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1. Bakgrund

Det har under flera år satsats mycket pengar på datorer ute i skolorna. De nyaste datorerna har köpts in
och kanske en del tillbehör såsom internetuppkoppling, scanner, digitalkamera o s v. Man har satsat
mycket pengar på hårdvarubiten men frågan är hur mycket man har satsat på den pedagogiska biten för
det räcker inte bara med att ha datorer utan man måste också fundera över vad man ska ha dem till.
Inom NO-ämnena används datorn oftast väldigt lite och dess främsta användningsområde där är som
ordbehandlare. Med datorns alla resurser och möjligheter borde dock datorn kunna utnyttjas mer inom
NO-undervisningen, inte bara som en ordbehandlare utan som en pedagogisk resurs. Det finns nu en del
program att köpa som är riktade mot NO-ämnena men de kan vara ganska dyra och även där gäller det
att man som lärare har en pedagogisk tanke med hur de ska användas. Tyvärr har många skolor inte de
ekonomiska resurserna som behövs för att kunna köpa in dyra specialprogram, utan får klara sig med
det basutbud som skolan har köpt in till alla datorer.

Då vi utbildar oss till 4-9-lärare inom ma/NO har vi funderat på hur vi skulle kunna använda datorns
resurser i vår undervisning.

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att själva pröva att utnyttja datorns resurser och det vi valt
att definiera som basutbud (Microsoft Office 97). Detta resulterade i ett antal applikationer och en
lärarhandledning. Lärarhandledningen riktar sig till lärare som har en viss datakunskap. Vi förutsätter att
de som använder den behärskar Windows och förstår generell dataterminologi.



2. Syfte och problemformulering

Syftet med detta arbete är att se om det går att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel i NO-
ämnena i framförallt år 6-9. Vi vill se om det är möjligt att använda datorn på ett bra sätt, utan att ha alla
specialprogrammen, utan bara utnyttja det basutbud som finns på många skolor (Microsoft Office 97). Vi
har utgått från följande frågeställningar:

1. Hur kan basutbudet i datorerna utnyttjas i en undervisningssituation?

2. Är det möjligt att hinna sätta sig in i och utnyttja basutbudet inom en vanlig lärartjänst?

3. Är det möjligt att skapa en pedagogisk resurs av datorerna utan att ha specialprogram?



3. Metod

Vi började med att göra litteraturstudier där vi dels studerade olika inlärningsteorier för att se hur en
användning av datorer skulle kunna utformas för att bäst stämma in på olika sätt att lära. Vi studerade
också Lpo94 för att se vad som stod om datorns användning där. Vi läste sedan litteratur om hur
datorerna används i skolan, vilka för- och nackdelar som finns och även vilka hinder som finns. Här var
det svårt att hitta riktigt bra böcker. Det är många som har skrivit om hur datorn kan användas eller vilka
positiva resultat det har blivit för vissa elever men mycket av det positiva verkar då mest ligga i att det är
något nytt som har kommit in och inte så mycket på att det är pedagogiskt bra.

För att försöka få svar på våra frågeställningar bestämde vi oss för att själva pröva att utnyttja datorns
resurser. Vi har båda en ganska normal "datorfärdighet" och en kunskapsnivå som inte är utöver det
vanliga. Vi valde att utnyttja programmen som finns i Microsoft Office 97 som basutbud och se vad som
gick att göra med dem. Resultatet blev ett antal applikationer och en handledning för lärare.

Handledningen skrev vi utifrån Microsoft:s guide1.

                                       
1  Microsoft (1992) Microsoft Lingua – Swedish Style Guide 2.1



4. Litteraturstudier

4.1 Inlärningsteorier
Vi kommer här att ta upp några inlärningsteorier. Det är bara menat att vara en orientering i de olika
teorierna och vi har därför valt att vara ganska kortfattade. Det finns många olika teorier om hur barn lär,
hur inlärningsprocessen går till och vad det är som påverkar vår förmåga att lära. Här nedan följer en
presentation av fyra teorier som vi ansåg vara intressanta och relevanta för vårt arbete.

4.1.1 Piaget
Gunn Imsen tar i sin bok ”Elevens värld”2 upp olika inlärningsteorier. Hon beskriver bland annat den
schweiziska psykologen, filosofen och pedagogen Piaget och hans teorier. De bygger till största delen på
teorin om en intellektuell utveckling som börjar när barnet föds och fortsätter upp till vuxen ålder. Den
intellektuella utvecklingen är indelad i fyra olika stadier där de så kallade schemana spelar en central roll.
Piaget menar att vi lär känna omvärlden genom att utforska och handla. Det som sedan sitter kvar hos
oss blir ett handlingsmönster, ett schema. I de olika stadierna har man olika scheman och de byggs upp
och sammanlänkas på olika sätt. Vi kommer här inte att gå in på de olika stadierna och stadieteorin
eftersom den dels är ganska omdiskuterad och dels inte relevant i vårt arbete.

Vi har redan nämnt schemana och deras centrala roll och tänkte nu gå in lite närmare på dem. Från början
anser Piaget att det bara finns några få scheman och dessa är alltså medfödda. Det sker sedan en ständig
utbyggnad av dessa och senare kommer även nya scheman till. Schemana kan fungera på två sätt och
dessa två delprocesser utgör grunden för lärandet. De två delprocesserna kallas assimilation och
ackommodation.

Den första processen, assimilation, innebär att man försöker anpassa sina nya kunskaper till de scheman
man redan har. Människan ställs inför nya situationer och försöker då tolka och förstå det som händer
genom att använda sig av sina gamla kunskaper. Till slut kommer vi till en gräns då de nya intrycken inte
kan anpassas till de gamla schemana eller att det tillkommer saker som gör att vi måste revidera vår
uppfattning. Det är då den andra delprocessen, ackommodation, kommer in. Det innebär att våra gamla
scheman ändras eller att det kommer till helt nya scheman. Enligt Piaget är det först då, när vi förändrar
våra scheman, som vi lär oss något och utvecklas. Enbart assimilation leder inte till ny kunskap. Vad är
det då som utlöser ackommodationsprocessen? Som vi redan antytt sker detta när assimilationen inte är
tillräcklig, det blir helt enkelt för otroligt. Det blir en obalans mellan de olika schemana som gör att ett
nytt måste träda in. Det är denna obalans som är drivkraften till inlärning. Piaget kallar detta för
jämviktsprincipen.

