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lärandeprocessen hos eleverna blir bättre och att användningen är av nytta för elever eller lärare.

I resultatet framkommer att lärarna upplever vissa egenskaper hos de pedagogiska programmen som negativa och att
användningen kan innebära olika svårigheter för läraren.
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Bilagor
Inledning

Val av ämne
Under de senaste tjugo åren har staten satsat enorma summor på att försöka få in datorn i skolan. Dessa satsningar
har gett ett ganska klent resultat, i varje fall med tanke på det syfte om ökad användning som har funnits. Trots detta
har det höjts fler och fler röster om att datorn/IT kommer att, mer eller mindre, lösa de problem som skolan brottas
med. Detta är allt från effektivare inlärning till att även skoltrötta elever motiveras genom dator/IT användning.

Den senaste skrivningen av Lpo 94 och kursplanerna visar också på att utbildningspolitikerna anser att datorn/IT är
viktigt att införa i skolan, och innebär ett ytterligare påtryckningsmedel för att få lärarna att införa datorn/IT i
undervisningen.

Mitt eget intresse, och fascination, för datorer är en bidragande orsak till att jag har valt detta ämne. Under de år
som jag har gått på lärarutbildningen har det nästan helt saknats undervisning om datorer/IT och framförallt om dess
pedagogiska värde. Jag har då själv funderat på vad datorn egentligen kan tillföra undervisningen.

Det finns också en mängd pedagogiska program på marknaden som tillverkarna påstår ska underlätta inlärningen.
Jag har mött under mina praktikperioder pedagogiska program men haft svårt att se att det verkligen tillför
undervisningen något.

Dessa faktorer tillsammans gjorde att jag började fundera på hur lärare använder datorn i undervisningen och varför
lärare använder/ inte använder datorn/IT i sin undervisning.

Uppsatsens upplägg
För att få en förståelse av hur datoranvändningen ser ut i skolan idag har jag valt att presentera de olika centrala
satsningar som gjorts sedan 1980. Därefter följer en granskning av hur Lpo 94 och kursplanerna refererar till
datoranvändningen i undervisningen.

De motiv som framförs för att använda datorn i undervisningen, och vilka hinder som finns presenteras. Slutligen i
bakgrunden tar jag upp vilka möjligheter litteraturen menar finns för att använda datorn/IT som läromedel.

För att nå svar på de frågeställningar jag har användes dels en enkät, dels intervjuer med lärare verksamma i
grundskolan. En del av resultaten behandlas sedan i diskussionen och knyts samman med tidigare presenterad
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litteratur. Resultatdelen har jag låtit ta relativt stor plats då det kan vara intresse för läsaren att se på andra delar
mer specifikt än vad jag har tagit upp i detta arbete.

Bakgrund

Datoriseringen i skolan
Under de sista tjugo åren har det gjorts flera centrala satsningar för att införa datorn i skolan. Syftet med dessa
satsningar har varit skiftande och resultatet har inte blivit som tänkt. För att få en bakgrund till hur det ser ut idag i
skolorna följer en kort genomgång av de centrala satsningar som gjorts och vilka resultat de har genererat.

1980-1987
Den första handlingsrapporten om datorn i skolan från SÖ (skolöverstyrelsen) kom 1980 och låg till grund för hur
Lgr 80 utformades. Handlingsrapporten grundade sig på de tidiga projekt som genomförts där intresset låg på
datatekniken, datorer och programvaror (Jedeskog, 1998).

1982 kom läroplanen för grundskolan, Lgr 80 och för första gången fanns datorer nämnda i läroplanen. Man hade
valt att sätta in datalära som nytt huvudmoment och innehållet skulle vara:
- Datorfunktioner med tyngdpunkt i datorprogrammets uppgift och metoder för

problemlösning. Några olika databehandlingsområden, där betydelsen av den snabba
tekniska utvecklingen särskilt uppmärksammas. Exempel på yrken där kunskaper om
datorn är betydelsefull. (Lgr 80 s.107)

På högstadiet i matematik ingick dataläran som ett huvudmoment:
- Alla elever bör orienteras om användningen av datorer i samhället och om den snabba

utvecklingen på området. Speciellt gäller det att eleverna inser att datorn är ett tekniskt
hjälpmedel som styrs av människor.(Lgr 80 s.107)

Vidare så återfinns under samhällskunskapen i högstadiet följande skrivning:
- Datoriseringen och dess konsekvenser för individ och samhälle, i synnerhet för

arbetsförhållanden och
 sysselsättning.
- Massmediekunskap, massmediernas positiva funktioner och negativa effekter,

informationsbehandling, databehandling. Datorns betydelse i detta sammanhang samt
datalagen. (Lgr 80 s.126)

Som synes var tanken att dataläran skulle integreras med ämnena matematik och samhällskunskap samt
naturorienterande ämnen.
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1984 gav Skolöverstyrelsen ut en särskild handlingsplan för huvudmomentet datalära, ”Utbildningen för
datasamhället”, för vilket målet med undervisningen sägs var att:

 ”alla elever i ungdomsskolan ska ges sådana kunskaper att de kan, vill och
 vågar påverka användningen av datorer i samhället”(Edström m fl, 1997

s.2).

Man säger också att datatekniken bör sättas in i ett större sammanhang där samspelet mellan samhället och
tekniken beaktas. Vidare poängterar man att i det kommande kursplanearbetet bör se datoranvändningen som ett
komplement i undervisningen som bör förekomma i alla ämnen och i ämnesövergripande undervisning. Det är mer
helhetsperspektivet som är i centrum och man föreslår inte nya ämnen med dataanknytning (Jedeskog, 1998).

Detta år kom också studieplanen ”Datalära i grundskolan” som pekar på de punkter som undervisningen bör beröra:
att använda datorer, teknikutveckling i samhället, automatisk databehandling, samhällets datorisering- några
utvecklingslinjer och att påverka användningen av datorer (Jedeskog, 1998).

Under sin högstadietid skulle varje elev få 80 timmars undervisning i datalära. Eftersom innehållet i datalära var
riktat mot ämnena NO, matematik och SO var det dessa lärare som förutsattes att ansvara för undervisningen.
Dock var tanken att datoranvändningen skulle spridas till skolans samtliga lärare genom intern utbildning.

”Det får också bli en uppgift för de i datateknik erfarna lärarna på skolan att hjälpa
 kollegor som vill lära sig använda datorn för att konkretisera undervisningen med
 datorstöd ”(Jedeskog 1998 s.80).

Den första ekonomiska satsningen från centralt håll kom samma år (1988) med ett stimulansbidrag till kommunerna
för inköp av datorer. Kraven för att erhålla bidragen var:
- att det fanns en plan för utbyggnaden av undervisnings volymen.
- att minst en person med 10 poängs utbildning i ADB fanns vid skolan.
- att det fanns en fortbildningsplan.
- att endast av SÖ godkänd utrustning köptes.
- att den enskilda kommunen sköt till minst samma summa för inköpen som staten.
Satsningen kallades treårssatsningen men kom att utsträckas till läsåret 1987/88 (Jedeskog 1998).

Vilka syften fanns det då med den här satsningen? I Lgr 80 kan man se att datoranvändningen ses ur tre olika
aspekter:

 ”Alla elever bör orienteras om datoranvändning i samhället, demokratiaspekten.
 Vidare bör man i undervisningen beröra yrken där datorn används,

arbetslivsaspekten.
 Datorn ses även som ett arbetsredskap vid inlärning t ex vid problemlösning.”
 (Jedeskog 1996, s.18)

En utvärdering som gjordes 1987 av dataundervisningen i grundskolan gav vid handen att det var långt kvar för
skolorna att nå målen. Man fann att undervisningen hade kommit igång, men att de flesta elever i högstadiet fick
färre än 25 timmar undervisning i datalära under hela sin högstadietid. En orsak till detta resultat var förmodligen att
det var bara ett fåtal lärare, oftast matematik- och NO lärare, som var intresserade av att använda datorn i
undervisningen. Detta ledde till att datoranvändningen mest var inriktad mot demonstrationer och programmering.
Den avsedda undervisningen om datoranvändningen och dess konsekvenser hade inte kommit igång, dvs den
perspektivering som lärarna i samhällsorienterade ämnen borde ha kunnat bidra med hade ännu inte 1987
förverkligats (Jedeskog 1996).

Att inte målen uppnåddes kan bero på att det inte var lärarna som efterfrågade datorerna utan att det var ett beslut
som fattades på centralnivå, ”och en dag stod det 8 datorer” i ett av skolans klassrum, som sedan kom att kallas
datasal (Jedeskog 1996). Detta är vad som bland andra Hargreaves (1994) kallar en ”top- down” situation, att det
fattas beslut om förändringar på central nivå som inte är efterfrågade från lokal nivå. Detta gör att det endast sker
en förändring på ytan och inte en genomgående förändring. I och med att lärarna inte var involverade i beslutet blev
det inte heller det resultat som var tanken med satsningen på datorer i skolan.
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1989-1991
Nästa stora projekt som initierades från central nivå var Datorn Och Skolan, DOS som startades 1989 och var ett 3-
årsprojekt. Detta projekt innehöll tre delar: centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete där syftet var att erhålla
erfarenheter inför det fortsatta arbetet med datoranvändningen i undervisningen. På central nivå arbetade
Skolöverstyrelsens DOS grupp till en början med stöd till projektskolorna (vilket var syftet med denna grupp), men
gick mer och mer över till att arbeta med utvecklingen av programvara. Detta gjordes på grund av att man ansåg att
det fanns en brist på bra datorprogram för skolanvändning och därmed var detta ett hinder för utvecklingen av
datoranvändningen i skolan (Jedeskog 1998).

På regional nivå bedrevs projekt där de flesta hade anknytning till respektive högskola med lärarutbildning. Syftet
med den här delen var att stödja verksamheten i skolorna och införliva dessa erfarenheter i lärarutbildningen
(Jedeskog 1998).

På lokal nivå i DOS-projektet skedde ett utvecklingsarbete som kallades ”datorn som pedagogiskt hjälpmedel”. I
denna del var det ungefär 160 skolor som deltog, det var grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och specialskolor.
Syftet med den delen var att:

- minska överflödiga drillmoment, beräkningsövningar och rutinmoment till förmån för elevernas arbete med att formulera och
lösa problem, analysera och dra slutsatser

- möjliggöra undervisning som annars inte är möjlig t. ex. datorsimuleringar
- inte använda datorer enbart för att skapa omväxling eller fungera som ”morot” för eleverna
- studera nya arbetsmetoder och pedagogiska ansatser i yrkesinriktade ämnen med hjälp av datorteknik
- befrämja helhetsskapande kunskapsstrukturer framför isolerade kunskapselement
- ge elever med svårigheter ökade möjligheter till stöd vid inlärning (Jedeskog 1998 s.85).

Vad blev då resultatet av den här satsningen? På central nivå hade man inriktat sig på att ta fram bra programvara
och de program som togs fram var mycket avancerade. Följden blev att de inte kom att användas i någon större
utsträckning i skolorna eftersom det var få lärare som hade den kompetens som krävdes för att använda dem. De
datorer som fanns vid skolorna var också ofta för gamla för att den nya programvaran skulle vara möjlig att
använda. Det gjordes inte heller någon satsning på fortbildning för lärarna (Jedeskog 1996).

På den regionala nivån skedde en förskjutning från det pedagogiska perspektivet mot programvaruutveckling vilket
inte stämde med syftet från början. Återigen ”glömdes” lärarna bort (Jedeskog 1996).

Vid den utvärdering av den lokala nivån som gjordes 1991 visades det att:
- merparten av datateknikanvändningen i skolan gäller färdighetsträning och andra ganska enkla datortillämpningar
- de avancerade pedagogiska datorprogrammen har ännu ej använts av ”vanliga” lärare och deras elever och det

är svårt att uttala sig om dessa programs värde
- datatekniken är ett tillskott i de handikappade elevernas tekniska och pedagogiska hjälpmedelsarsenal vars

betydelse knappast kan överskattas
- den datateknikanvändning som ökat mest de senaste åren, bl.a. inom ramen för den aktuella

försöksverksamheten, är ord- och textbehandling i svenska och främmande språk
- i den största andelen projekt arbetar man med samma innehåll i undervisningen som tidigare. Även arbetssättet

är sig ganska likt trots datorstödet.
Utvärderingen visade också att insatserna från SO lärarna fortfarande saknades (Jedeskog 1998).

1992-
1992 gav regeringen Skolverket i uppdrag att ansvara för utveckling och genomförande av datapolitiken i skolan.

 ”Det övergripande målet för datapolitiken för skolområdet skall vara att
stimulera användningen av datorn som ett redskap –ett läromedel- bland
andra. Därmed avses användandet av datorstöd i undervisningen och i
planerings- och uppföljningsarbetet såväl för eleverna som för lärarna.
 Användandet av datorer i skolan måste följa samma utvecklingslinjer som
användandet av datorer i samhället i övrigt” (Regeringsbeslut 1992-08-20).

Här framgår verktygsaspekten tydligt.

På våren 1994 fick Skolverket tilläggsuppdraget att ansvara för och utveckla ett svenskt skoldatanät och medverka
till ett nordiskt skoldatanät (Riis m fl 2000). Skoldatanätet är en Internet-tjänst som främst riktar sig till lärare. På
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Skoldatanätet finns länkar samlade som kan vara till nytta för att integrera datorn i undervisningen. Man kan också
nå andra lärare för att ta del av deras idéer och erfarenheter av att använda datorn i undervisningen.

1994 gjordes en studie på uppdrag av Skolverket där det framkom att vid 90% av skolorna var det mindre än hälften
av lärarna som använde datorn i undervisningen. Flera lärare uppgav att de önskade mer fortbildning inom
ordbehandling och datakommunikation samt om de pedagogiska aspekterna av datoranvändningen i undervisningen
(Jedeskog 1996).

På våren 1994 tillsatte den dåvarande borgerliga regeringen en IT-kommission, vars uppgift var att främja en bred
användning av informationstekniken i Sverige. Bland de målsättningar som finns i IT-kommissionens rapport
”Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga” under rubriken Utbildning och forskning kan man se
följande mål:

”Alla elever i skolan ska lära sig att 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 1998).

Detta tyder på att det finns förväntningar på att IT-användningen i undervisningen kommer att medföra stora
förändringar inom pedagogikens och skolans värld (Jedeskog 1998).

