande undervisning. Jag kan också
tänka mig att hon känner att det inte riktigt är lönt att ändra sin undervisning under
den tid hon har kvar till pensioneringen.

Ett skäl till varför en matematiklärare inte använder sig av datorer i undervisningen
var för att hon inte ansåg att det passade hennes undervisning. En annan
matematiklärare menade att man som lärare kanske var tvungen att ändra
arbetssätt för att datorn skulle komma in i undervisningen på ett naturligt sätt.
Jedeskog (1996) säger att läraren kan känna en oro och en osäkerhet inför
förändringar. Thång (1992) menar också att läraren måste känna ett behov av en
förändring för att läraren ska vara mottaglig. Här syns tydligt hur olika lärare
ställer sig till förändringar. Den första läraren upplevs som om hon inte känner
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något behov att förändra sin undervisning, medan den andra matematikläraren
inser att han kanske måste ändra sin undervisning för att datorerna ska passa in.

7.2.9  Lärarnas utbildning och accepterande av datorn i
undervisningen
Två av de matematiklärare som är med i min studie anser sig själva som självlärda
inom datorområdet. Dessa lärare undervisar båda i matematik och NO-ämnen
och de är även IT-ansvariga på sina respektive skolor. Under de tidiga
datorsatsningar som gjordes på 80-talet, närmare bestämt ”Datalära på
grundskolans högstadium” och ”DOS-projektet” tog även här matematik och
NO-lärare det största ansvaret för datorerna och de var även då självlärda (Riis
1991). Av detta ser jag att det inte hänt speciellt mycket när det gäller matematik
och NO-lärarnas utbildning eller ansvar. Jag upplever det också som om det var
dessa lärare som på 80-talet var de tidiga innovatörerna som Jedeskog (1996)
uttrycker det. De har ett starkt intresse för teknik och det var de som på 80-talet
provade nya idéer med datorer. Kan det vara så att denna grupp har stagnerat
och det istället är andra lärare som nu mest använder datorn i sin undervisning?
Två av de tre textillärare som ingår i min studie upplever jag till skillnad från de
två tidigare nämnda matematiklärarna som ”den sena majoriteten”, Jedeskog
(1996), när det gäller att använda datorn i undervisningen. De har först på senare
år tagit till sig datorn och använder den nu kontinuerligt i sin undervisning. Det är
även de som anpassar datorn i undervisningen till IT-kommissionens
förhoppning, vad gäller datorns integrering i undervisningen (Riis & Jedeskog m
fl 1997). Av detta drar jag slutsatsen att de tidiga innovatörerna inte längre är de
som använder datorn mest.

En textillärare som ingår i min studie håller själv i utbildningar för andra
textillärare. Detta känner jag stämmer väl överens med de mål som KK-stiftelsen
har för sina satsningar, nämligen att kunskaperna och erfarenheterna sprids vidare
bland lärarna och ger upphov till nya initiativ.

7.3  Förslag till vidare forskning
Genom denna studie upplever jag att det dykt upp många idéer till vad man skulle
kunna gå vidare med och forska kring. Det skulle vara spännande att vända sig till
elever, föräldrar, skolledare och lokala politiker för att studera deras attityder till
datoranvändning i skolan. Det skulle också vara intressant att undersöka vad det
finns för datorprogram att använda sig av i matematikundervisningen respektive
textilundervisningen. Det skulle också vara intressant att forska kring de nationella
projekt, t ex KK-stiftelsens, och se om och vilka förändringar som skett genom
dem.
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7.4  Till sist
Jag tycker att det är viktigt att man i skolan diskuterar datorns vara eller icke vara
i undervisningssammanhang. Jag tror även att det är viktigt att man hela tiden
ställer sig frågan ”varför” när man använder sig av datorer. Jag tror inte man
enbart ska använda datorer för att det ligger i tiden. Kanske måste hela
skolsystemet ändras för att datorn ska få en naturlig plats i skolan. Jag anser
också att det är oerhört viktigt att följa upp och utvärdera alla projekt som
handlar om datorer i skolan. Långt ifrån alla nationella projekt har utvärderats och
följts upp. Genom utvärderingar kan man till slut finna ett bra sätt för att använda
datorer i skolan.
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BILAGA 1

Intervjufrågor

1.  Vilken tillgång till datorer har du i din undervisning?
 

 

 

2.  Hur använder du dig av datorer i undervisningen?
 

 

 

3.  Hur kommer det sig att du använder dig/inte använder dig av datorn i
undervisningen?

 

 

 

4.  Vilken utbildning har du på området?
 

 

 

5.  Vilka möjligheter ser du med att använda datorn i undervisningen?
 Vad kan det finnas för fördelar resp. nackdelar?
 

 

 

6.  Kan elevernas inställning till att lära sig ditt ämne förändras i och med att
datorer kommer in?

 

 

 

7.  Vad för ytterligare kunskap om datorer skulle du vilja ha?