Piaget skiljer också på två typer av kunskap. Den ena sortens kunskap är den man får när man har
genomgått en assimilations- och ackommodationsprocess. Det blir en varaktig kunskap som bygger på
förståelse, en operativ kunskap. Motsatsen till detta är den figurativa kunskapen. Det är fakta som till
exempel ett årtal, namn eller en ordramsa för grammatik. Det är specifik kunskap som inte nödvändigtvis
behöver ha någon logisk förankring. Piaget hävdar att all inlärning förutsätter en aktivitet från barnets sida.
Man kan lära av andra genom muntlig överföring, men endast sådant som kan assimileras till de scheman
man redan har. Detta gör att den muntligt överförda inlärningen är mycket begränsad. Piaget ansåg också
att det var den fysiska aktiviteten som var den viktigaste och dess funktion är att skapa en obalans hos
barnet. Detta gör att ackommodationsprocessen sätter igång och därmed inlärningen. För att kunna sätta
igång denna process är det viktigt att man först bestämmer barnets utvecklingsnivå och sedan väljer
anpassat stoff.

                                       
2 Imsen, Gunn (1992) Elevens värld: introduktion i pedagogisk psykologi



4.1.2 Vygotsky

Imsen tar i samma  bok3 också upp den ryske teoretikern Vygotsky som levde i början på 1900-talet.
Hans teori är en så kallad språkstyrningsteori. Det är språket som bestämmer hur vi tänker och uppfattar
omvärlden. Det viktigaste blir alltså att försöka utveckla språket så att man kan inhämta ny kunskap.
Vygotsky anser att samspelet med andra människor har en central roll. Det är genom social verksamhet
och aktivitet som språket utvecklas och därmed också tänkandet. Han menar att barn mycket tidigare
kan klara av att göra saker tillsammans med andra än vad de skulle ha klarat av om de försökta själva.
Först kommer det sociala, man kan klara av en sak tillsammans med andra, och sedan det individuella,
man klarar av det på egen hand. När man ska välja stoff gäller det alltså inte, som hos Piaget, att bara
bestämma barnets utvecklingsnivå utan att bestämma två nivåer. En vad barnet klarar av på egen hand och
en vad det klarar av i samspel med andra. Zonen däremellan kallas barnets möjlighetszon eller den
approximativa utvecklingszonen. Detta innebär att det även här finns två sorters kunskap. Dels en statisk
- det som barnet kan och klarar av att genomföra på egen hand och dels en dynamisk - det som barnet
klarar av med hjälp.

4.1.3 Bruner

Imsen skriver vidare om Bruner4. Liksom Vygotsky är Bruner en språkstyrningsteoretiker. Han har
troligtvis påverkats och inspirerats av bland annat Vygotsky. Bruner menar att språket och tanken var
"olösligt förbundna med varandra"5. En av skolans viktigaste uppgifter blir därför att utveckla
barnens språk och tillrättalägga situationer där barnen får träna sitt språk. Bruner lägger också stor vikt på
struktur och vill basera undervisningen på så kallad "basic ideas". Det är de grundläggande principerna i
ett ämne och dessa kan precis anpassas till barnets nivå. Han tänker sig inlärningen som en spiral där
man återkommer till samma principer om och om igen men på en högre nivå för varje gång. Det är viktigt
att eleverna själva förstår strukturen i ämnet så de vet var de ska placera in den nya kunskap och kunna
utveckla en förståelse. Bruner lägger också stor vikt vid att kunskapen ska vara relevant. Eleverna ska ha
nytta av kunskaperna både i det verkliga livet och i de kommande studierna. Han förespråkar också
användningen av konkret material i samband med inlärningen. Förståelsen bygger på det man ser och rör.
Föreställningarna man bygger upp med hjälp av det konkreta materialet kan sedan omvandlas till
symboler. Speciellt i matematik är detta viktigt då det är ett ganska abstrakt ämne.

4.1.4 Freinet

Inger Nordheden har i sin bok ”Verkligheten som lärobok”6 skrivit om Freinetpedagogiken. Célestin
Freinet levde och verkade i Frankrike i början av 1900-talet. Han arbetade som lärare i det fattiga
sydfrankrike efter första världskrigets slut. Kyrkans makt var stor och bland folket var analfabetismen
utbredd. Böckerna som fanns att tillgå när Freinet skulle undervisa sina fattiga barn hade inget med deras
verklighet att göra. Detta störde Freinet och han började söka efter andra sätt att inhämta kunskap. Han
utvecklade ett produktivt klassrum där eleverna gick ut i verkligheten, kom tillbaka och skrev om det de
hade upplevt och lärt sig. De skrev dagböcker, gjorde egna tidningar, odlade växter och skötte djur.
Detta utvecklades till Arbetets pedagogik. En av Freinets grundteser är "det trevande försöket", barnen
skall själva få pröva och leta sig fram till svar. Han ville också ha en starkt verklighetsförankrad skola
långt bort från den traditionella katederundervisningen. Andra grundläggande värderingar i hans teorier är
kollektivet och kommunikation. Han anser att kollektivet är en förutsättning för att individen ska kunna
utvecklas maximalt och kommunikation med andra gör att man dels får använda sina egna kunskaper

                                       
3 ibid
4 ibid
5 ibid, sid 312
6 Johansson, Ann Catrin (1997) Verkligheten som lärobok: om Freinetpedagogiken



och dessutom får kunskaper från andra. Freinet menar att det är viktigt att det eleverna gör ska ha en
mottagare så att det inte endast blir meningslösa arbeten som ingen använder eller har nytta av.

Enligt Freinet genomgår barn tre olika faser. Den första perioden omfattar tiden från födelsen till två års
ålder. Denna period kännetecknas av "det trevande försöket" då barnet försöker upptäcka sig själv och
sin omvärld. Därefter kommer den andra perioden som sträcker sig till fyra års ålder. Denna period kallar
Freinet för installeringen. Nu börjar barnet bygga upp strukturer och organisera saker och ting. De är
ganska egocentriska eftersom de har nog med sig själva och att strukturera upp det de gör. Den tredje
perioden börjar i fyraårsåldern och denna period kallar Freinet arbetsperioden. I denna fas arbetar alltså
barnet eller ägnar sig åt så kallad arbetslek eller lekarbete. Freinet har något som han kallar för
konstanter. Dessa är trettio stycken och handlar om barnets natur, barnets reaktioner och
undervisningsmetoderna. Konstanter uttrycker en stor respekt för barnen och att de är självständiga
individer med egen vilja.