IT-kommissionen föreslog att skolan har ansvaret för att IT i undervisningen främjas och att varje kommun har en
plan för hur IT-användningen och dess utveckling ska ske i skolan. Vidare ska lärarna fungera som föredömen för
IT-användningen samt erhålla fortbildning med IT och för användningen av IT. De nyutexaminerade lärarna ska
genom sin lärarutbildning kunna visa vägen i fråga om användningen av IT i undervisningen samt att varje
lärararbetsplats ska vara utrustad med nödvändiga datatjänster. IT-kommissionen skriver också att lärarna, som har
det yttersta ansvaret för att eleverna kommer i kontakt med IT, ska stimuleras med en nationell satsning. Den här
satsningen har också initierats genom KK-stiftelsen (Jedeskog 1998).

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen som bildades 1994 har till uppgift att bland annat
befrämja informationstekniken (KK-stiftelsens stadgar). Tanken bakom KK- stiftelsens satsningar inom olika
områden är att de ska kunna komplettera varandra och därmed leda fram till en utveckling och
erfarenhetsspridningen kring IT användandet. De här områdena som kallas ”kuggar i ett stort maskineri” av Ulla
Riis, (Riis m fl 1997), kan sammanfattas genom följande punkter:

• 27 kommunbaserade projekt under tre år
• Spridning av erfarenheter med hjälp av fortbildningscheckar till alla landets kommuner
• Skolutvecklingsprojekt vid friskolor
• Skolutvecklingsprojekt av mindre omfattning där enskilda skolor eller personer kan ansöka om medel
• Utveckling som gäller den kommande generationens läromedel, medel för läromedelsproducenternas kompetensutveckling
• Individuell läromedelsutveckling, för utveckling som enskilda lärare står för
• Kvalificerade informationsinsatser och fortlöpande stöd och information till skolor och kommuner
• Medverkande till miljöer vid högskolor och universitet för forsknings- och utvecklingsarbete som har IT användning i

undervisning som studieobjekt. Och en samverkan mellan dessa och gymnasieskolan och näringslivet kring IT i sin region
• Stöd till IT- generationen, en grupp ungdomar som åker runt i landet och genomför demonstrationer och workshops vid

landets gymnasieskolor
• En satsning på kultursektorn som handlar om att göra t. ex. museisamlingar tillgängliga elektroniskt
• Två områden man kallar ”Teknikburen utbildning” och ”Handikapp och utbildning”
• En satsning på nätteknikområdet i syfte att underlätta kunskapsöverföring mellan FoU- aktörer, användare och IT industrin

(Riis m fl 1997 s.27ff)

Under åren 1996-1999 gav stiftelsen stöd åt 27 kommunbaserade skolutvecklingsprojekt fördelade så att det var
minst ett projekt per län. De berörda kommunerna motfinansierade den satsning som KK-stiftelsen gjorde med
samma belopp (Edström m fl 1997).  Ett syfte med den här satsningen var att sprida erfarenheterna om
datoranvändningen till andra skolor. Genom att de skolor som ingick i satsningen var jämnt fördelade över Sverige
var tanken att erfarenheterna skulle spridas som ringar på vattnet (Jedeskog 1998). Satsningen har också kallats
”fyrtornsprojekten” av Ulla Riis (Riis m fl 2000) där man ska se projekten som en upplysning för de omkringvarande
skolorna.

Den här satsningen skiljer sig från tidigare satsningar genom att det är få kommuner och skolor som får ta del av
stora satsade medel (Edström m fl 1997).
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Idag har de 27 kommunbaserade projekten avslutats på olika sätt och håller på att utvärderas. I den här satsningen
har huvudmålet varit skolutveckling och kompetensutveckling ett delmål. Genom att KK-stiftelsen har satsat stora
belopp på spridningen av erfarenheter (bl. a. genom KNUT, KK-stiftelsens web sida) har man då satsat på
kompetensutveckling av lärare vilket tidigare centrala satsningar saknat (Riis m fl 2000).

Sammanfattning av satsningarna och vilka resultat det gav
Treårssatsningen, mellan åren 1984 till 1987/88, som var den första centrala satsningen hade som syfte att öka
antalet datorer i skolorna, att fortbildning skulle ske för lärarna, att datoranvändningen ökade i undervisningen och att
eleverna skulle få undervisning om datorer och deras betydelse i samhället. Utvärderingen 1987 visar att målen inte
hade uppfyllts som man tänkt sig. Datortätheten var, enligt Skolöverstyrelsens studie 1986, 39 elever per dator med
en variation mellan 19- 61 elever per dator (Jedeskog 1998).  Undervisningen i datalära hade kommit igång men var
långt ifrån det mål som hade satts upp på 80 timmar per elev. Undervisningen om datorers betydelse (som SO
lärarna skulle ansvara för) hade inte heller kommit igång.

DOS-satsningen, (1989-1991), hade som mål att bidra med bra programvara, stötta lärarutbildningen med
erfarenheter från projektskolorna, och att få in datorn som ett naturligt inslag i undervisningen med ett förändrat
arbetssätt och innehåll som följd. Den utvärdering som gjordes 1991 visade att man på de centrala och regionala
nivåerna ägnat sig åt att ta fram bra programvara, som dock var för avancerad både för de datorer som fanns i
skolan och för att lärarna skulle kunna använda den. Vidare föll lärarutbildningarna bort, de erfarenheter som
erhållits vid projektskolorna spreds inte vidare. På den lokala nivån var det mesta sig likt, datoranvändningen hade
inte förändrat vare sig innehåll eller arbetssätt. SO lärarna lyste fortfarande med sin frånvaro. Vid en utvärdering
som gjordes 1995 av Skolverket var de flesta spåren efter projekten försvunna (Skolverket 1996).

KK-stiftelsens skolutvecklings projekt, (1996-1999), förväntas leda till en förändrad lärarroll, elevaktivt arbetssätt,
och övergivandet av förmedlingspedagogiken till förmån för informationssökande elever och handledande lärare.
Projekten ska också leda till förändringar av skolans utrustningsnivå samt kompetensutveckling för lärarna. Den
första slutrapport som gjordes av KK-stiftelsens skolutvecklingsprojekt kom hösten 1999 och behandlar
Stockholmsstads skolutvecklingsprojekt. Den visar att lärarna efterfrågar pedagogiska diskussioner, vad ska datorn
användas till? Skolutvecklingsprojekten har i mångt och mycket blivit teknikprojekt, att fokuseringen har riktat sig
mot tekniken. En orsak till detta är att det har varit svårt att få tekniken att fungera tillfredsställande. Fokus har då
lagts på att få tekniken att fungera. Eleverna har svårt att använda datorer då gränsnittet mot användaren
fortfarande är ganska avancerat (åtminstone för de barn som är i de lägre åren i skolan). Fortbildningen av lärarna,
både när det gäller handhavandet och den pedagogiska aspekten på datoranvändningen i undervisningen, saknas
nästan helt. På tretton år har datortätheten ökat från 39 elever per dator till 10 elever per dator (1999) i grundskolan.

Lindh (1997) skriver att de tidigare satsningarna, trots att de inte gett några imponerande resultat, gett värdefull
erfarenhet som i hög grad bidrar till utvecklingen.

IT i Skolan, ITiS
Våren 1998 överlämnade regeringen skrivelsen ”Lärandets verktyg- nationellt program för IT i skolan”
(1997/98:176) till riksdagen. Delegationen för IT i skolan tillsattes med uppdrag att planera och genomföra den
nationella satsningen på IT i skolan, ITiS.

Motiven bakom ITiS-satsningen, som startade 1999, är: alla barn och ungdomar ska ges lika möjlighet att få kunskap
om IT, alla elever behöver lära sig använda IT som en förberedelse inför vuxenlivet, IT kan hjälpa till att utveckla
lärandet och undervisningen, IT kan ge skolan helt nya möjligheter till kontakter med omvärlden, inte minst
internationella (ITiS Studiehandledning 1999).

Det finns fyra ledstjärnor i ITiS-projektet som ska prägla genomförandet i kommunerna:
• Likvärdighet och kvalitet för eleven
• Skolutveckling
• Komplettera och förstärka kommunala satsningar
• I vid mening öka skolors tillgänglighet till Internet och e-post (ITiS Uppdraget)

Mer konkret ska ITiS projektet ge bidrag till förstärkning av kommunernas infrastruktur inom skolans område och
alla lärare samt elever skall ha sin egen e-post adress. Kompetensutveckling ska ske av lärare som ska ge ökade
kunskaper om datorn som ett pedagogiskt verktyg och IT ur ett samhälls- och skolutvecklingsperspektiv. Detta ska
ske genom arbete i arbetslag och där, tillsammans med eleverna, ska den enskilde läraren ta ansvar för sitt eget
lärande. Genom att kompetensutvecklingen är uppbyggd kring arbetslaget hoppas man på att den här fortbildningen
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ska få större genomslagskraft än tidigare satsningar som ju inte gett dom bestående förändringar man hoppats på.
Varje deltagare får också en egen dator som placeras hemma och som denne får behålla efter projekttidens slut.

Alla Sveriges kommuner, med drygt 6000 skolor (förskolor, grundskolor, särskolor, sameskolor, specialskolor,
gymnasieskolor och utlandsskolor) har fått erbjudande att delta och det finns en hundra procentig uppslutning bland
kommunerna. Projektet är treårigt och ska genomföras 1999-2001. Det är 60 000 lärare i arbetslag som deltar i ITiS
projektet (ITiS Uppdraget).

Nationella styrdokument
Skolans verksamhet styrs av tre styrdokument: skollagen, läroplanen och kursplanerna. I skollagen finns de
grundläggande bestämmelser som skolan skall rätta sig efter för att ge alla barn en likvärdig utbildning och lika
tillgång till utbildning. I läroplanen anges skolans värdegrund och de mål och riktlinjer som skolans arbete ska vila på.
Kursplanerna formulerar de krav som staten ställer på skolans undervisning i de olika ämnena.

Läroplan Lpo 94
Efter omskrivningen av Lpo 94, 1998, finns uttryckligen IT och datorer nämnda till skillnad mot tidigare skrivning.
Under rubriken Skolans uppdrag finns följande formulering som hänvisar till att skolan ska använda IT/ datorer som
verktyg:

”Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma
referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt
Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför
viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”
(s.7)

Under rubriken Kunskaper och där under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” står det:

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (s.12)

Användningen av informationstekniken uttrycks på följande sätt under rubriken ”Rektors ansvar”:
”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,” (s.19)

Kursplaner
I kursplanerna anger regeringen dels vilka mål undervisningen i varje ämne ska sträva mot, dels vilka mål eleven ska
ha uppnått i slutet på det femte skolåret och i slutet på det nionde skolåret. Detta är den miniminivå som eleverna
ska uppnå. Varje ämne har även en beskrivning på dess syfte och roll i utbildningen. Ämnena har också en karaktär
och uppbyggnadsbeskrivning som anger ämnets kärna, dess centrala begrepp, dess mest väsentliga perspektiv,
kunskapsområden, teorier, frågeställningar, aspekter etc.

• Matematik
Under strävansmålen står det ”Skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleven”:

” utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns
möjligheter.” (s.27)

Om ämnets karaktär och uppbyggnad skriver man:

” Kraftfulla datorer har gjort det möjligt att tillämpa allt mer precisa modeller
och metoder inom områden där de tidigare inte varit praktiskt användbara.
Detta har också lett till utveckling av nya kunskapsområden i matematik som
 i sin tur lett till nya tillämpningar.” (s.27)

• Teknik
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Under rubriken ”Syfte och roll i utbildningen” finner man följande:

” Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av
tekniska föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som
möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett
syfte. Detta innefattar alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna
apparater (min kursivering) och komplicerade transportsystem. Tekniska
kunskaper blir i allt högre grad en förutsättning för att kunna bemästra och
använda den teknik som omger oss. Som medborgare i ett modernt samhälle
behöver man en grundläggande teknisk kompetens, som man dessutom
ständigt måste kunna utvidga och anpassa. I denna kompetens ingår såväl
kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss
vana att reflektera över och praktiskt lösa tekniska problem. Därutöver krävs
förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken
och våra möjligheter att existera.” (s.112)

I den här skrivningen kan man tolka att man i ämnet teknik ska behandla både hårdvaran och mjukvaran men också
det perspektiv som man tidigare mer eller mindre förväntat sig att SO lärarna skulle behandla, dvs om
datoranvändningen och dess konsekvenser.

Vidare står det under strävansmålen att eleverna:

” utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt
förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom
om den teknik som i övrigt omger oss, ” (s.113)

Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” nämns datorer på två ställen:

” Vad tekniken gör

Tidiga exempel på lagringsteknik är lerkrukan och hieroglyferna;
betydligt senare är kylskåpet och datorns hårddisk.” (s.114)

” Komponenter och system
Föremål med teknisk funktion ingår nästan alltid, mer eller mindre nära
sammanlänkade, som komponenter i större system. Exempel på stora
system är de nät som förmedlar gods, energi eller information medan vagnar,
kraftledningar och datorer är komponenter i dessa system. Ibland är det
också meningsfullt att definiera delsystem, dvs. mellannivåer i
systemhierarkin. Genom att studera enskilda tekniska lösningar och deras
infogning i större system kan eleverna få viktiga insikter i teknikens speciella
karaktär och villkor.” (s.115)

• Svenska
I strävansmålen står det att skolan ska arbeta så att eleven:

” utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn
som hjälpmedel,”
”utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information,
tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap”(s.97)
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Vidare står det under ”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret” att eleven skall:

” kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt
tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator”

(s.100)

• SO
I kursplanetexten för SO, som är gemensam grund för ämnena historia, geografi och samhällskunskap,
står det under ämnets karaktär och uppbyggnad:

” Kunskapande i ett informationsrikt samhälle
Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som
kan inhämtas från olika mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler.
Medier och mediers budskap spelar stor roll när människor bildar sina
uppfattningar. I de samhällsorienterande ämnena skall eleverna bli förtrogna
med olika sätt att kunskapa samt utveckla insikter i hur olika medier kan
användas och hur de påverkar människan och samhället. Genom att
orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika informationskällor
får eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-samhället medför.
Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa
information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse
– är centralt i de samhällsorienterande ämnena. Det främjar elevernas
orientering i tid och rum och deras konstruerande av egna mönster och
bilder av omvärlden, vilka kan användas som redskap för analys och
bedömning av såväl andras tolkningar som egna ståndpunkter” (s.68)

Här har man poängerat att det i SO lärarens uppgift ingår att diskutera om datoranvändningen (IT) och dess
konsekvenser. Detta har inte gjorts i tidigare skrivningar av kursplanerna, efter införande av Lpo 94.

• Engelska
Under rubriken ”Mål att sträva mot” står det:

” utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel (min kursivering) och att kritiskt
granska

informationskällor, ” (s.14)

Med ordet hjälpmedel kan man tolka att det inbegriper datoranvändning.

• Bild
I ämnet bild ska undervisningen sträva efter att eleven

” utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt
framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt
metoder inom dator- och videoteknik,” (s.9)

Sammanfattning
Sammantaget kan man säga att det inte är ett ämne som ska ansvara för att datorn används i undervisningen, utan
den ska förekomma i de flesta ämnen där perspektivet skiftar från hur en dator är uppbyggd (hårdvaran) via
hanteringen av datorn (mjukvaran), till hur datoranvändningen påverkar oss. I ämnena svenska, SO och engelska
skall dessutom undervisningen syfta till att eleverna använder ett källkritiskt granskande av information och texter.
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Att man från politikerhåll anser att det är viktigt med att införa datorn i skolan råder ingen tvekan, med tanke på de
satsningar som gjorts och med tanke på hur datorn omnämns i de nya kursplanerna. Genom den nya skrivningen
sätter man ytterligare press på lärarna att verkligen införa datorn i undervisningen, så att datoranvändningen kommer
närmare de mål som ställts upp i de senaste satsningarna.

Motiv som framförs för att använda datorn/IT i undervisningen
Att datorn kommit till skolan för att stanna råder väl ingen tvekan om, speciellt med de hänvisningar som görs i Lpo
94. Men vad, hur och varför ska datorn användas? Det finns en mängd åsikter om vad datoriseringen av skolan
egentligen ska leda till. Jedeskog (1998) har delat upp motiven till varför datorer ska införas i skolan. Dessa är
inlärning, arbetsliv, demokrati och förändring.

Inlärning

”När lärare med erfarenhet av datorstödd undervisning får frågan om varför de
egentligen använder datorer/IT, handlar deras svar oftast om variation, motivation
och individualisering. Man hänvisar också till att datorerna/IT har givit
undervisningen ett nytt innehåll och medfört ett annorlunda arbetssätt än tidigare”
(Jedeskog 1998, s.16).

För att man ska kunna lära sig något krävs att det finns en nyfikenhet och motivation som drivkraft. Detta är
grunden men motivationen bestäms i hög grad av hur delaktig man är processen, den egna personligheten, vilka
tidigare erfarenheter man har, den sociala tryggheten samt samhället och omgivningens attityder och värderingar
(Bolander 1998).

Variationsaspekten återkommer i debatten där man hävdar att man går till datasalen för att det är allmänt
stimulerande och kul (Bolander 1998). Detta kan medföra att det finns en god förutsättning för inlärning i datasalen.

Med datorer finns det möjlighet att arbeta mer på ett undersökande sätt, där datorn är ett av verktygen som finns att
använda. Detta ger elever som är mer självständiga och som genom det egna skrivandet befäster kunskaperna. I
och med att eleverna blir mer självständiga blir det då också mer tid för läraren att hjälpa de elever som verkligen
behöver detta.

Datorerna ger också status åt arbetet. Om en elev får möjlighet att använda datorn i sitt skolarbete ger det en större
entusiasm genom att det förknippas med hög status (Jedeskog 1998).

Från lärarhåll framhålls det att arbete med Internet ger tillgång till en mängd olika källor vilket ger en större möjlighet
för eleverna att själva ta ställning till innehållet. Detta skulle också kunna leda till en utveckling av det kritiska
tänkandet (Jedeskog 1998).

Interaktivitet kan i sin enklaste form ge den lärande värdefulla verktyg genom att han (eller hon) kan välja ur den
tillgängliga informationen, repetera efter sin egen vilja och anpassa lärandet efter egna önskemål och förutsättningar
(Bolander 1998).

Healy (1999) skriver att högre motivationsnivåer framhålls ofta men är svåra att mäta. Frågan är också hur länge
kommer den nya fascinationen att hålla i sig?

Pedersen (1998) har gjort en forskningsöversikt om informationstekniken i skolan och han har inte hittat någon
forskning som ger entydiga resultat om att IT har positiva effekter på elevernas inlärning. Dock finns det mycket
som talar för att elever med behov av särskilt stöd har stor nytta av datoranvändningen.

Arbetsliv
”Man behöver kunna arbeta med datorer i arbetslivet”. Detta är ett vanligt förekommande argument för att införa
datorer i undervisningen. Skolan har den förväntningen på sig från föräldrar att förbereda eleverna inför yrkeslivet
och då är datorkunnande också liktydigt med goda karriärmöjligheter (Jedeskog 1998).
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Bolander (1998) tar upp en förälder som exempel:

”Alla föräldrar måste faktiskt se till att barnen förstår och behärskar den teknologi
som finns i dagens samhälle och arbetsliv” (s.35).

Höglund & Karlsson (1998) skriver:
 ”det finns inte några delade meningar om att alla måste ha grundläggande
 färdigheter i datoranvändning eftersom det kommer att krävas i arbetslivet.” (s.15)

 I kontrast till detta uttalande skriver Healy (1999) att det inte finns några belägg för att det finns en kritisk period för
att lära sig att använda datorer, alla medelålders personer som med enkelhet lärt sig handskas med datorer bevisar
faktiskt det rakt motsatta.

I läroplanen (Lpo 94) kan man också utläsa att krav ställs på skolan att eleverna skall ha en datorvana när de slutar.
Detta tyder på att skolpolitikerna anser att det är viktigt för arbetslivet.

Demokrati
I läroplanen (Lpo 94) står det att alla ska erbjudas en likvärdig utbildning. Detta ger att skolan måste erbjuda datorer,
för att de elever som inte har datorer hemma ska få samma möjligheter som de som har datorer i hemmen.

Det är dock viktigt att den här kompensatoriska uppgiften är utförd långt innan eleverna når gymnasiet (Höglund &
Karlsson 1998).

Det finns en stor risk att datorer kommer att skapa klyftor mellan barn på ett allt tidigare stadium.
”Barn från miljöer med möjligheter till en tidig datorträning med utvecklande
program kan komma att ha ett stort försprång framför barn som inte möter datorn
förrän långt upp i skolåldern” (Bolander 1998, s.45).

Förändring
Förändringsmotivet är relativt nytt, men har börjat användas mer och mer. IT ses som ett medel att kunna förändra
arbetssätt, lärar- och elevroll i skolan. Förväntningarna på förändringar sträcker sig dock i ett vidare perspektiv,
bland annat genom flera av de satsningar som KK-stiftelsen gjort som i förlängningen ska leda till att minska
utflyttningen från glesbygdskommuner. Ungdomarna ska bo kvar och genom IT få distansutbildning för att senare
starta egna företag i kommunen (Jedeskog 1998).

Bland de projekt som Höglund & Karlsson (1996) studerat har ett mer elevaktivt arbetssätt utvecklats. Lärarrollen
har övergått från att ha varit förmedlarens till att mer vara handledarens. De ser dock att det sker i olika
utsträckning men att riktningen är tydlig. Datoranvändningen bidrar till en mer individanpassad och
problemorienterad utbildning och förändrar därmed arbetssättet. De poängterar dock att detta är en lång process
som kommer att ta lång tid.

Elevrollen förväntas gå från att vara passiv mottagare till att vara aktiv sökande, med ansvar för sitt eget lärande,
där IT förväntas vara nyckeln till det ökade ansvaret. Flera personer inom skolvärlden varnar för att det kan bli för
mycket ansvar, alla elever tar kanske inte det ansvar och har den disciplin som krävs (Höglund & Karlsson 1998).

Johansson m. fl. (1998) skriver att man inom många skolor och främst i de lägre årskurserna arbetar mer elevaktivt
än tidigare, och därmed har förändrat elevroll, lärarroll och arbetssätt. Den här förändringen har dock skett innan
datorn började användas. Vidare skriver de att det är fler saker som har förändrats i skolans omgivning, förutom att
datorer införts, som påverkar arbetet i skolan. Dessa förändringar är t. ex. decentraliseringen av skolan, de nya
läroplanerna, skolans förändrade organisation, skolors profilering, friskolor, det nya arbetstidsavtalet och
besparingskrav på skolan. Vilka av de förändringar som skett i skolan som ska tillskrivas IT är svårt att avgöra, mer
än att IT´s bidrag hittills har varit marginellt. Dock tror han att man inte kan byta ut ett medium mot ett annat utan
att det påverkar undervisningens metoder och innehåll.

I Schofields (1995) undersökning såg hon att lärarna hade en tendens att ändra sin roll när eleverna arbetade med
datorer. Lärarna gick från att vara experten som presenterade den information som skulle assimileras av eleverna,
till att vara en handledare som stöttade eleverna när det uppstod problem i deras arbete. Detta skifte innebar att
eleverna erhöll en mer individualiserad hjälp, men också att eleverna arbetade mer aktivt själva, än att det var
läraren som kontrollerade i vilken takt eleverna arbetade och vad de arbetade med. Men det var också så att de
lärare som mest utnyttjade datorerna, var de som hade ett mer elevaktivt arbetssätt även i arbetet utan datorer.
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”Kulfaktorn”
Ett lite udda argument för att införa datorn/IT i undervisningen är vad Almqvist m.fl (1999) kallar ”kulfaktorn”. Den
syftar till att datorn/IT är så kul att använda. Denna fascination kan man iakttaga relativt ofta då det gärna finns
människor som stannar upp bakom någon som sitter framför en dator för att se vad som händer. Orsaken till
fenomenet kan vara nyhetens behag men också en mänsklig fascination för tekniken.

Vilka hinder finns för att använda datorn i undervisningen?
För det första finns de rent praktiska hindren, det som rör själva datorerna. Det kan vara ett behov av fler datorer,
eftersom då datortillgängligheten är liten blir det oftast tjejerna som står tillbaka för killarna.

 Den tekniska supporten måste fungera, både okunskap och medvetna sabotage gör att servicebehovet är stort ute i
skolorna. Detta har ofta inte beslutsfattarna tagit hänsyn till, ekonomiskt sett, vilket gör att service och underhåll
tenderar att släpa efter (Höglund & Karlsson 1996). En del lärare och skolledare framhåller att de ekonomiska
resurserna inte räcker till. De kan inte köpa in de program som de vill ha, eller att Internetuppkoppling saknas, eller
är för långsam (Jedeskog 1998). Ramfaktorer som stora klasser, få datorer, brist på lämplig programvara och
upptagen datasal var de största problem som de intervjuade lärarna i Jedeskogs (1996) studie anförde.

För det andra så måste lärarna kunna hantera tekniken, fortbildningen har, som vi sett i tidigare satsningar, glömts
bort. Om inte läraren känner att han/hon något sånär behärskar tekniken är det osannolikt att man försöker att
använda sig av den. Vidare så efterfrågas en pedagogisk diskussion/fortbildning om hur datorer/IT ska användas i
undervisningen. Många lärare tvekar att använda datorer i undervisningen om de inte har ett klart pedagogiskt syfte
med användandet (Bolander 1998). Många lärare är också rädda för att inte längre veta bäst, vilket de givetvis
aldrig har gjort, då det alltid funnits elever som har haft specialkunskaper (Jedeskog 1998). Lindh (1997) skriver att
han har funnit att ett av de största hindren är lärares rädsla inför datatekniken och att det finns en bristande tilltro till
datorstödd undervisning.

För det tredje så kan värderingarna vara ett hinder. Många lärare ifrågasätter den satsning som görs på datorer/IT,
när det är neddragningar inom övrig verksamhet i skolan, speciellt för de elever som har svårigheter. Detta kan få
till följd att man tar avstånd från datoranvändningen (Jedeskog 1998).

För det fjärde så är bristen på tid ett hinder. Många lärare känner inte att de har tid att sätta sig in i tekniken och hur
man ska kunna använda datorer/IT i undervisningen. Genom decentraliseringen av skolan kom många nya uppgifter
till för lärarna, utan att någon uppgift togs bort (Jedeskog 1998).

Datorer/IT som läromedel
Edström m. fl. (1997) gör följande definitioner beträffande programvara: med pedagogiska program avses program
som har en tydlig ämnesanknytning, generella program är ordbehandling, kalkylprogram, ritprogram etc. Dessa
definitioner kommer att användas med tilläggen Internetprogram och uppslagsverk. Med Internetprogram menas
webläsare, dvs de program som används för att surfa, samt e-postprogram och chatprogram. Uppslagsverk, som
exempelvis Encarta och Focus 2000, passar inte in i ovanstående kategorier utan bildar en egen kategori i den här
studien, som kallas just uppslagsverk.

Vid en undersökning som Riis m fl (1997) gjorde på KK-stiftelsens uppdrag med 188 enkäter från fem kommuner,
riktad till eleverna, framkom det att datoranvändningen är störst inom ämnet svenska (77,7%) följt av SO ämnen
(49,5%), därefter matematik (47,9%) sedan främmande språk (39,4%), NO ämnen (34,6%), annat (24,5%) och
praktisk-estetiska ämnen (16%). De arbetsuppgifter som datorn har använts till är framförallt ordbehandling
(93,6%), därefter pedagogiska program (41,5%), kalkylering (40,4%), informationssökning (37,2%), kommunikation
(20,2%), och annat (8%). Att kalkylering hamnar på en sådan framträdande plats förklarar man med att de
gymnasielever (83 stycken) som deltog använder dessa program i relativt stor utsträckning.