Freinets idéer liknar Piagets. Liksom Freinet och "det trevande försöket" anser Piaget att aktivitet är
grunden för all kunskap och endast det som har bearbetats i en ackommodationsprocess är en varaktig
kunskap. Både Freinet och Piaget anser att utforskning och handling leder till kunskap.

4.2 Lpo94

I Lpo94 läggs stor vikt vid att eleverna är individer och att man som lärare ska "utgå från varje enskild
elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande"7. Det är viktigt att sätta eleven i centrum
och att anpassa undervisningen till varje elev. Det står också att läraren ska "svara för att eleverna får
pröva olika arbetssätt och arbetsformer" 8. Lpo94 förespråkar alltså att man ska prova olika
arbetssätt och arbetsformer men säger inget om vilka.

Till skillnad från Lgr 80 finns inte datalära som ett enskilt ämne. I Lgr 80 ingick det viss datalära i
kursplanen för matematik. I remissarbetet inför Lpo94 diskuterades huruvida datalära skulle vara ett
enskilt ämne eller inte. Det ansågs viktigt med datorer men det skulle betonas att de bara var verktyg,
som skulle ingå i alla ämnen. I Lpo94 står därför datorn bara omnämnd som ett verktyg att använda,
exempelvis att kunna söka fakta med hjälp av datorer. I kursplanen för matematik står det
”Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och datorer har vidgat våra
möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta beslut. Användningen av denna teknologi
ställer nya krav på matematikkunskaper. Det är skolans uppgift att lägga grunden till sådana
kunskaper.” 9 Lpo94 är endast ett måldokument som anger vilka mål och riktlinjer som ska gälla i
skolan. Hur varje enskild skola sedan arbetar för att nå dessa mål avgörs av skolorna själva, av
skolledning, lärare och elever. Lärarna ska tillsammans med eleverna upprätta undervisningsmål och
dessa mål, elevernas behov och deras förutsättningar ska sedan ligga till grund för val av arbetssätt. I
många skolor kommer här datorerna in som en grund för ett nytt arbetssätt och anpassning till den
enskilde individen.

4.3 Lärarens roll i förändring

Lärarrollen där läraren var ensam härskare med en uppfattning att kunskap kan mätas och poängsättas
ska ändras till en arbetslagsmedlem som inte tycker att kunskap är ett entydigt begrepp. Det är vår roll
som lärare att se helheten kring barnen och bygga upp vår verksamhet runt den. Läraren kommer att

                                       
7 Lpo94 (1994), sid 12
8 ibid, sid 14
9 Kursplaner för grundskolan (1994), sid 33



vara handledare för sina elever istället för att ha varit förmedlare av viss information. Eleverna ska själva
hämta informationen och bearbeta den och presentera den.

I en rapport från skolverket10 om IT i undervisningen behandlas hur läraren möter IT i sin yrkesroll. Den
nya lärarrollen beskrivs utifrån fyra kategorier:
Instruktör: Det är läraren som bestämmer innehållet i lektionerna. Läraren visar hur olika program
fungerar och hjälper eleverna med att använda datorn på rätt sätt..
Kontrollant: Läraren måste se till att ordningen upprätthålls. Eleverna tar lätt med sig sin fritidskultur i
arbete framför datorn och det blir lärarens uppgift att se till att arbetet utförs under acceptabla former.
Det gäller även att kontrollera att eleverna arbetar. Denna kontroll kan kännas svår för en del lärare när
eleverna finns i olika rum när de arbetar.
Medarbetare : Lärare och elev löser problem tillsammans. Lärare deltar numera i olika projekt med
andra lärare och samarbetar mer med sina kollegor.
Utforskaren: Lärare testar nya sätt att använda IT och datorerna på. Det kan vara allt från nya sätt att
undervisa till ny programvara till datorn. Det kan uppstå problem med den nya tekniken och detta kan
sporra läraren till att lära sig mer.

                                       
10 Almqvist, Jonas m fl (1999) Verktyg som förändrar - en rapport om 48 skolors arbete med IT i undervisningen



4.4 Konkreta exempel på datorn i undervisningen

Lars Friman har under många år jobbat som lärare i SO-ämnena på högstadiet. Han har även varit
verksam på lärarhögskolan i Linköping och i några olika datorprojekt. Han tar i boken "Datorn och det
undersökande arbetssättet" upp några olika sätt att arbeta med datorn. Han försöker använda de
standardprogram som finns på skolan såsom Works och Excel. Han har bland annat arbetat en del med
databaser. Han har lagt upp en recensionsdatabas i ämnet svenska där eleverna lade in sina
bokrecensioner tillsammans med ett betyg om boken. Eleverna kunde sedan gå in och leta efter svårlästa,
lättlästa, spännande o s v. Han har också lagt upp en historiadatabas över kända historiska personer.
Där finns det med: Land, Namn, Ätt, Kön, Född, Död, Olika regeringsperioder, Århundrade, Epok,
Ålder vid tillträde, Verksamhetsområde och Fakta. Friman poängterar att det inte är själva
uppbyggnaden av databasen som är det väsentliga utan hur den sedan används. Han skriver att "det är
vad eleverna tolkar i databasen som är det avgörande"11. De får själva ställa frågor och göra
tolkningar. Det är deras förmåga att ställa frågor som avgör vad de kan få fram. I historiadatabasen kan
man t ex fråga: Vilka människor i Europa var samtida med Gustav Vasa? Kan Gustav Vasa ha påverkats
av Columbus upptäckter? Var det vanligt att man tillträdde som kung eller drottning vid låg ålder? Det
ska inte heller glömmas bort vad de lär sig när de bygger upp databasen. De måste kunna systematisera
sina kunskaper för att göra dem jämförbara, de måste vara kritiska till innehållet i det de läser så att det
blir riktiga uppgifter som förs in och de måste tänka igenom vilka rubriker (fältnamn) som är relevanta för
databasen. En databas kan dessutom byggas på från år till år och det blir något som faktiskt ska användas
och inte bara visas upp för läraren. Friman skriver att "Hjulet måste inte uppfinnas varje år i
skolan"12, utan den kunskap som några elever bygger upp kan sedan komma andra till godo.