Generella program
Att ordbehandling är den överlägsna användningen av datorer i skolan är knappast förvånande då mycket av arbetet
i skolan går ut på att skriva. Det blir snyggt, läsbart, lätträttat, och lättredigerat. Med ordbehandlingsprogram finns
det möjlighet att skapa alltifrån enkla brev till att producera skoltidningar (Johansson 1997). Möjligheten att kunna
spara sitt arbete för att senare ta fram det är uppskattat och att man trots ändringar och bearbetningar av texten
fortfarande känner igen den som sin egen. Detta stärker självkänslan hos de elever som brukar få tillbaka sina
arbeten som är rättade till oigenkännlighet av läraren. I och med att självkänslan stärks kommer även det ha en
positiv inverkan på det fortsatta skrivandet (Jedeskog 1998). Lärare har sett att med ordbehandling har de elever
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med oläslig handstil fått möjlighet att upptäcka att de har ett skriftspråk (Jedeskog 1996). En del lärare säger också
att handstilen hos de elever som också skriver på dator förbättras, och skriver betydligt snyggare efter att ha använt
datorn som skrivredskap, dock kan motsatsen höras bland de lärare som har en mindre positiv inställning till datorer
(Höglund & Karlsson 1996). I de generella programmen (där ordbehandlingsprogrammen ingår) finns det möjlighet
för användaren att vara aktiv, det är användaren som styr vad som ska komma ut av programmet. Detta ger en
aktiv pedagogik (Lindh 1997). Dagens datorer är kraftfulla och det finns en mängd dyr kringutrustning på skolorna
och att då bara använda datorn som avancerad skrivmaskin är att använda en bråkdel av dess möjligheter (Jedeskog
1996).

Pedagogiska program
Inom ramen för pedagogiska  program ryms allt från drillprogram till avancerade interaktiva program. Med
drillprogram menar man enkla program med rutinartade övningar t. ex. tabellträning i matematik eller glosövningar.
Med interaktiva program menas program där användaren kan, i viss mån, styra händelseförloppet och vad som visas
på skärmen. Man kan också repetera sekvenser i den takt man själv önskar. Ett exempel på interaktiva program är
Äventyret Människan där man har möjlighet att utforska kroppen och alla funktioner på egen hand genom att klicka
på de delar av kroppen man är intresserad av.

Många pedagogiska  program går att individanpassa, detta kan göras genom att eleverna har möjlighet att välja nivå
på förklaringar eller att arbetsuppgifternas svårighetsgrad anpassas efter eleverna förutsättningar. Man kan också
lägga in tidsbegränsningar som skapar utmaning för eleverna. I exempelvis matematik finns det möjlighet att varje
elev arbetar på sin nivå och då behöver inte alla arbeta med samma moment vilket ofta är vanligt (Lindh 1997).
Johansson (1997) skriver att drillprogram i matematik kan vara bra att använda för att skapa variation i den
”vanligtvis tråkiga träningen” (s.104).

Höglund & Karlsson (1996) skriver att vid ett besök i ett klassrum fanns en dator med ett övningsprogram i
engelska som de elever som var tidiga på morgonen gärna använde. De upplevde att barnens ordförråd och uttal var
mycket bra med tanke på deras ålder.

Genom att använda interaktiva program kommer man närmare verkligheten vilket ger mer relevans till lärandet och
ger en större behållning (Bolander 1998).

Det finns en tendens att många pedagogiska  program egentligen är läroböcker som förts över till datorn vilket
knappast tillför undervisningen något. Ofta saknas också pedagogiska anvisningar till hur programmet är tänkt att
användas i undervisningen (Lindh 1997). I de lärarintervjuer Jedeskog (1996) gjort framkommer det att lärarna
upplevde att eleverna tröttnat på de matematikprogram som fanns på skolorna och att de därför slutat att använda
dem. Vissa lärare uppger att de pedagogiska program som finns är av låg kvalitet och nästan bara av drillkaraktär
(Riis, Jedeskog m. fl. 1997). Schofield (1995) menar, i likhet med Lindh (1997), att drill och övningsprogram
egentligen inte är mer än elektroniska arbetsböcker som utmanar väldigt lite den standardiserade undervisningen
eller de traditionella elev- lärarrollerna (vilket också pekar på den förhoppning som finns på datoranvändningen som
förändringskraft, min anm).

Healy (1999) ifrågasätter vad egentligen barn lär sig genom användningen av pedagogiska  program. Hon menar att
de pedagogiska programmen speglar egentligen bara vad programmeraren har för syn på kunskap, dennes intressen
och fördomar. Vidare så fostrar många pedagogiska  program

”till ”tankevanor” som är farliga, impulsivitet, trial och error metoden istället för
eftertänksam problemlösning, ett bristande hänsynstagande till konsekvenser och
förväntningar om överdrivet ensidiga nöjen” (Healy 1999, s.52).

Internet, e-post och chat
De senaste åren har fler och fler skolor fått möjlighet att koppla upp sig mot Internet som då också ger möjlighet att
kunna kommunicera via e-post och chat. Internet i sig (egentligen mest World Wide Web) innehåller en mängd
hemsidor med allt ifrån privatpersoner till statliga verk och organ. Däremellan finns precis allt och lite till, både
olagligt och lagligt material.  Kommunikationen och informationssökningen är vad många lärare ser som den stora
användningen av datorer/IT i skolan, vilket man kan se i de projektansökningar som lämnades in till KK-stiftelsen,
där man dock ofta utelämnat på vilket sätt man har tänkt att använda det eller i vilka sammanhang (Riis, Jedeskog
m. fl. 1997).

Med möjlighet att knyta ”nätkontakter” kommer språkkunskaperna hos eleverna att förbättras radikalt, menar en del
lärare (Jedeskog 1996). Genom att använda e-post kan man få kontakt med såväl svenska som utländska skolor och
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få ett innehållsrikt utbyte för alla elever oavsett ålder och ämne (Johansson 1997). Med hjälp av e-post kan man få
snabba responser på frågor eleverna har vilket ökar motivationen (Höglund & Karlsson 1996).

Med Internet har skolan fått ett antal nya uppgifter att utföra. Man ska lära eleverna att söka på Internet (som är
som ett bibliotek där en tornado dragit fram). Den information som man hittar där ska värderas, sorteras, prioriteras,
väljas och bearbetas. Diskussioner om innehållet på de mindre smakliga sidorna som också finns måste lärarna våga
ta (Johansson 1997). Att använda Internet som informationskälla kräver ofta att man har goda kunskaper i engelska
vilket gör att elever i de lägre åren kan ha svårt att utnyttja denna källa (Lindh 1997). Genom att lägga ut ett arbete
på Internet som eleverna gjort i en klass känner man en större delaktighet i arbetet och upplever att man ingår i ett
sammanhang. Därigenom bidrar detta till ett utökat vetande för många. Med användande av Internet hoppas man
också kunna lägga ut mer distansundervisning vilket skulle gynna glesbygdskommunerna. Man kan då erbjuda ett
större urval än vad som är möjligt idag, t. ex. olika språk. Med distansundervisningen minskas också resandet vilket
är tidsödande för många elever (Höglund & Karlsson 1996). Genom att kunna kommunicera med vitt skilda
personer från vitt skilda kulturer via Internet ger detta stora möjligheter att lära sånt som annars skulle vara avlägset
och främmande (Bolander 1998). På många håll i landet har lärare gått ifrån läroböcker och eleverna producerar nu
sina egna. Genom Internet underlättas detta arbete och arbetet blir mer elevaktivt (Jedeskog 1998). Från lärarhåll
hörs också röster som säger att allting på Internet är skräp, vilket motiverar att de ej använder det i sin undervisning
(Riis, Jedeskog m. fl. 1997).

Chattandet ska man inte underskatta anser Bolander (1998) eftersom det utvecklar språkkunskaperna hos många,
framförallt hos de elever som har ett annat modersmål än svenska.

Uppslagsverk
Den sista kategorin är uppslagsverk på CD-ROM. Ett uppslagsverk på CD-ROM är som ett vanligt uppslagsverk i
bokform fast med multimedia funktioner dvs att man kan se på rörliga bilder, lyssna på ljud, kunna söka information
och flytta sig direkt mellan olika sidor och avdelningar genom att klicka med musen. Man kan också klippa ut valda
delar för att sedan klistra in dem i ett nytt dokument, eller skriva ut delarna på en skrivare. På detta sätt kan man
samla fakta på ett ställe. Lindh (1997) skriver om en enkätundersökning som gjorts om hur elever uppfattade att
söka på CD-ROM och fann då att en överväldigande majoritet tyckte att det var lärorikt, med kommentarer som
”roligt”, ”intressant” och ”bra”.

Syfte och problemformulering

Med tanke på vad som framkommer i bakgrunden av arbetet, där lärares användning av datorer inte är så stor
trots de satsningar som gjorts och trots de motiv som framförs,  leder detta fram till mitt syfte och mina
problemformuleringar.

Syftet med detta arbete är att få en bild över hur lärare ser på datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

Preciserade frågeställningar för studien är:
• Hur använder lärare datorn i undervisningen?
• Pedagogisk programvara, vilka program används och vad syftar användningen till?
• Varför använder/använder inte lärare datorn/IT i undervisningen?
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Metod

Metodval
För att få underlag för att besvara mina frågeställningar har jag samlat information med hjälp av två olika metoder-
enkäter och intervjuer.

För att erhålla svar på min fråga om hur lärare använder datorn/IT i undervisningen genomfördes en enkätstudie
som hämtades från ett annat projekt med liknande syfte. På detta sätt nåddes många individer och kan få en
helhetsbild över användningen.

För att besvara min fråga om varför lärare använder, eller inte använder dator/IT valde jag att använda mig av en
kvalitativ metod, intervjuer, med en fenomenografisk ansats. Den fenomenografiska ansatsen syftar till att hitta
uppfattningar, och att beskriva de variationer som finns bland uppfattningar (Starrin & Svensson 1994).
Intervjuerna syftade också till att ta reda på hur lärare använder datorn i undervisningen lite mer specifikt.

Enkäten
Genom kontakter med forskare inom IT i skolan fick jag kontakt med projektet  ”Utprovning och relevansbedömning
av IT-baserade läromedel”. Detta projekt drivs i anslutning till Grundskollärarprogrammet i Norrköping och
huvudansvarig är professor Lars Ingelstam, tema T, vid Linköpings Universitet. Ansvarig för projektets
genomförande är fil dr Magnus Johansson, ITUF, Linköpings Universitet. Projektet som har som ett mål att utveckla
kriterier för att bedöma pedagogisk programvara i grundskolan. Detta ska leda till en manual för lärare för att kunna
bedöma relevansen hos IT-baserade läromedel. För att kunna få ett samlat grepp om vilken programvara som
används i grundskolan skickades en enkät ut till samtliga grundskollärare i Norrköpings kommun under hösten 1999.
För att kunna se om resultatet är jämförbart med andra kommuner gjordes en liknande undersökning i Linköping
under våren 2000. Då syftet med undersökningen sammanföll med mitt intresse fick jag möjlighet att ansvara för
undersökningen i Linköpings kommun.

Utformningen av enkäten gjordes av den grupp som driver ovanstående projekt. De pedagogiska program som är
med i enkäten kommer från en ”femtio i topp”-lista som Elevdata i Malmö ställt samman för projektets räkning.
Listan innehöll de pedagogiska programvaror på CD-ROM som var mest sålda under 1998. Projektgruppen har lagt
till program som de av egen erfarenhet vet används i skolan.

Enkäten tog inledningsvis upp: kön, ålder, vilka skolår man undervisar i, om man använder datorn hemma och/eller
på arbetet, samt om man deltar i ITiS-projekt. Datorprogrammen hade delats upp i följande vedertagna indelningar:
generella program (exempelvis Word, Excel och liknande), pedagogiska program, Internet (där Internetanvändning,
e-post och chat ingår) och uppslagsverk (på CD-ROM). Lärarna hade möjlighet att kryssa i vilket/vilka program de
använde samt hur ofta de använde respektive program, där kategorierna varierade mellan att man använder varje
dag till att man använder varje läsår (se bilaga 1).

Urval och svarsfrekvens
Urvalet är samtliga grundskollärare, ca 1200, fördelade på 53 enheter i Linköpings kommun. Av dessa svarade 243
stycken lärare fördelade på 27 skolenheter, dvs ca 20%.

Genomförande
Genom kontakt med Eva Björeus, utbildningschef i Linköpings kommun, fick jag möjlighet att genomföra
enkätstudien. Enkäterna adresserades till respektive rektor som, genom följebrev, informerades om enkätstudiens
syfte och målsättning. Rektorn ombads också se till att alla lärare nåddes av enkäten och att den återskickades i
det svarskuvert som medföljde. Påminnelse gick sedan ut två gånger till de skolor som ej svarat, första gången
efter fyra veckor efter att enkäten skickades ut, och andra gången efter åtta veckor.
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Bearbetning
Enkäterna sammanställdes på tre olika sätt. Dels gjordes en sammanställning med samtliga som svarat, och dels
gjordes en sammanställning där en uppdelning gjordes mellan F-6 och  7-9 lärare samt en där åldersgruppen tom 29
år sammanställdes.

Intervjuer
Samtliga intervjuer var öppna, dvs jag presenterade ramen för vad jag var intresserad av att veta och lärarna
själva fick prata fritt runt detta. Avsikten med intervjuerna var att ge en beskrivning av lärarnas uppfattningar om
datoranvändningen i undervisningen och deras uppfattningar om pedagogiska program. För att kunna göra detta
användes en intervjuplan (se bilaga 2) där strukturen bestod av ett antal avgränsade fenomen som jag under
intervjuns förlopp ville få lärarna att utveckla sina tankar om. Det var fenomen som vilken kunskap pedagogiska
program ger, varför/varför lärarna inte använder datorer i undervisningen. För att leda in lärarna på det spår jag
var intresserad av utgick jag i alla intervjuer från frågan om de använder datorn i sin undervisning och hur de i så
fall använder datorn. Beroende hur svaret blev ställdes sedan följdfrågor för att mer kunna närma mig de fenomen
jag var intresserad av. Då det kan skilja sig från individ till individ hur man uppfattar en fråga gjorde att jag ibland
var tvungen att omformulera mig då det svar jag erhöll inte stämde med mitt syfte.

Urval och presentation av intervjupersonerna

På den enkät som skickades ut bad jag att de lärare som var intresserade av att ställa upp på en intervju att
kontakta mig. Då det var allt för få som gjorde detta (3 stycken), fördelade på en F-6 skola och en 7-9 skola,
fick jag möjlighet genom kontakter på en F-9 skola att intervjua ytterligare lärare (4 stycken) ur alla stadier och
över ämnena, eftersom jag inte hade som ambition att inrikta mig mot något stadie eller ämne.