Jörgen Lindh har deltagit i ett gymnasieprojekt, där datorn har använts som hjälpmedel i olika ämnen:
    I svenska fick eleverna uppgifter från sin lärare via ett nätverk. Eleverna sparade sina svar i sin egen
mapp som läraren sedan gick in och läste och gav respons på. Uppgifter som tidigare var svårt att få
eleverna att göra gjorde de nu och de var också mer engagerade i sitt arbete. Exempelvis:

• Att få början på en dikt och sedan skriva fortsättningen
• Att fylla i ord i en dikt där läraren hade uteslutit vissa ord

    I matematik genomfördes först vanliga diagnoser på eleverna för att se vad de inte kunde. Efter
diagnosen gjordes det elevjournaler där alla feltyper skrevs upp. Efter att ha analyserat felen
diskuterades vilka program13 som skulle användas för att eleven skulle lära sig rätt. Lärarna tillverkade
även egna program för att det skulle passa så bra som möjligt till eleverna. I efterhand diskuterades
frågan om arbetsinsatsen som gjorts hade blivit för stor i förhållandet till vad eleverna hade använt
programmet, men något svar kom de aldrig fram till.
    I samhällskunskap användes databaser, kartprogram och textbehandling. Målet var att använda en
databas som eleverna kunde söka kunskap om olika länder och att lära sig kartgeografi. Program som
användes var ett CD-ROM-program som Interaktiva medier på lärarhögskolan i Uppsala hade
utvecklat. Programmet innehöll data om Världen och Sverige. Med programmets hjälp kunde eleverna
plocka fakta ur basen och jämföra. Kartprogrammet som användes var Atlas. Works användes för att
kunna renskriva olika fakta som plockades fram.
    Vid ett arbetsområde (ca tio lektioner) om mellanöstern användes de olika programmen för att kunna
hämta fakta om inblandade länder. Först samlade eleverna fakta för att sedan analysera och sedan

                                       
11 Friman, Lars (1997) Datorn och det undersökande arbetssättet: tips och råd till lärare, sid 37
12 ibid
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Matematikfilen (drillprogram)



besvara frågor som de fått av sin lärare. Frågorna var av olika svårighetsgrad vilket gjorde att eleverna
kunde välja svårighetsgrad själva. Efter att ha använt sig av fakta som eleverna själva hade hämtat fram
och dragit egna slutsatser och sedan redovisat dessa tycker Jörgen Lindh att eleverna har "gått från data
till visdom". Eleverna själva uppskattade att arbeta med olika program och att kunna arbeta i sin egen
takt inom de tidsramar som de fått.14

Stefan Svedberg är mellanstadielärare och doktorand i pedagogik vid lärarhögskolan i Malmö. Han har
skrivit en bok om informationssökning med IT15. Han har gjort två informationssökningar, den första med
hjälp av Encarta och den andra med hjälp av Internet. Båda genomfördes i år 6 med 95 stycken elever.
Arbetet genomfördes efter följande fem punkter:

• Val av ämne och frågeställningar
• Informationssökning
• Textbearbetning
• Resultatsammanställning
• Resultatredovisning

    Vid det första arbetet var uppgiften att söka fakta om ett levande djur i vår tid. Eleverna fick
bestämma om de ville jobba själva eller i grupp. Eleven/gruppen skulle formulera tio stycken frågor och
undvika frågor som kan besvaras av endast ja eller nej. Diskussioner om att använda Encarta som är
gjort för vuxna och inte för barn hade förts innan projektet startade. Stefan Svedberg tycker att det
elevresultat som sa att det var tråkigt att översätta texterna men ändå lärorikt ska vara vägande för att
använda Encarta även fortsättningsvis på mellanstadiet. Det är viktigt att det finns god tillgång på engelsk-
svenska ordböcker lärarhjälp och mer tid för arbetet. Om detta uppfylls förmodar Stefan Svedberg att
översättningsarbetet hade blivit roligare. Klart positivt är att eleverna får engelskan på köpet.
    Sökning via Internet var mer fri än den första. Eleverna behövde inte formulera några frågor utan skrev
in sitt sökord och fick bestämma sig för tio länkar som de skulle använda sig utav. Sedan fick de med
hjälp av engelsklärare plocka ut lämpliga texter och skriva ut dem för att sedan kunna bearbeta dem i
lugn och ro. Redovisningar skedde i form av collage. Resultaten från detta arbetsområde var mycket
positiva. Lärare i år 6 tyckte att eleverna var mer engagerade och tog ett större ansvar för sitt arbete och
att det var ett avbrott i det vanliga skolarbetet. Eleverna fick också lära sig att vänta och övade upp sitt
tålamod. En slutsats som Stefan Svedberg drar från undersökningen är "..att en klar majoritet av
eleverna förefaller positiva till ett arbetsätt som detta, samtidigt som de anser att de lär sig
något."

4.5 Varför datorn i undervisningen?

Detta är en fråga som fortfarande kan vara värd att diskutera. Idag tar nästan alla det som en självklarhet
att datorer på något sätt ska finnas på skolan och komma in i undervisningen. Givetvis med delade
meningar om vad de ska användas till och nyttan av det. Frågan kommer ofta upp om det finns några
belägg för att eleverna lär sig mer med hjälp av datorn. Svaret på den frågan är: egentligen inte. Gunilla
Jedeskog har studerat cirka 130 skolor i Sverige där lärarna har låtit eleverna arbeta med datorstöd16.
Hon skriver att några entydiga resultat på att inlärningen har fördjupats eller effektiviserats inte går att läsa
ut av rapporterna. Vissa rapporter har med procentsatser visat att t ex faktakunskaper i namngeografi
har blivit bättre och mer varaktiga, men vissa rapporter visar inga sådana resultat överhuvudtaget. Hon
skriver vidare att det är svårt att avgöra vilka effekter som beror på datorstödet och vilka som beror på
det förändrade arbetssättet som projekten har inneburit. Jedeskog skriver däremot att många av lärarna
tycker att datorn ger möjligheter till variation, motivation och individualisering17. Undervisningen har fått
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16Jedeskog, Gunilla (1993) Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
17ibid, sid 14



ett nytt innehåll och ett nytt arbetssätt. De beskriver ofta arbetssättet som laborativt och undersökande
och att datorn är ett kompletterande hjälpmedel18.

Genom att utgå från verkliga fall från sin egen erfarenhet som lärare, projektledare och
läromedelsförfattare har Jörgen Lindh försökt att besvara frågan om datorer bidrar till att skapa en bra
pedagogisk miljö i skolan. Han anser att om datorn överhuvudtaget ska vara berättigad i undervisningen
ska minst ett av följande tre villkor vara uppfyllda:

• Att eleverna blir mer kreativa.
• Att de får ett ökat intresse för skolarbetet.
• Att de lär sig mer effektivt.