Urvalet är således dels självselektion och dels styrt av mig som undersökningsansvarig.
De lärare som deltog var:
• Kvinna, 40-49 år som undervisar i skolår F-6 som speciallärare samt datalärare. Hon använder datorn både

hemma och i arbetet och är ITiS-handledare.
• Kvinna, 30-39 år som undervisar i skolår 7-9, i ämnena matematik och NO. Hon använder datorn både

hemma och i arbetet, men inte i undervisningen.
• Man, 30-39 år som undervisar i skolår 7-9, i ämnena matematik och NO. Han använder datorn både hemma

och i arbetet. Deltar i ITiS-projekt och är dataansvarig på skolan.
• Kvinna, 40-49 år som undervisar i skolår 4-6. Hon använder datorn både hemma och i arbetet.
• Kvinna, 50-59 år som undervisar i skolår 7-9 som speciallärare samt i svenska och engelska. Hon använder

datorn både hemma och i arbetet.
• Man, 30-39 år som undervisar i skolår 7-9 i ämnena matematik och NO. Han använder datorn både hemma

och i arbetet. Han är också dataansvarig på skolan.
• Man, 30-39 år som undervisar i skolår 7-9 som svenska/SO lärare samt datalärare. Han använder datorn

både hemma och i arbetet.

Genomförande

Intervjuerna gjordes efter telefonkontakt med de lärare som var villiga att delta. Lärarna fick själva bestämma tid
och plats för att de inte skulle känna sig pressade av vare sig tid eller rum. Alla intervjuer spelades in på band och
skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuernas längd varierade i tid mellan 45 minuter och en dryg timme.

Bearbetning
Analysen av intervjuerna har skett dels enligt fenomenografisk metod för att söka lärarnas olika uppfattningar av
datorns pedagogiska nytta, dels enligt en allmän kvalitativ analys.

Fenomenografin syftar till att beskriva hur ett objekt eller företeelse, som i den här studien, uppfattas av olika
människor. Utifrån deras beskrivningar kan man sedan kategorisera uppfattningarna. Utsagorna jämförs för att
finna olikheterna och likheterna mellan uppfattningarna.
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Den allmänna kvalitativa analysen användes för de utsagor som erhölls vid intervjuerna och som riktar sig mot
sakförhållanden. Dessa delar beskriver de faktiska saker som lärarna har upplevt. Kategorisering har sedan gjorts
för att samla vad dessa delar i utsagorna härrör till.

Resultat

Enkätundersökning
I enkätundersökningen skickades det ut ca 1200 enkäter till grundskollärare på 53 enheter i Linköpings kommun. Av
dessa svarade 243 stycken grundskollärare från 27 stycken enheter, vilket gör ca 20%. Enkäten finns som bilaga 1.
En ”tio i topp”-lista finns med som bilaga 3. Det fanns även möjligheter att skriva i vilka Internet-adresser man
använder i undervisningen, en sammanställning över dessa finns med som bilaga 4.

Resultatet från enkätstudien presenteras i fyra delar, dels med det totala antalet svar, dels uppdelat på skolåren
förskola till år 6 och år 7 till år 9, samt grundskollärare upp till och med åldern 29 år.

Samtliga svarande i undersökningsgruppen

Tabell 1. Åldersfördelning
Ålder <29 30-39 40-49 50-59 >60 Ej angivit Totalt
Frekvens 17 50 60 97 16 3 243

Tabell 2. Könsfördelning
Kön Kvinna Ej angivit Totalt

Frekvens 48 183 12 243

Tabell 3. Skolårfördelning
Skolår 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Särskola Ej angivit
Frekvens 11 39 45 55 47 51 49 80 79 66 5 19
Tabellen anger hur många som undervisar i varje skolår. En lärare kan undervisa i flera skolår.
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Tabell 4. Var använder läraren dator?
Plats Endast på

arbetet
Endast hemma Både på arbetet och

hemma
Ej angivit Totalt

Frekvens 20 12 201 10 243

Generella program:
De generella programmen innefattar ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, ritprogram etc. Alltså de program
som också kallas verktygsprogram och inte har ett specifikt användningsområde.

Tabell 5. Användning av Works ordbehandling
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 14 37 25 11 5 92

Tabell 6. Användning av Word
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 35 71 43 12 3 164

Tabell 7. Användning av Excel
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 8 8 16 21 4 57
Tabell 8. Användning av Ritprogram i Windows
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 0 5 21 15 4 45

Bland de generella programmen används Word mest (164 st) där de flesta lärare uppger att de använder det en
gång i veckan. Därefter kommer Works ordbehandlingsprogram (92 st) som också används mest frekvent en
gång i veckan. Kalkylprogrammet Excel (57 st) används mer sällan där den mest frekventa användningen uppges
vara någon gång per termin. För ritprogrammen (45 st) ligger den mesta användningen en gång i månaden.

Pedagogiska program
Inom ramen för de pedagogiska programmen finns allt från drillprogram, eller träningsprogram som de också kallas,
till interaktiva program. Däremellan finns det ett antal olika program med skiftande kvalitet. En del av
drillprogrammen har den möjligheten att läraren kan anpassa svårighetsnivån individuellt för varje elev och resultatet
för varje elev registreras i programmet varje gång eleven använder programmet.

Tabell 9. Användning av Lexia
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 19 33 18 13 5 88
Lexia är ett program för läs- och skrivutveckling. Det finns möjlighet för läraren  att anpassa svårighetsgraden
individuellt för varje elev. Digitalt och syntetiskt tal ingår också.

Tabell 10. Användning av Grafmatte
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 8 24 20 6 4 62
Grafmatte är ett matematik program som riktar sig mot huvudräkning och är avpassat för år
1-9 i grundskolan samt särskolan. Det finns möjlighet för läraren att lägga till egna övningar samt att skriva ut
övningarna på papper.

Tabell 11. Användning av Läsknep
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 2 15 11 6 2 34
Läsknep är ett träningsprogram för läsning och läsförståelse.
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Bland de pedagogiska  programmen använder flest lärare Lexia (88 st), följt av Grafmatte (62 st) och Läsknep
(34 st). Sedan följer Multigram (32 st), Chefrens Pyramid (27 st), Mattekatten (24 st) och Ordlek (22 st).
Lärarna har uppgett att de använder 168 stycken olika titlar där 110 stycken endast används av en eller två
lärare. Lärarna uppger att de använder de pedagogiska  programmen mest varje vecka, med en dragning åt varje
månad.

Internet, e-post och chat

Tabell 12. Internetanvändning
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 26 65 47 24 4 166

Tabell 13. Användning av e-post
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 52 44 15 9 3 123

Tabell 14. Användning av chat
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 2 7 5 5 2 21

Av de lärare som har svarat på enkäten är Internet ett stort användningsområde av datorn (166 st), där de flesta
använder Internet varje vecka. Möjligheten att använda e-post utnyttjas också av en stor del lärare (123 st) där de
flesta använder den varje dag eller varje vecka.

Uppslagsverk
Med uppslagsverk på CD-ROM finns det möjlighet, till skillnad från i bokform, att klippa ut valda delar av text
och klistra in i ett eget dokument, och att infoga bilder. Ofta finns det också korta filmsekvenser och
ljudsekvenser inlagda.

Tabell 15. Användning av Focus
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 3 8 11 12 0 34

Tabell 16. Användning av Encarta
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 2 4 6 3 2 17

Focus är det uppslagsverk som flest lärare använder (34 st) följt av Encarta (17 st), Bonniers Lexicon (16 st) och
Nationalencyklopedin (14 st). Bland uppslagsverken uppger lärarna att den mesta användningen ligger runt varje
månad till varje termin.

De svarande som undervisar skolår F-6

Tabell 17. Åldersfördelning
Ålder <29 30-39 40-49 50-59 >60 Ej angivit Totalt
Frekvens 14 29 35 69 11 3 161

Tabell 18. Könsfördelning
Kön Man Kvinna Ej angivit Totalt
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Frekvens 19 137 5 161

Tabell 19. Var använder läraren dator?
Plats Endast på

arbetet
Endast hemma Både på arbetet och

hemma
Ej angivit Totalt

Frekvens 15 8 131 7 161

Generella program

Tabell 20. Användning av Works ordbehandling
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 8 31 16 7 3 65

Tabell 21. Användning av Word
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 22 46 28 5 2 103

Tabell 22. Användning av Excel
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 4 2 7 13 1 27

Tabell 23. Användning av Ritprogram i Windows
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 0 3 17 10 2 32

Pedagogiska program
Tabell 24. Användning av Lexia
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 16 30 15 9 3 73

Tabell 25. Användning av Grafmatte
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 8 23 20 5 2 58

Det främst använda pedagogiska programmet är Lexia (73 st) följt av Grafmatte (58 st) och Läsknep (34 st). Efter
dessa följer Multigram (25 st), Mattekatten (24 st), Ordlek (22 st) och Klicker (20 st). Den vanligaste användningen
av pedagogiska program var varje vecka.

Internet, e-post och chat

Tabell 26. Internetanvändning
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 18 41 29 15 1 104

Tabell 27. Användning av e-post
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 32 29 8 6 2 77

Tabell 28. Användning av Chat
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 2 2 2 3 1 10
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Det är 104 stycken lärare som har uppgett att de använder Internet i undervisning och där det oftast är varje vecka,
med dragning mot varje månad. E-post använder 77 stycken lärare, där det är vanligast att använda det varje dag.

Uppslagsverk

Tabell 29. Användning av Focus
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 2 5 7 8 0 22
Det mest använda uppslagsverket är Focus (22 st) följt av Encarta (12 st), Bonniers Lexicon (11 st) och
Nationalencyklopedin (5 st).

De svarande som undervisar skolår 7-9

Tabell 30. Åldersfördelning
Ålder <29 30-39 40-49 50-59 >60 Ej angivit Totalt
Frekvens 3 21 25 28 5 0 82

Tabell 31. Könsfördelning
Kön Man Kvinna Ej angivit Totalt
Frekvens 29 46 7 82

Tabell 32. Var använder läraren dator?
Plats Endast på

arbetet
Endast hemma Både på arbetet och

hemma
Ej angivit Totalt

Frekvens 5 4 70 3 82

Generella program

Tabell 33. Användning av Works ordbehandlingsprogram
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 6 6 9 4 2 27

Tabell 34. Användning av Word
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 13 25 15 7 1 61

Tabell 35. Användning av Excel
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 3 5 9 10 3 30

Tabell 36. Användning av Power Point
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 3 1 4 9 6 23

Word är det mest använda generella programmet (61 st) följt av Excel (30 st), Works ordbehandling (27 st), Power
Point (23 st) och Ritprogram i Windows (13 st).

Pedagogiska program

Tabell 37. Användning av Chefrens Pyramid
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
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Frekvens 0 1 8 10 0 19

Tabell 38. Användning av Lexia
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 3 3 3 4 2 15

Chefrens Pyramid är det pedagogiska program som används mest (19 st), följt av Lexia
(15 st), Cheops Pyramid (14 st), Backpacker (12 st), Multigram (7 st), Engelska glosor (5 st) och En resa i
Sverige, Grafmatte, Grammar In Action som alla används av 4 stycken lärare.
Övervägande del av de pedagogiska programmen används varje termin.

Internet, e-post och chat

Tabell 39. Internetanvändning
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 8 24 18 9 3 62

Tabell 40. Användning av e-post
Använder Varje dag Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt

Frekvens 20 15 7 3 1 46

Tabell 41. Chat
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 0 5 3 2 1 11

Det är en stor andel av lärarna som använder Internet i undervisningen (62 st), där det är vanligast att använda
den varje vecka. E-posten används av 46 stycken lärare och det är vanligast att använda den varje dag.

Uppslagsverk

Tabell 42. Användning av Focus
An
vän
der

Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt

Frekvens 1 3 4 4 0 12

Bland uppslagsverken är Focus vanligast (12 st) följt av Nationalencyklopedin (9 st), Encarta (7 st) och Bonniers
Lexicon (5 st). Vanligast användning ligger mellan varje månad och varje termin.

De svarande i ålder 29 år och yngre



Bilaga 4
Tabell 43. Könsfördelning
Kön Kvinna Ej angivit Totalt

Frekvens 2 15 0 17

Tabell 44. Skolårfördelning
Skolår 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Särskola Ej angivit
Frekvens 1 2 4 4 3 5 6 7 7 4 0 0

Generella program

Tabell 45. Användning av Works ordbehandling
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 0 3 0 2 2 7

Tabell 46. Användning av Word
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 2 7 4 1 0 14
Det mest använda generella programmet är Word (14 st) följt av Works (7 st), Excel och
Power Point (4 st var) samt ritprogam i Windows (2 st). Den vanligaste användningen med
ordbehandlingsprogram är varje vecka medan Excel och Power Point används mest varje
termin.

Pedagogiska program

Tabell 47. Användning av Lexia
Använder Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt
Frekvens 1 5 1 1 0 8

Det mest använda pedagogiska programmet är även här Lexia (8 st) följt av Backpacker (3 st) och Cheops Pyramid
(3 st). Då urvalet är alltför litet är det ett flertal program som används av en eller två lärare men som ej redovisas
här. Användningen av Lexia är mest varje vecka medan både Backpacker och Cheops används mest varje termin.

Internet, e-post och chat

Tabell 48. Internetanvändning
An
vän
der

Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt

Frekvens 2 3 5 1 0 11

Tabell 49. Användning av e-post
An
vän
der

Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt

Frekvens 3 3 2 0 0 8

Det är 11 stycken lärare som använder Internet i undervisningen, där de flesta använder det varje månad. E-post
använder 8 stycken, där det är lika många som använder det varje dag och varje vecka.
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Uppslagsverk

Tabell 50. Användning av Focus
An
vän
der

Varje dag Varje vecka Varje månad Varje termin Varje läsår Totalt

Frekvens 1 0 1 2 0 4

Det är 4 lärare som använder Focus i undervisningen, medan det är 2 lärare som använder Nationalencyklopedin.
Den mesta användningen är varje termin.

Sammanfattning av enkätresultaten
Sammanfattningsvis ger enkätresultaten en bild av hur datoranvändningen ser ut bland lärare. Det ger också en bild
av de mest frekventa pedagogiska programmen som stämmer väl överens med det resultat som erhölls i
Norrköpings Kommun.