I resultatet av Jörgen Lindhs arbete står det klart att datorn är berättigad i undervisningen. Eleverna får ett
ökat intresse för skolarbetet. Det är däremot svårt att mäta om de lär sig mer effektivt med hjälp av
datorn. Att använda datorn kan leda till en mer individanpassad svårighetsgrad i skolarbetet. Det bidrar
också till ett ökat samarbete mellan olika ämnen. Att använda datorer stödjer skrivprocessen, det blir
lättare att rätta sina skrivna texter med hjälp av textbehandlingsprogram.

Ann Catrin Johansson beskriver i sin bok ”IT för barn” varför är IT-satsning viktig. Hon anser att
datorer finns överallt i vårt samhälle, men än så länge har inte alla råd att skaffa en till hemmet. Det är
också så att det är pojkarna som i första hand visar ett intresse för datorerna och detta ger dem ett
försprång inför det kommande yrkeslivet. Att skolan ska ha datorer är en jämställdhetsfråga, dels mellan
könen och dels mellan samhällsgrupper. Alla barn går i skola och skolan ska vara garanten för att alla
har tillgång till datorer skriver Johansson. Jedeskog tar i sin bok ”Lärare vid datorn” upp att det kan
finnas en fara med att det finns för få datorer i skolan då det oftast är de som redan är intresserade och
duktiga som utnyttjar datorerna19. Däremot skriver både Jedeskog och Johansson att man inte kan
jämföra TV:n eller videon med datorn. Att titta på TV eller video är bara en passiv konsumtion, medan
datorn förutsätter aktivitet och kreativitet hos användaren och erbjuder rikligt med tillfälle till interaktion.
Johansson skriver att "datorn är ett intressant och mångsidigt verktyg med vars hjälp vi kan
utveckla vår kreativitet…" . I datorerna har eleverna fått ytterligare ett verktyg för att skapa och
uttrycka sig med.

4.6 Vilka för- respektive nackdelar finns det med datorn i undervisningen?

I många böcker tas endast fördelarna med datorer upp. De som skriver böcker om skolan och datorn är
själva engagerade och ser mest fördelar. Gunilla Jedeskog tar i sin bok ”Datorn som pedagogiskt
hjälpmedel” upp både för- och nackdelar. Hon skriver bland annat att genom att använda datorn som
komplement till den vanliga undervisningen väcks intresset hos eleverna. De får en ökad nyfikenhet och
en lust att utveckla och fördjupa sina kunskaper20. Hon skriver också att datorarbetet leder till att
eleverna tar ett större ansvar för sin egen inlärning och att inlärningen ofta är aktiv, engagerad och
koncentrerad. När eleverna tar ett större ansvar får läraren mer tid till de som verkligen behöver det och
lärarens resurser kan då utnyttjas bättre. Även elevernas attityder är positiva. Många elever uppskattar
datorerna och ser en fascination och tjusning i datorn. Användandet av datorer har fortfarande en
ganska hög status hos eleverna och det bidrar till den positiva andan. Jedeskog skriver att de uppskattar
att under språklektioner få sitta i lugn och ro framför datorn och arbeta i egen takt. De kan få göra fel utan
att hela klassen behöver märka det och utan att få några kommentarer. Vissa elever tycker dock att
datorerna ger dem huvudvärk eller att texterna de skriver på datorn blir opersonliga. Jedeskog skriver
om några andra nackdelar med datorn i undervisningen och tar då bland annat upp de kroppsliga
problemen. Många människor har drabbats av elallergi av att sitta för mycket framför skärmen och det
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uppkommer också problem av kroppsställningen man får med ögonen fixerade på skärmen. I de 130
rapporter hon har tagit del av har dessa problem dock endast kommit upp i något enstaka fall.

De flesta problemen handlar om tekniska svårigheter. Eleverna kommer inte ihåg olika kommandon eller
de är för ovana med tangentbordet. Det tar också mycket tid att använda datorerna. Dels tar själva
datoranvändningen längre tid än om man skulle ha gjort motsvarande på traditionellt vis och dels tycker
många lärare att de inte har tid att sätta sig in i programmen ordentligt för att kunna utnyttja dem.

4.7 Hinder för datorn i undervisningen

Det främsta hindret är tiden. Dels känner sig lärarna pressade av att de måste hinna med kursplanen, och
att arbeta med datorn tar då för mycket tid ifrån undervisningen, och dels finns det för lite tid för
fortbildning och lärarna upplever en kompetensbrist. De får för lite tid till att leka och att experimentera
med datorn och olika program21. Ett annat hinder är tekniken. Det behövs mer pengar, givetvis till
fortbildning, men också till mjuk- och hårdvara. Datorerna blir snabbt gamla och det finns kanske inte
pengar till att köpa in de programmen man skulle vilja ha. Ytterligare ett hinder kan vara möbleringen.
Hur ska datorerna stå? Ska det finnas en datorsal på skolan eller ska datorerna vara utplacerade i
klassrummen. Båda alternativen ger olika problem. Om de står i en datorsal blir arbetstid förflyttningstid
och arbetet styrs inte efter behovet av datorer utan hur snabb läraren var att boka in sig. Är datorerna
utplacerade i klassrummen finns det bara ett fåtal datorer att tillgå och då blir det problem om hela klassen
är inne i ett projekt där alla behöver en dator22.
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5. Resultat

Resultatet av vårt arbete har blivit sex olika applikationer gjorda i Microsoft Office 97. Till
applikationerna hör också en lärarhandledning för att intresserade ska kunna göra dem själva. Denna har
vi lagt under ett separat kapitel (kapitel 6). Vi gjorde också några applikationer som vi valde att inte ta
med i vårt resultat eftersom de inte blev lyckade. Vi tyckte att de inte blev pedagogiskt bra eller att de
var för krångliga att göra. Dessa var:

• En NO-ordlista i Word (en vanlig ordbok är bättre)
• En kemidatabas i Access (för krånglig och oanvändbar för år 4-9)
• En astronomidatabas för att studera stjärnors och planeters upp- och nedgång (för mycket jobb

att ta reda på data och för krånglig att bygga upp).

Detta är de applikationerna som finns med i lärarhandledningen:

Applikation Program
Bestämningsnyckel till buskar och träd PowerPoint
Periodiskt system PowerPoint
Väder och vind (test och observationer) Excel
Kemilaboration (koka vatten) Excel
Näringstabell Excel
Naturtyper Access



6. Lärarhandledning

I denna handledning finner du beskrivningar till sex olika applikationer gjorda i Microsoft Office 97 med
hjälp av programmen PowerPoint, Excel och Access. Applikationerna är tänkta att användas i NO-
ämnena i år 4-9.

Det är betydligt lättare att följa lärarhandledningen om man först har tittat på applikationerna så att man
vet hur resultatet ska bli. Vissa bilder ur dem ligger som bilagor till detta arbete. Hur applikationerna
som finns i denna lärarhandledning ser ut och fungerar finner du på webbadressen: officeino.20m.com

6.1 Att göra en enkel bestämningsnyckel i PowerPoint .

Vi har gjort en bestämningsnyckel till buskar och träd. Som förlaga har vi använt en bestämningstabell
från lärarhandledningen till läromedlet Bios (bilaga 1). Det första som ska göras är en pappersskiss på
hur applikationen ska se ut och fungera. En sådan pappersskiss är bra att göra för att få veta ungefär hur
många bilder som ska finnas, vilka knappar som behövs för att det ska fungera m m. Dessutom tvingas
man tänka till före och då sparar man sig själv mycket arbete. En "bild" i dessa sammanhang är det
samma som en hel skärmsida. På denna skärmsida kan det i sin tur finnas flera "riktiga" bilder. Först när
pappersskissen är klar är det dags att starta. Förlagan som vi utgick ifrån fungerade som vår
pappersskiss.

1.         Starta PowerPoint

2. Välj Tom presentation och klicka på OK.

3. Du får då upp följande alternativ. Välj då en helt tom bild.

Det finns fem stycken arbetslägen i PowerPoint att välja mellan. Dessa fem lägen ser du nere i vänstra
hörnet på skärmen eller under Visa- menyn. Lägena är följande:

• Bilder - Formatera bilderna
• Dispositionsläge - Strukturera upp bildspelet



• Sorteringsläge - Bestämma vilken plats bilderna ska ha.
• Anteckningssidorna - Skriva anteckningar till varje bild som kan användas som stöd vid en

muntlig presentation till bildspelet
• Bildspel - Kör bildspelet med utgångspunkt från den bild du jobbar med.

6.1.1 Skapa bilder

4. Du ska nu växla till dispositionsläge. Detta gör du antingen genom att trycka på den andra
knappen från vänster bland dom fem ikonerna nere i vänstra hörnet eller genom att välja
Disposition underVisa-menyn.

5. Du har nu bara en bild i ditt bildspel. Tryck på RETUR för att få ytterligare en bild. Återupprepa
att trycka RETUR tills du har fått rätt antal bilder till bildspelet. I vårt fall ska det vara 33 bilder
(se bilaga 2).

6. Välj Bilder genom att trycka på knappen längst till vänster eller genom att välja Bilder under
Visa-menyn.

7. Gå in på Visa-menyn, välj Verktygsfält och se till att Standard, Formatering och Rita är
förbockade.

Skärmen ska nu se ut som nedan.

Växla mellan de olika
arbetslägena i

Infoga

Textruta



6.1.2 Skapa en textruta.

8. Klicka på Textruta (se bild) som finns i Rita-menyn

9. Sätt pekaren där du vill att rutan ska börja och dra sedan ut den till rätt storlek. Skriv in vad det
ska stå annars försvinner rutan.

6.1.3 Infoga en bild

10. Klicka på Infoga ClipArt (se bild ovan). Då öppnas Microsofts ClipGallery. Vi ska dock
använda andra bilder än de som finns i ClipGallery. Klicka därför på Importera klipp.

11. Välj vilken enhet du vill importera bild från.

12. Markera bildfil som du vill importera. Denna ska du spara under passande kategori i ClipArt.
Alla bilder görs på samma sätt.

Lägg in all text och alla bilder. Nu är det dags att göra övergångarna i bildspelet. Om du inte gör
något åt dem kommer bilderna komma i den ordning de är numrerade. Normal frammatning av
bilderna görs med hjälp av ett klick på bilden och nästa bild visas när du har satt igång bildspelet.
Vi ska bestämma bildövergångarna helt själva.

13. Du bestämmer bildövergångarna genom att välja Bildövergång på Bildspels- menyn. Följande
bild dyker upp:

• I effektrutan bestämmer du hur övergången ska se ut t ex att bilden ska lösas upp eller  tonas över med svart
och hur fort övergången ska gå .

• Frammatningsrutan bestämmer hur frammatningen ska gå till. Det finns tre alternativ: vid musklickning,
automatiskt efter en viss bestämd tid eller ingen alls (du ska se till att inget av de två första alternativen är
valda).

• I ljudrutan kan du välja att det ska finnas ett ljud vid övergången.

14. Du ska nu välja ingen övergång i Effekt-rutan.

15. I Frammatnings-rutan ska det inte vara någon övergång alls (ingen av rutorna ska vara
förbockade).

16. I Ljud-rutan ska det stå Utan ljud.



17. Klicka på Använd för alla så slipper du göra om proceduren för varje bild. Nu kan du bestämma
helt själv när det ska bytas bilder och hur bildspelet ska fungera.

Första bilden ska växla till andra bilden genom en klickning på knappen för frammatning.

18. Markera knappen och högerklicka, välj Händelseinställningar.

Följande ruta syns:

19. Markera fliken Vid musklickning och markera alternativknappen vid Hyperlänka till. Då
kommer det fram en pil till höger om rutan, klicka och välj alternativet Bild…

Du får upp rubrikerna på alla bilder som ingår i bildspelet.

20. Välj ”Hur ser ditt blad ut?”.



Till bild nummer två ska det finnas två alternativ till övergångar.

21. Markera all text i en av textrutorna högerklicka, välj Händelseinställningar. Upprepa punkt 19
men den här gången ska du välja en av de andra bilderna i bildspelet

Fortsätt bestämma alla bildövergångar på samma sätt.

När bildspelet spelas upp ska det finnas möjlighet att gå tillbaka utan att behöva börja om från början.
Du ska nu lägga in händelseknappar.

22. Välj Händelseknappar på Bildspels-menyn. Du får då ett antal knappar att välja på. Välj

23. Du får upp dialogruta Händelseinställningar. Välj alternativet Bild och  markera den bild som
passar.

Du ska också lägga in en knapp som börjar om från början i bildspelet

24. Välj Händelseknappar på Bildspels-menyn.

25. Välj

26. Förbestämd händelse är att gå tillbaka till start vilket du vill att den ska göra  så det är bara att
klicka OK.

Det sista som ska till bilderna är en länk till den virtuella floran på nätet (linnaeus.nrm.se/flora).