Intressant att se är att de pedagogiska program som används mest är inriktade mot att träna färdigheter hos
eleverna, framförallt i ämnena matematik och svenska.

Det bör också noteras att huvuddelen av de pedagogiska program som lärare uppger att de använder, 110 st titlar av
de totalt 168 st titlarna, används av endast av en eller två lärare.

Intervjuer
Vid intervjuerna framkom det en mängd intressanta uppfattningar, upplevelser samt sakbeskrivningar från lärarna,
där alla inte är direkt sammankopplade med mina frågeställningar. Jag har valt inledningsvis att ta med även en del
av dessa då de samverkar till den helhetsbild som framträder.

Flera lärare talar om den fascination, både lärares och elevers, som finns för datorn. Lärarna berättar dels om
fascinationen av själva datorn med grafik och ljud, att det inte spelar någon större roll vad man gör, att använda
datorn är fascinerande i sig. Dels är det fascinationen av de möjligheter som datorn kan ge och då främst
kommunikationsmöjligheterna. Ett par lärare uttrycker att inom en snar framtid kommer fascinationen att avta, då
mediet blir mer vardagligt. En lärare berättar att fascinationen redan börjar avta hos eleverna, att de är inte längre
är så fascinerade av att bara använda datorn, de behöver ett mer specifikt syfte med användningen för att
motiveras.

En annan del som generellt framkommer bland lärarna är den frustration de känner. Denna frustration grundar sig
egentligen på tre delar, för det första att få tekniken att fungera, dvs själva handhavandet av datorerna, för det
andra den tid det tar att använda datorer i undervisningen, både planeringen och själva användandet. Till sist beror
frustrationen på avsaknaden av möjligheten att kunna diskutera de pedagogiska aspekterna av datoranvändningen
i undervisningen.

Flera lärare berättar om den nytta som datorn utgör för de elever som behöver extra stöd, bl. a. de elever med
läs- och skrivsvårigheter. Jag har dock valt att inte ta upp detta eftersom den delen faller utanför mitt syfte med
studien.

Vad använder då lärarna datorn till? Under intervjuerna har det framkommit att den mesta av användningen är
ordbehandling och informationssökning. I skolåren F-6 är det vanligare att man använder pedagogiska program,
men det sker dock i en ganska liten utsträckning. De pedagogiska program som används är oftast av karaktären
färdighetsträning inom matematik och språk. När det gäller informationssökningen framkommer det att
användningen är relativt stor, men att lärarna upplever att det är problem med att hitta, ur lärarens synvinkel, rätt
saker samt att diskussioner kring källkritik saknas i stor utsträckning.

På alla tre skolorna finns det en obligatorisk undervisning för eleverna i ”datalära”, dvs att eleverna ska lära sig att
hantera ordbehandlingsprogrammet Word, Power Point, Internet och e-post. I de senare skolåren tillkommer
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även viss undervisning om hantering av program för hemsidestillverkning samt kalkylprogrammet Excel. Den här
undervisningen är skild från den vanliga undervisningen.

Varför använder lärare datorn i undervisningen?
Utsagorna i den här frågan har analyserats enligt fenomenografisk metod där det framkommit fem olika kategorier
där en del kategorier har underkategorier.

A: Tryck utifrån
En uppfattning visar på att användningen av datorer kommer genom ett tryck utifrån, eller uppifrån skolvärlden,
det är alltså inte lärarna själva som har valt detta.

Exempel på utsagor i denna kategori är:
” Ja, dels är det någonting dom måste lära sig alltså i samhället idag,..”
”…., att vi är tvingade att öka datoranvändningen eftersom det är samhällets krav på

oss, vi ska ju ha ut
 ungar som har en god datorvana va, dom ska kunna en hel del när dom kommer ut och

dom ska, det är en
av våra uppgifter vi, den produkt vi jobbar med är ju barn som vi ska försöka se till så

att dom blir goda
samhällsmedborgare och att vara god samhällsmedborgare innebär att ha lite

datakunskap då.”
” Nu måste vi följa med samhället och den utveckling som är.”
” ….när de kommer upp på högstadiet, då ska dom ju skriva sina ex arbeten, dom ska

ju vara utskrivna på
datorn, det är ju nästan ett krav…”

Som framgår av exemplen är det både högre stadiers krav i skolan och allmän samhällsutveckling som får lärare att
känna sig tvungna att låta eleverna använda datorn.

B: Nyttoaspekten
En annan uppfattning relaterar användningen av datorn mot en nyttoaspekt, att den tillför något specifikt för arbetet i
skolan. Tre underkategorier har skapats då de skiljer sig kvalitativt från varandra.

B.1  Datorn bra för vissa elever?
Den här kategorin visar på att en del elever kan behöva datorn att sysselsätta sig med.

I den här kategorin finns utsagan:
” …och då är ju datorn en sån där sak som dom taktila eleverna kan jobba med datorer

och så där, dom får
fibbla på saker och ting än att bara sitta och skriva.

B.2  Skolan ska visa på vad datorn kan användas till
I skolan kan eleverna få komma i kontakt med annan datoranvändning än spel.

I den här kategorin finns utsagan:
”, man måste ju också i skolan visa att det finns andra saker man kan göra,”

B.3  Datorn ger eleverna större möjlighet till bättre arbete
Datorn skapar möjlighet till både snyggare och kvalitativt bättre arbeten.
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I den här kategorin finns utsagan:

” ..så generellt sett tycker jag att dom presentationer vi har sett, dom jag har sett då, har
varit bättre än vad

dom hade varit om de inte hade använt sig av Power Point.”

C:  Lärarnas rättviseuppfattning
Den här kategorin visar på att användandet sker utifrån ett rättviseperspektiv.

C.1 Demokratisk rättvisa, alla ska ha samma möjligheter

I den här kategorin finns utsagor som:
” ..dom som inte har någon dator hemma får komma i första hand.”
”… för att alla ska ha en viss kunskap om det,..”
”Det måste vara en rättvisefråga, det är en social fråga, vi har…. skolan ska, datorerna

ska finnas i skolan
för att alla ska, alla tjejer inte minst ska få möjlighet att öva sig på den här som är så

viktigt i dagens
samhälle då.”

Skolans uppgift ses således som utjämnande av skillnader i barns förutsättningar.

C.2 Rättvisa ur ett behovsperspektiv
Datorn kan användas som ett tillskott för de barn som behöver extra uppmärksamhet.

Den här utsagan syftar på barn med behov av extra stöd
” Det är statushöjande för dom, och så där,..”

D: Lärarna använder datorn för nöjes skull
Den här kategorin handlar om att lärarna använder datorn för att det är roligt för eleverna, utan att det finns en
pedagogisk aspekt på användandet.

” Sen är det en avkopplande, att komma bort från läroboken, dom ser det som skilda,
eleverna, det är kul att

få gå till datasalen och sen spelar det inte så stor roll vad man gör där många gånger. ”

Vilka hinder finns för datoranvändning?
Den här frågan gav utsagor som berättar om sakförhållanden. Uppdelningen av utsagorna har skett i tre
kategorier, med underkategorier, som har kunnat urskiljas.

A: Läraren
Under den här kategorin återfinns de utsagor som fokuserar sig på läraren som hinder för datoranvändning.

A.1:  Läraren saknar kunskaper, dels om handhavandet av datorer dels om den pedagogiska
användningen.

”.. lärarna kanske känner att de inte har kunskapen eller tiden att göra det. En del gör
det givetvis, men alla gör det inte.”
” ..mycket tid ägnas åt att sitta vid datorn utan att det blir så mycket gjort och det tror

jag är bristande
kunskap, både från min sida och sen från hur vi egentligen ska använda det riktigt va.”
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”… alla är inte så himla datorvana av lärarna på det sättet att dom fixar att installera

program och sånt..”

A.2:  Det tar mycket tid att använda datorn och att planera datoranvändningen i undervisningen.

” De negativa bitarna i det här kan man väl säga är att det åtgår en hel del tid bara för
att lära sig själva

hanteringen,”
” det måste vara ganska korta grejer när man jobbar i skolan med det, som dom

skriver just på datorn för
annars så tar det en evinnerlig tid och då, det har vi liksom inte tid med i skolan,”
”, vi har en datasal där det är halvklass som får rum, de flesta har lektioner i helklass,

då… och så ska
man boka upp och så inte det kanske passar den tiden.”

A.3: Användningen kräver samarbete med annan personal i skolan, både lärare och datoransvarig.

” Men vi som tycker det är kul vill ju göra men de andra tycker det är mest djävulens
påfund eller näst intill.”
” För jag känner att det ibland är någonting som man kanske, just här på våran skola
att det är något man
går till och gör, sen gör man inget mer i klassrummet, fast man har datorer där.”
” och då måste han [dataansvarig, min kommentar] kopplas in i det där, det stupade
lite grann på det där så att säga.”

B: Eleverna
I den här kategorin återfinns de utsagor som fokuserar sig på eleverna som ett hinder i
att använda datorer på grund av att eleverna saboterar datorerna.

” Muskulor försvinner. Mycket okynnessabotage, jag tror inte att det är medvetet, men dom är
klåfingriga.”
”, det är ju när elevernas hantering och syn på det här, va, det är mycket som förstörs som, dom kan inte
ha fingrarna i styr så att säga. Visst fysiskt våld kan ju förekomma, men när man liksom gör grejer med
programvaran och …”

C: Resurser
Utsagorna som är samlade i dessa underkategorier härrör sig ur  bristen på resurser i
olika avseenden.

C.1 Tillgången på datorer
” Vi har ju en datasal, den är uppbokad nästan jämt, vi kör parallell undervisning vilket gör att det är
ganska omöjligt att komma åt dom här för alla klasser, så att jag kan köra samma undervisning i varje
grupp.”
”… men då är problemet att man inte riktigt har rum till, att man skulle då helst ha en dator då som, för
multimedia i ett litet grupprum där man kunde ha ett litet gäng som satt ostört och det har vi ju inte här.”
”… det är väl tillgången som är den stora bristen egentligen i skolans värld.”
”… och då kom vi fram till att det bästa är att eleverna på nåt sätt har en varsin liten dator så där va.”

C.2 Miljön i vissa skolsalar
” Sen har vi ju problem på Kemin också, först med den korroderande miljön vi har där, det är inget
lämpligt ställe för en stackars dator att stå.”



Bilaga 4
C.3 Tekniken krånglar

” ..det här med att få det att funka är inte helt lätt alltså och det är ett stort debacle för det är mer än en
gång, nu senast skulle vi gå in på hemsidan här och titta på den och då brakade det ihop på något sätt,”
” så helt plötsligt så haka hela programmet upp sig, jag kom inte vidare då, det var nånting som, och då
stupade det på det den gången då,”

” datorer har jag i mitt rum, de fungerar inte alltid så himla bra men ibland så. ”

C.4 Ekonomin, det är dyrt med inköp och underhåll av datorer
” ..snart är de här Compaq datorerna för gamla och då måste man väl köpa in, dom är ju….. fem år
snart… och då vet jag inte var kommunen ska ta dom pengarna ifrån,”
” …skönt om man hade haft en tekniker som skötte den tekniska biten på datorerna men det är, och som
är utbildad för det, men det är ju också en sån där sak som…. för att det kostar för mycket pengar.”
” ..för mer datorer kräver mer underhåll och frågan är hur mycket pengar har vi att röra oss med..”

Vad har läraren för syfte med användningen av pedagogiska program ?
Den här frågan fångar fyra uppfattningarna. Syftet med att använda pedagogiska program tycks kunna variera
mellan motivationshöjning, bättre lärande och nytta för elever eller lärare.

A: Läraren uppfattar att användningen ger en motivationshöjande känsla hos eleverna.
Utsagorna handlar om att det är roligare, mer variation och en utmaning för eleverna, vilket ska ge en större
motivation.

” Men det ger dom en extra träning i någonting, för det, det liksom nöter in det  man tränar samma sak
flera gånger på ett roligare sätt, gör man.”
” Fördelen är att man tycker att, att de flesta elever tycker att det är roligare helt enkelt, att träna samma
sak va,”
” Syftet med användandet som jag ser det så är det ju det här att gamla Cheops  Pyramid var ju mer,
mycket huvudräkning och såna här saker och träna sånt blir det lätt tråkigt att sitta i en bok och göra.”
” Och eleverna ser det som något annat, det blir lite roligare för vissa elever..”
” ..,jag ser det mer som en variation i undervisningen som man kan hitta, ett annat sätt att mäta kunskapen
på, vilket gör att du kan hitta de elever som inte orkar jobba på ett annat sätt.”
” …man ska ju på nåt vis utnyttja mediet som datorn är, text och bild, och kanske lägga det mot just
spelidén just för att utmanas att klara sig bättre..”

B: Läraren uppfattar att användningen bidrar till att lärandeprocessen blir bättre.
Utsagorna handlar om att användningen av pedagogiska program bidrar till att lärande
processen blir större hos den enskilde individen. Detta kan ske genom att det är fler
sinnen som aktiveras, individualisering av materialet man arbetar med eller att man får
en direkt respons från datorn.

” ..så är det ordkunskap som man kan få in där nya ord, dom hör ju, jag menar det blir flera
sinnen som aktiveras samtidigt, dom hör, dom ser, det är ju inte bara text, textläsning som går
in, så det tror jag är en fördel med dom.”
”…de här nivågrupperade programmen där de har olika svårighetsgrad, att man först kan börja på den
andra och sen lite svårare och svårare, med att det finns mer individanpassat där än i en vanlig bok…”
”..du får ett stort antal uppgifter som dom kan lösa i egen takt utan att, och på egen nivå, utan att känna
sig stressade av de som är runt omkring och du kan framförallt få det lite, det känns som om dom kan
göra det lite slumpmässigt,”
” …och svaret får dom av datorn, att det är rätt, dom slipper och sitta och bläddra bakåt, alltså det blir en
omedelbar feedback,”
” ..just det här att få snabb feedback,”

C: Läraren uppfattar användningen ur nyttoaspekt för eleverna
I den här kategorin finns utsagor som visar på att läraren uppfattar att användningen kan
ge eleven hjälp i kunskapandet.