27. Markera textrutan. Högerklicka.

28. Välj Händelseinställningar och Hyperlänka till, välj URL. Följande ruta

dyker upp. Skriv in rätt adress och tryck OK.

För att testa hur bildspelet kommer att bli är det bara att välja arbetsläge Bildspel (se punkt 3)och det
sätts igång automatiskt.

När du är nöjd med din nyckel sparar du den.

29. Välj Spara som… Filformatet ska var PowerPoint-bildspel(*.pps)



30. Gå sedan in i utforskaren, välj Egenskaper under Arkiv. Under fliken Allmänt kryssar du i
under attribut Skrivskydd.



6.2 Att göra ett periodiskt system i PowerPoint.

I kursplanen för kemi står det att eleven skall ”känna till några grundämnen, kemiska föreningar
och kemiskt tekniska produkter av betydelse för vardagslivet"23. Genom att göra ett periodiskt
system i PowerPoint kan eleverna själva fylla på med fakta om olika ämnen. Läraren gör grunden och
eleverna fyller på med fakta efterhand som de olika ämnena tas upp. På så sätt lär de sig förhoppningsvis
vad periodiska systemet är. Det blir dock lite mer innehållsrikt än vad det vanligtvis är när det bara är en
sida längst bak i boken. På det här sättet använder de det från början när man startar kemin. Längre upp
i åldrarna kan man gå in på hur systemet är uppbyggt och hur man kan tyda fakta från systemet i sig självt.

För utseende på periodiska systemet och exempel på elevbild se bilaga 3.

1. Starta PowerPoint.

2. Välj Tom presentation och layoutbild tom.

3. I nedre vänstra hörnet finns fem olika arbetslägen. Välj läge Disposition och skriv Periodiska systemet. Det
blir rubriken för bilden.

4. Gå sedan över till läge Bildvisning för att kunna starta uppbyggnaden av bilden.

5. Börja med att göra en textruta som ska vara lagom stor för att rymma två bokstäver. Skriv sedan in en
kemiskförkortning (skrivs inget i textrutan försvinner den).

6. Markera textrutan och högerklicka, välj Formatera textruta. Följande ruta kommer fram:

7. Här bestämmer du hur rutan ska se ut. När du har gjort det klicka OK.

8. Markera sedan rutan och kopiera den. På så sätt blir alla rutor lika stora.

9. Klistra in antalet rutor som behövs för att täcka metallerna. Det är lite jobb med att få grundämnena på rätt
plats och att ändra förkortningarna.

10. Formatera sedan om en ruta som ska vara för ickemetaller och kopiera den till rätt antal.
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11. Till slut är det bara halvmetaller kvar att genomföra samma procedur med.

12. Gör en textruta för att skriva in ”Huvudgrupp” en för ”Period”. Placera rutorna på rätt plats.

Resterande bilder till bildspelet ska eleverna göra. När eleverna har gjort något som ska in i bildspelet är
det bara att kopiera hela bilden och klistra in den i bildspelet.

13. Gå in under Redigera-menyn, välj Markera allt och sedan kopiera.

14. Gå sedan över till rätt fil med periodiska systemet och klistra in bilderna.

15. Därefter ska det göras en bildövergång som är passande. Markera textrutan med rätt förkortning och
högerklicka.

16. Välj Händelseinställningar.

17. Välj fliken Vid musklickning och Hyperlänka till.

18. Välj bild och sedan den bild som det ska länkas till.

19. Spara sedan bildspelet som PowerPoint- bildspel(*pps) under Arkiv, Spara som…



6.3 Att göra en test- och observationsapplikation om väder och vind i Excel

Här kommer ett exempel på hur datorn kan användas när man arbetar med området väder och vind. Det
består av två delar, dels ett självtest på en prognoskarta, dels en databas där eleverna kan föra in egna
observationer och sedan studera hur vädret har ändrat sig. De är helt fristående, men vi går här igenom
båda två. Båda är gjorda med hjälp av Microsoft Excel.

6.3.1 Att göra ett test

Ett mycket enkelt exempel på hur en applikation kan läggas upp där eleverna själva får testa sina
kunskaper. I det här fallet rör det sig alltså om att kunna läsa en prognoskarta. Det krävs lite
programmering för att lägga upp applikationen, dock ingen svår sådan och det bör inte vara ett hinder för
någon. Det krävs också att man kan lägga in en prognoskarta i datorn på något sätt till exempel genom att
scanna in en.

1. Starta Excel med en ny arbetsbok.

2. Börja med att lägga in en bild på en prognoskarta. Detta gör du genom att i Infoga-menyn välja
Bildobjekt och sedan Från fil. Leta reda på din bild och klicka sedan på Infoga. Placera bilden
uppe i det vänstra hörnet och se till att den har en lämplig storlek.

3. Nu är det dags att skriva in frågorna till kartan. Skriv in dem i kolumnen bredvid kartan och
lämna två rader blanka mellan varje fråga. En för att skriva in svaret på och en blankrad. Skriv in
frågorna som bör vara frågor som man endast behöver besvara med ett ord. Exempel på frågor är:

• I vilket land har lågtrycket sitt centrum?
• Vilken temperatur är det i London?
• Vilken årstid tror du att det är?
• Vad betyder H?
• Vilken temperatur är den högsta i Europa just nu?

Man kan också ställa frågor av typen: Vilket väder har Stockholm? Det blir dock lite krångligare
eftersom man kan få många olika rätta svar, t ex: "Regn", "Det är regnigt". Vi går igenom ett
sådant exempel på slutet.

4. Bredda kolumnen så att den passar dina frågor genom att gå upp i kolumnrubriken, gå ut i
högerkanten på kolumnen så att muspekaren ändrar sig till en dubbelpil, och dubbelklicka.
Kolumnbredden ändrar sig då så att den passar den längsta frågan.