” Då kan man ägna tio minuter åt att trycka på lite knappar istället så att man förhoppningsvis kommer
ihåg det lite bättre,”
” Men det ger dom en extra träning i någonting, för det , det liksom nöter in det, man tränar samma sak
flera gånger…”
” För att träna då läsning och problemlösning och räkna matte och så där.”
” …sådana här utantill kunskaper va.”
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D: Läraren uppfattar användningen ur nyttoaspekt för sig själv

” …sen är det ju också en, och det ligger ju mest på lärarplanet då, en tidsbesparing, jag menar att sitta
och rätta trettio stycken 100 uppgifter multiplikation ger inte mig så stor tillfredsställelse, men det tar en
stund va, att göra det, men det enda jag är ute efter i det fallet är resultatet för varje unge va,”

Varför använder inte läraren pedagogiska program?
Utsagorna från lärarna gav redogörelser för sakförhållanden som kan kategoriseras under två rubriker.

A: Egenskaper hos programmen
I den här kategorin har jag samlat utsagor där lärarna beskriver olika egenskaper hos
programmen som de inte anser vara bra.

” ..det är för mycket lek och för lite matte och för lite struktur, för lite alltså att man kan jobba på olika
nivåer och så där då,”
” …befäster liksom specialkunskaper som inte eleverna kan och inte vi heller.”
” Antingen är dom väldigt dyra eller så är dom väldigt smala,”
” jag tycker att för att lägga ner pengar på att få en ordentlig balans bör det vara något man kan använda,
något man tycker är bra, det börjar komma mycket bra grejer, det gör det men… än så länge så, så väger vi ju priset

mot användningsområdet.”

B: Svårigheter för läraren
Utsagorna under denna kategori beskriver vad läraren upplever vara bekymmersamt.
Detta rör sig från tekniska svårigheter, ont om tid till vad de pedagogiska programmen
egentligen kan tillföra undervisningen.

” det stupar väl lite grann på det här att, för att , rent tekniska sakerna där dom, man ska installera dom här
programmen på något sätt så att alla kommer åt dom eller hur man nu gör och sådär.”
” det åtgår en hel del tid bara för att lära sig själva hanteringen,”
” Skolan måste inse att det tar tid att sätta sig in i pedagogiska  program…”
” ..nåt språk kanske program sådär va, men det har… så det har jag inte, men det är säkert bra det med,
antagligen på nåt sätt,”
” ..det måste finnas nån annat pedagogiskt  program, det måste finna nåt mål med det hela på nåt sätt då,
att ….. på nåt sätt.. inte bara….. bara på lek så att säga.”

Sammanfattning av intervjuresultatet
Sammanfattningsvis kan konstateras att intervjuerna ger en fyllig bild av lärarnas uppfattningar och också deras
erfarenheter av datoranvändning. De använder datorn för att det finns ett tryck utifrån, för att de upplever en nytta
med användningen, för att det stämmer med deras rättviseuppfattning och användande för nöjes skull.

Det som lärare erfar som hinder är att man saknar kunskaper, det tar tid och att samarbete krävs. Läraren uppfattar
också elevernas sabotage som ett hinder. Till sist uppfattar lärare att det finns en brist på resurser.

Lärarna uppfattar att användningen av pedagogiska program är motivationshöjande, lärandeprocessen blir bättre och
användningen är av nytta för elever eller läraren.

Det som lärare erfar vara negativt med pedagogiska program är egenskaper hos programmen och att det innebär
svårigheter för läraren.

Till sist
Till sist finns det ett ytterligare ett par intressanta åsikter som lärarna berörde under intervjuerna.

En del som uppkom på lärarnas ”önskelista” inför framtiden var att kunna ha en bemannad datasal, där det fanns en
både tekniskt skicklig och pedagogiskt inriktad person. Detta skulle medföra en avlastning för lärarna, då
användningen ofta faller på att de inte har den tekniska kompetens som krävs idag. Man skulle också få en ökad
tillgång då det skulle finnas möjlighet för lärare att skicka enstaka elever till datasalen, utan att behöva vistas där
själv.

På ”önskelistan” stod också att de pedagogiska programmen hade en lärarhandledning som medföljde programmet
för att underlätta användningen för läraren.
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Flera av lärarna uppgav att deras förhoppning var större användning av datorn i framtiden, när det mesta kommer
att bli bättre. Detta var allt från bättre och billigare program till att Internet kommer att bli mer lättsökt och det
skolinriktatade innehållet kommer att öka.

Diskussion

Metoddiskussion

Enkäten

Med tanke på att de som besvarat enkäten utgör ca 20% i min studie, går det inte att dra några generella
slutsatser. Sannolikheten är hög, i detta fall, att de lärare som ingår i bortfallet skiljer sig markant i användningen
mot de som har besvarat enkäten i synnerhet de som själva anmälde sig som intervjupersoner. Jag har ändå valt
att redovisa detta resultat för att visa tendenser i användningen av pedagogiska program inom den population som
besvarat enkäten.

Vad är det då som gör att svarsfrekvensen blev så låg? De lärare som jag har kommit i kontakt med i Linköpings
kommun menar att det beror på att arbetet är så tidspressat, vilket gör att man lägger, sådant som ej är akut att ta
hand om, åt sidan. När slutdatumet för att skicka in enkäten sedan börjar närma sig har man glömt bort den helt.

Det kan också vara så att de som inte svarat använder datorn väldigt lite, eller inte alls. Eftersom den allmänna
meningen är att man ska använda datorn kan man känna sig oansvarig om datorn står oanvänd och undviker därför
att svara på den här sortens frågor.

En del av bortfallet kan härröra från lärare i de praktiska ämnena, som t. ex. idrott, där man inte använder datorn
överhuvudtaget, och anser att enkäten var irrelevant.

Givetvis kan det vara många andra faktorer som kan vara av betydelse, men som jag inte har kunnat identifiera.

Trots bortfallet finner jag det intressant att se hur de som faktiskt svarat på enkäten förhåller sig till användandet av
de pedagogiska program som exemplifieras.

Intervjuerna
Intervjuerna har genomförts med sju lärare fördelade på tre skolor. Eftersom detta är en kvalitativ studie, vars syfte
är att avtäcka uppfattningar - inte att få fram generaliserbara resultat - är materialet godtagbart. Möjligen kunde ett
kritiskt urval, dvs ett urval av lärare som antas variera maximalt i sina uppfattningar, ge ett större antal kategorier än
dessa som anmäler sig själva.

En annan svaghet är att då man använder sig av intervjun som datainsamlingsmetod finns det alltid en risk att man,
som intervjuare, påverkar respondenten genom på vilket sätt man ställer följdfrågor. Detta kan ge en skevhet i de
svar man erhåller.

Resultatdiskussion

Varför använder läraren datorn i undervisningen?

Samhället och styrdokument
Att det finns en stor vilja från politikerna att datorer ska användas mer i skolan råder knappast någon tvekan om,
med tanke på de satsningar som har gjorts från centralt håll. Debatten i samhället, där det då framförs att datorer/IT
användningen är en viktig del i utbildningen, kan också vara en bidragande del till att lärare hänvisar till att det är ett
tryck utifrån som kräver att man ska använda datorer/IT. I Lpo 94 finns det en tydlig markering att datorn/IT ska
användas i undervisningen och då, i princip, i alla ämnen.
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Resultaten i denna studie visar att lärarna anser att eleverna behöver datorkunskap för att klara sig senare i livet.
Detta sammanfaller då under den kategori som Jedeskog (1998) kallar arbetslivet. Med tanke på vad Healy (1999)
skriver om att alla medelålders människor som har lärt sig att hantera datorn, kan man fråga sig hur relevant detta
motiv är. Lärarna skall således låta eleverna använda datorn för att samhället påbjuder det och för att arbetslivet
kräver det.

Nyttoaspekten
Datorer är ett kraftfullt redskap som kan användas på en mängd olika sätt, framförallt då med tanke på
ordbehandling och informationssökning. Med ordbehandlingsprogram går det att skapa oerhört professionella
presentationer. Man behöver inte vara duktig på att varken skriva eller att rita för att nå ett bra resultat. Att kunna
få ett perfekt, eller näst intill perfekt, resultat kan ge en känsla av förnöjsamhet hos eleverna, vilket framgår både av
resultatet i denna studie (se B.3) och litteraturen.

Informationssökningen på Internet är också en stor del av datoranvändningen i skolan, enligt enkätresultatet och
intervjuerna. Detta är i linje med kursplanerna där internetanvändningen återkommer under flera av ämnena. Vad
som dock saknas, enligt intervjuerna, i förhållande till kursplanen är den källkritiska aspekten i undervisningen. Detta
kan bero på att det är problematiskt att hitta det man söker, därmed kan läraren uppleva att tiden inte räcker till att
ta upp källkritiken.

Variation är också en del av varför lärarna använder datorn i undervisningen. Lärare menar att användningen av
datorn medför att man kan nå fler elever, framförallt de taktila eleverna. Frågan är då om man verkligen når dessa,
är datorn mer ”taktil” än vad pennan är? Eller är det bara fråga om sysselsättning för att eleverna ska hålla sig
lugna?

Demokrati
Demokrati argumentet är vanligt förekommande, både i litteraturen och i intervjuerna (se C.1). Att alla ska ha
samma möjlighet är ju också en av grundstenarna i skolan, och återfinns som direktiv i läroplanen. Det är också en
av punkterna som har funnits med i de satsningar som har gjorts. Om man ser i ett längre perspektiv kan man
fundera på om detta argument kommer att finnas i all framtid, eftersom fler och fler familjer införskaffar dator till
hemmet. Till dess att detta uppnås, om det någonsin kommer att göras, är det viktigt att skolan bidrar till att utjämna
klasskillnader.

Nöje eller ”kulfaktorn”
Att eleverna tycker det är kul med datorer framkom i resultatet, men också att lärare fascineras av detta. Att då
använda en liten del av tiden i skolan till mer eller mindre rent nöje borde också ha en självklar plats.

Vilka hinder finns för datoranvändningen?
Detta är en viktig fråga för att kunna identifiera vad lärarna upplever vara hinder för att använda datorn/IT i sin
undervisning. Genom att identifiera hindren kan man därefter se vilka åtgärder som krävs för att antingen undanröja
dessa eller åtminstone minimera dessa.

Läraren
Som tidigare setts upplever lärarna att de, eller kollegorna, saknar dels den tekniska kompetensen, dels idéer om den
pedagogiska användningen av datorer/IT. I de tidigare satsningar som har gjorts har den här aspekten mer eller
mindre ”glömts” bort. Nuvarande satsning, ITiS, har som en huvudpunkt att kompetensutveckla lärare, både inom
handhavandet och den pedagogiska aspekten för att få en större genomslagskraft än vad tidigare satsningar gett.
Alla lärare är dock inte involverade i ITiS projekt och frågan kvarstår, hur ska man kunna inspirera och motivera
dessa lärare?

Tiden är en viktig del i användandet av datorer. Det tar tid att arbeta med datorer och att sätta sig in i nya program.
Den frustration som en del lärare visade grundar sig förmodligen delvis på att det läggs nya bördor på läraren, utan
att några gamla tas bort. Detta får till följd att man känner sig tidspressad och att man då många gånger undviker att
använda datorn/IT i sin undervisning, just för att det tar tid. Den pedagogiska diskussionen som också efterfrågas tar
också tid, vilket inte ännu fått gehör från politiskt håll. Man kan fråga sig om det inte borde vara lärarna som ställer
krav på att få mer tid till sitt förfogande.
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Tekniken har gått oerhört snabbt framåt de senaste tio åren inom dator/IT världen. Det som var nytt igår är
föråldrat idag. Genom den snabba förändring som sker är det ganska sannolikt att man lätt står vid sidan av och
tittar på och ställer sig frågan, ”varför ska jag använda det där, när det är omodernt imorgon?”. Vad som lätt kan
glömmas bort är att varje gång läraren använder datorn/IT i sin undervisning kommer han, eller hon, att få
erfarenheter som, med all sannolikhet, är värdefulla i den framtida användningen vilket också Lindh (1997) skriver.

Eleverna
Ett av de stora hindren är elevernas hantering av datorer. Den kan både vara omedvetet och medvetet sabotage.
Sabotaget kan ses från flera olika vinklar. Främst är det den kostnad som sabotaget medför. Tillgången blir också
mindre, eftersom varje dator som saboteras är en dator mindre för eleverna att dela på. Detta drabbar då den lärare
som ska använda datorerna, vilket innebär en stor osäkerhetsfaktor för läraren varje gång som han, eller hon, har
tänkt att använda datorerna.

Resurser
Tillgången på datorer är en väsentlig del i att använda datorer. Om tillgången är liten kommer också följaktligen
användningen att minska. Det finns två varianter idag hur man placerat datorer i skolorna, beroende på vilka skolår
som ryms inom samma tak. På de F-6 skolor jag har haft kontakt med är det vanligast att datorer står i grupprum
och i klassrummet. Där det finns skolår 7-9, alltså då även de skolor som är F-9 skolor, är datorerna placerade
främst i en datasal. Den här skillnaden, som beror på olika organisationer, ger olika möjligheter till användning av
datorer.

På F-6 skolorna finns det möjlighet att sätta ett par elever vid datorerna under dagen, eftersom det, oftast, är samma
lärare som ansvarar för lektionerna under dagen. Fördelen är att eleverna kan använda datorn mer flexibelt.
Nackdelen blir då att läraren inte kan organisera att hela, eller halva, klassen arbetar med datorer samtidigt.

På 7-9 skolorna lever datasalen kvar sedan datorn infördes. Datasalen har den fördelen att eleverna kan arbeta i
helklass, eller halvklass. Detta gör att läraren kan hålla klassen mer samlad i sin undervisning. Nackdelen blir då att
datasalen kan vara upptagen när lärare behöver använda den vilket Jedeskog (1996), i likhet med den här studien,
kom fram till.

Tekniken i sig är också ett hinder för användandet av datorer. Som resultatet visar är det ofta problem med att få
tekniken att fungera. Flera skolor har utsett någon intresserad lärare att vara dataansvarig, men oftast saknar de
både utbildning och tid för att på ett bra sätt hålla datorerna igång.

Servicebehovet är stort och kostar pengar. Inköp och förnyande av de datorer som redan finns kostar också stora
summor. Detta tär på de knappa resurser som skolorna har, vilket gör att det finns en risk att trasiga datorer blir
stående utan åtgärd.

Hur använder läraren datorn/IT i undervisningen?
Bland de svarande i enkätundersökningen är den totala användningen av datorer relativt låg. Den stora
användningen av datorer är som ordbehandlare, med Word som mest använt program (se tabell 6). Att just
programmet Word används mer än Works beror troligen på att Linköpings Kommun har Office 95 som standard.
(Office 95 består av programmen Word, Excel och Power Point).

Många lärare använder Internet i sin undervisning (se tabell 12) och då framförallt för informationssökning. Även e-
post används relativt ofta. Detta är två delar som förmodligen kommer att öka ytterligare när
uppkopplingshastigheten, dvs hastigheten att skicka och ta emot information, ökar.

Användningen av pedagogiska program är inte stor bland de svarande i undersökningen. De program som används
är mest program för färdighetsträning inom ämnena svenska och matematik.

När man jämför resultaten om användningen av datorer från både enkäten och intervjuerna ser man att de
överensstämmer väl. Det är ordbehandling som datorerna i första hand används till följt av Internet, e-post och
pedagogiska program. Vid en jämförelse med Riis m fl (1997) undersökning ser man att användningen av Internet
har ökat kraftigt och gått förbi användningen av pedagogiska program.

Vid en jämförelse mellan skolår F-6 och 7-9 kan man se att användningen skiljer sig markant på ett par punkter.
Detta kan bero på att man i de tidigare skolåren är mer inriktad på färdighetsträning medan man i de senare skolåren
praktiskt ska använda färdigheterna.
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Bland de generella programmen använder man i år 7-9 Excel (tabell 35) mer än vad man gör i de tidigare skolåren
(tabell 22). En förklaring till att Excel används mer i de senare skolåren kan vara att man där arbetar mer med
grafer och statistik.

När man jämför användningen av pedagogiska program kan man se en markant skillnad mellan år F-6 och år 7-9(se
tabell 24-25 och tabell 37-38). Att det finns en skillnad mellan vilka program som används är knappast förvånande
eftersom många pedagogiska program är inriktade mot färdighetsträning på en specifik nivå. Den totala
användningen skiljer sig också vilket kan bero på att utbudet för de senare skolåren är litet i förhållande till de
tidigare skolåren.

Internet användningen är större i skolår 7-9 än vad den är i de tidigare skolåren (se tabell 39 och 26). Detta kan bero
på att mycket av det som finns på Internet är på engelska, vilket gör informationen otillgänglig för elever i de tidigare
åren. Det är också svårt att söka ”rätt” på Internet så att man verkligen hittar det man söker.

Sannolikt är inte de svarande i undersökningsgruppen representativ för alla lärare, man är mer benägen att svara om
man är mer involverad, vilket gör att användningen är troligen mindre än vad resultatet visar. Det finns en
samstämmighet hur datorn används i skolorna och med vad som är skrivet i kursplanerna.

Vad har läraren för syfte med användningen av pedagogiska program?
Som resultatet visar är ett motiv till att använda pedagogiska program i undervisningen att det höjer motivationen hos
eleverna. detta sammanfaller med vad Bolander (1998) skriver. En del i den motivationshöjande aspekten är
variationen. Genom att variera undervisningen, med pedagogiska program, kan motivationen höjas om eleverna
upplever användningen som roligare, vilket också Johansson (1997) skriver.

Användningen av pedagogiska program kan också enligt resultatet vara att lärande processen blir bättre. Detta kan
då ske genom att det finns olika svårighetsgrader vilket gör att eleverna kan börja på sin egen nivå. Det kan också
vara så att det är fler sinnen som används, många program har ju ljud till, vilket gör att både syn och hörsel används.
Datorn ger också omedelbar respons på det eleverna gör. Dock är en del program uppbyggda så att det inbjuder till
”trial and error” metoden, eleverna klickar tills det blir rätt utan att reflektera över varför det blev som det blev.

De pedagogiska program som läraren anser vara bra är också en spegling av hur han, eller hon, ser på kunskap. Om
man tror att kunskap nås genom att träna på samma sak flera gånger använder man drillprogram. Detta visar också
det resultat som jag har fått, där lärare använder pedagogiska program för att eleverna ska ”nöta in” kunskap.

Slutligen finns det en intressant aspekt där läraren har nytta av pedagogiska program, genom att kunna få resultat
från exempelvis tabellträning eller glosträning. Det är alltså datorn som gör grovarbetet med rättning.

Varför använder inte läraren pedagogiska program?
De mest frekventa kommentarerna i intervjuerna är kring de egenskaper programmen har. Egenskaperna är främst
att de är smala, de är inte tillräckligt pedagogiska och att de är av låg kvalitet. Detta stämmer väl överens med det
som Riis m fl (1997)  skriver.

En annan del är att lärarna inte känner att de har tid att sätta sig in i programmen, vilket även gäller all
datoranvändning, något som har tagits upp tidigare. Flera lärare har också svårt att se vad programmen egentligen
tillför. En pedagogisk handledning för hur programmen ska användas i undervisningen efterfrågas vilket stämmer
med Lindhs (1997) undersökning. Detta skulle underlätta för lärarens användning och samtidigt förkorta den tid som
planeringen tar.

Jag vill ge en sista kommentar till den här delen och påminna om vad Healy (1999) skriver: program skrivs av
programmerare, man är alltså helt i händerna på vad programmeraren har för syn på kunskap och dennes
värderingar och intressen.

Slutkommentar
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Användningen av datorer tar tid och kostar pengar. Detta är två viktiga aspekter som måste uppmärksammas mer
och hanteras av skolpolitiker och skolledare. Lärare måste få tid avsatt för att fortbilda sig själva, där då
pedagogiska diskussioner om användandet av datorer ska ingå.

Om användningen av datorer skall öka inom skolan måste lärarna få stöd i sitt arbete för att på sikt kanske vända
den ”top-down” situation som nu råder.

Intressant att se är också att förändringsmotivet som anförs för att införa datorer i skolan inte berörs av någon
lärare. Det kan bero på att de ser att arbetsättet kan förändras även utan datorer. Jag tror dock att ett förändrat
arbetssätt, dvs att gå ifrån katederundervisningen är ett måste för att underlätta användningen av datorer i skolan.

Den förhoppning som finns, bland annat från IT kommissionen, att de nyutexaminerade lärarna ska driva på
utvecklingen är knappast realistisk enligt resultatet. De använder inte datorn i undervisningen mer än vad andra
lärare gör. Troligtvis beror det en del på att man prioriterar bort detta, till förmån för andra saker. En annan del är
att lärarutbildningen fortfarande ligger efter med att utbilda blivande lärare om datorn som pedagogisk möjlighet.

Förslag till vidare forskning
En aspekt som en lärare tog upp vid intervjuerna var att det saknas forskning inom området hur lärare använder
datorn för sitt eget arbete, dvs inte i undervisningen utan för att underlätta för läraren. Mitt förslag är således att se
hur lärare använder datorn för sitt eget arbete såsom planering etc.
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ITiS Uppdraget återfinns på http://www.itis.gov.se/uppdraget/index (2000-11-28)

Svenska skoldatanätet nås via http://www.skolverket.se (2000-11-28)
Skolenhet:________________________________________________________

Man ¨    Kvinna ¨

Ålder:   -29 ¨    30-39 ¨   40-49 ¨    50-59 ¨   60- ¨

Skolår:    F ¨    1 ¨     2 ¨    3 ¨     4 ¨    5 ¨     6 ¨     7 ¨     8 ¨     9 ¨

Använder dator hemma  ¨          i arbetet  ¨                        Deltar i ITiS-projekt     Ja ¨
Nej  ¨

____________________________________________________________________
_____________________

Vilka program/funktioner använder Du tillsammans med eleverna och/eller låter du eleverna använda själva?
Markera det alternativ som bäst överensstämmer med ditt sätt att arbeta med programmet. På de blanka raderna
vill vi att du skriver in andra program som du använder.

A. generella program  (skalprogram, basprogram, layoutprogram, multimedia)

Hur ofta använder du  programmet
 i din undervisning?

Program Varje
dag

Varje
vecka

Varje
månad

Varje
termin

Varje
läsår

Works - ordbehandling

- kalkyl

- databas

Word

Excel

Access

Power Point

Publisher

Andra generella program, ange vilka:

Ritprogram i Windows (Paint, Paintbrush)

Andra ritprogram, ange vilka:
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Hyper Studio

Kid Pix Studio

MultiMedia Show

MultiMedia Lab

Andra  multimediaprogram, ange vilka:
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B. Pedagogiska program  (program Du använder i en undervisningssituation)

Hur ofta använder du  programmet
 i din undervisning?

Program Varje
dag

Varje
vecka

Varje
månad

Varje
termin

Varje
läsår

Backpacker

Bokstavslek

Chefrens Pyramid

Cheops Pyramid

Creative Writer

Digital Matte

En resa i Europa

En resa i Sverige

Engelska Glosor

Flygande Start/Första klass

Fun With Words

Får jag be om ordet!

Första hjälpen

GlosMania

Grafmatte

Grammar in Action, Engelska

Grammatik för Svenska 2

Greppet

Jorden runt

Kamraterna

Klicker

Kors & Tvärs

Krakel Spektakels ABC

Lexia

Läsknep

Läxhjälpen

Madison

Madison - Ordskatten

Mattekatten

MatteMania

Matteraketen

Minimedia

Mitt naturotek

Multigram

Mästerkatten i stövlarna

Ordlek

Rosa programmet

Rödluvan

Snövit

Stava

Svea Rike

Svensk Historia
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Tangenta

Träna engelska/tysk/fransk

Träna Svenska

Upptäck…   (Norstedts)

Veta Mera Läsa

Veta Mera Matematik

Vi gör en bok

Vikingabyn

Winprocent

Äventyret Människan

Äventyret…  (Levande Böcker)

Öva främmande ord

Andra program, ange vilka:

C. Internet, web-sökning, integrerat web-cdrom och liknande funktioner

Hur ofta använder du  programmet
 i din undervisning?

Program/funktion Varje
dag

Varje
vecka

Varje
månad

Varje
termin

Varje
läsår

Söka information på Internet

e-post

”chatta”

Webb-plats/hemsida/adresser på Internet som du och dina elever använder i
undervisningen, ange vilka:

Andra integrerade program/läromedel:
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D. Uppslagsverk, och liknande

Hur ofta använder du  programmet
 i din undervisning?

Program Varje
dag

Varje
vecka

Varje
månad

Varje
termin

Varje
läsår

Bonniers Lexicon

Encarta

Focus

Nationalencyklopedin

Andra, ange vilka:

Vi tackar för din medverkan och hoppas få återkomma när vi har resultat att redovisa.

/Anders Carlström

Projektet "Utprovning och relevansbedömning av IT-baserade läromedel" vid Institutionen
för Tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet, Campus Norrköping

Anders Carlström, ansvarig för enkätstudien, 0120-128 09, andca775@student.liu.se

Magnus Johansson, projektledare, 011-363152, magnus.johansson@ituf.liu.se
Anita Hildén
Christer Nilsson
Christer Magnfält

ITUF/GRU, Campus Norrköping
Linköpings Universitet
601 74 Norrköping
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Intervjuplan

Avsikten med intervjuerna var att få ett underlag för beskrivning av lärares uppfattning om användningen av datorer
och pedagogiska program i undervisningen. För att komma in på dessa uppfattningar användes nedanstående
huvudfrågor som sedan vid behov omformulerades och/eller så uppstod ett behov av följdfrågor. Dessa varierade
från intervju till intervju och redovisas därmed inte här

• Använder du datorn i undervisningen?
• Vad är ditt syfte med användningen av datorn i undervisningen?
• Vad upplever du som problematiskt vid användandet av datorer i undervisningen?
• Vad använder du för pedagogiska program?
• Vad tillför de pedagogiska programmen undervisningen?
• Upplever du någon brist hos de pedagogiska programmen, och i så fall vad?

I vissa intervjuer användes inte alla huvudfrågor då den intervjuade själv tog upp dessa till diskussion.
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Tio i topp listor över pedagogiska program

Samtliga svarande

Program Antal användare
1. Lexia 88
2. Grafmattte 62
3. Läsknep 34
4. Multigram 32
5. Chefrens Pyramid 27
6. Mattekatten 24
7. Ordlek 22
8. Klicker 20
9. Cheops Pyramid 18
10. Backpacker 19
10. En Resa I Sverige 19

Svarande som undervisar i skolår F-6

Program Antal användare
1. Lexia 73
2. Grafmatte 58
3. Läsknep 34
4. Multigram 25
5. Mattekatten 24
6. Ordlek 22
7. Klicker 20
8. Kamraterna 18
9. En Resa I Sverige 15
10. Bokstavslek 13

Svarande som undervisar i skolår 7-9

Program Antal användare
1. Chefrens Pyramid 19
2. Lexia 15
3. Cheops Pyramid 14
4. Backpacker 12
5. Multigram 7
6. engelska Glosor 5
7. En Resa I Sverige 4
7. Grafmatte 4
7. Grammar In  Action 4
10. Stava 3
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Internetadresser som används av lärare i undervisningen

Sökmaskiner

www.altavista.se
www.evreka.com
www.yahoo.se
www.allt.se
www.lycos.se

Portaler
www.passagen.se
www.spray.se

Länksamlingar

www.skolverket.se/skolnet/lankar/amnen
www.molndal.se/bibl/subject

Kommuner
www.linkoping.se  (samt skolornas egna hemsidor som man når från den här adressen)
www.norrkoping.se
www.motala.se

Övriga

www.skolverket.se
www.arla.se
www.brittannica.com
www.eltrygg.nu
www.fysik.org
www.riksdagen.se
www.sb.gov.se
www.kov.se
www.police.se
www.sos.se
home.swipnet.se/~w~75687
www.datastugan.se/~kid
www.hb.se/miaochmimmi/soka
www.periscope.fr
www.hotmail.com
www.bok.bonnier.se/burb/dukannst
www.pedc.se/syo
www.brottsforebyggande.se
www.linneaus.nrm.se
www.kolmarden.se

Övrigt forts

www.saab.se
www.landskapsguiden.se
www.sih.se
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www.tema.liu.se
www.dn.se
www.ubl.com
www.skandie.se/ideer
www.skolgarden.liber.se