5. Det ska också komma ett meddelande när de svarar rätt. Ställ dig i kolumnen bredvid frågorna, i
raden under din första fråga. Här ska du infoga en funktion. Det gör du antingen genom att välja
Infoga, Funktion eller att klicka på funktionsikonen:
I båda fallen får du upp följande ruta:
Som Funktionskategori ska du välja Logisk och som Funktionsnamn ELLER. Klicka sedan på

OK. Då dyker en ny ruta upp på skärmen:

Här ska du fylla i svaret på den första frågan, men också var svaret står. Exempel:
F4="Tyskland" där F4 är cellen där svaret ska skrivas in av eleven och Tyskland är vad som
ska stå. Observera att citationstecknena måste vara med. Värdet F4 kan man antingen skriva in
själv eller få genom att klicka i cellen. Det förs då in automatiskt. Om det bara finns ett svar som
är rätt är formeln nu klar. Det kommer nu att stå FALSKT i cellen bredvid cellen man ska skriva
in svaret i tills det rätta svaret skrivs in då det ändras till SANT.
Nu är inte de meddelandena så roliga och dessutom kan eleverna lätt se vad det rätta svaret ska
vara. När man markerar cellen med formeln i står den nämligen uppe i formelfältet och de kan då
se vad de ska skriva in. Detta ska vi nu ändra på.



6. Markera cellen ytterligare ett steg åt höger. Du ska nu infoga en funktion på samma sätt som
tidigare. Men du ska nu välja Funktionsnamnet OM under Funktionskategorin Logisk. Följande
ruta kommer upp:

I Logisk_test skriver du på motsvarande sätt: G4=SANT, där G4 är den cell du skrev in din
förra formel i. I Värde_om_sant skriver du det du vill att eleven ska få som respons om de
svarar rätt, till exempel "RÄTT!!" . I Värde_om_falskt skriver du endast "" . Det betyder att det
inte står någonting där tills det rätta svaret skrivs in. Givetvis kan du här skriva in något men då
kommer det att stå där även om eleven ännu inte har skrivit in något svar. När du är klar klickar
du på OK. Om du tittar på formelfältet för cellen nu kommer det att se ut:
=OM(G4=SANT;"RÄTT!!";""). Det står alltså inget svar någonstans.

När du har skrivit in alla formler är det dags för nästa steg: att dölja kolumnen där formlerna
med svaren står.

7. Ställ dig i kolumnen där formlerna med svaren står. Välj Format, Kolumn, Dölj. Kolumnen
försvinner då. För att ta fram den igen markerar du de två kolumnerna runtomkring och väljer
Format, Kolumn, Ta fram.

Nu är grunden klar och det gäller bara att snygga till bladet lite. Den högra delen uppe i fönstret
kan nu vara bra att lägga märke till:

8. Börja med att markera en cell där eleverna ska skriva in sina svar. Gå upp till ikonen Kantlinjer
och gör en ram runt cellen. Gör likadant på alla svarsceller. Ställ dig sedan i den lilla tomma rutan
högst upp i vänstra hörnet på kalkylbladet och klicka. Hela bladet blir då markerat. Välj en
bakgrundsfärg med hjälp av ikonen Fyllningsfärg. Välj sedan Verktyg, Alternativ och se till att
fliken Visning är framme. Avmarkera där kryssrutan Rad- och kolumnrubriker. Om du vill kan
du också avmarkera kryssrutan Bladflikar.

Du kan också ändra på typsnitt och storlek på text eller låta vissa celler, till exempel svarscellerna,
ha en annan färg.



När du är nöjd med ditt blad är det bara en sak kvar: att skydda bladet så att ingen kan komma
och ändra på det. Det måste ju dock gå att skriva i svarscellerna. Detta gör du på följande sätt:

9. Markera alla svarsceller genom att markera den första, håll nere Ctrl-tangenten och sedan
markera de andra svarscellerna. När du har markerat alla släpper du Ctrl-tangenten. Du ska
alltså inte markera cellerna emellan svarscellerna. När du har gjort det väljer du Format, Celler
och får då upp följande ruta:

Ta fram fliken Skydd och avmarkera sedan kryssrutan Låst som är markerad som standard.
Klicka på OK. Välj sedan Verktyg, Skydd, Skydda blad. Välj ett lämpligt lösenord som du
kommer ihåg! Du tar bort bladets skydd genom att välja Verktyg, Skydd, Ta bort bladets
skydd.
Klart för testning!

6.3.2 Frågor med flera svar

Det kan finnas frågor med flera olika svar, men det måste dock vara frågor där antalet svarsmöjligheter är
begränsat. Så kallade öppna frågor går inte att ha. Vi ska här titta på en fråga som kan ha några olika, men
dock ett begränsat antal, svar. Vi tar frågan: "Hur är vädret i Stockholm?". Antag att det visar att det
regnar. Svaren kan då bli: "Regn", "Det är regn", "Det regnar", "Det är regnigt", "Regnigt". Även om det
går att komma på fler har vi här troligtvis täckt de vanligaste svaren.

10. Du måste först se till att bladets skydd är borttaget och att den dolda kolumnen är framtagen. Det
är ju i den du ska skriva in din formel. Skriv först frågan och ställ dig sedan i kolumnen med
svarsformler. Infoga den logiska funktionen ELLER. Skriv sedan in alla svaren enligt exemplet
nedan:



Det kommer sedan att stå SANT om svaret uppfyller något av kraven. Gör sedan som du gjorde
tidigare.

6.3.3 Responsruta

Vi ska nu göra en ruta där det står hur det har gått för eleven. Vi gör en ganska enkel där det står
"Jättebra jobbat!" om alla svar är rätt och "Du måste nog öva lite mer" om de inte är det.

11. Markera en cell under de andra i kolumnen som du sen ska dölja. Infoga funktionen OCH under
funktionskategorin Logisk. Skriv in enligt nedan, där G4, G7 o s v är cellerna där
svarsfunktionerna står. Om det står SANT i dessa är alltså svaret rätt. Skriv in alla cellerna.

Klicka sedan på OK.

12. Flytta till cellen bredvid. Infoga funktionen OM. I Logisk_test skriver du G20=SANT om G20
är den cell du alldeles nyss skrev in en funktion. I Värde_om_sant skriver du "Jättebra
jobbat!"  och i Värde_om_falskt skriver du "Du måste nog öva lite mer!".

13. Dölj kolumnen igen och ordna kanske till det så att det är en ram runt texten, lite större storlek o
s v. Skydda bladet.



6.3.4 Göra en knapp så att alla svar automatiskt raderas

Vi ska nu göra en knapp som användaren kan trycka på när testet är klart så att alla svar raderas på en
gång. För att göra detta måste vi spela in ett makro. Det är det som kommer att ligga bakom knappen så
att det verkligen händer något när man trycker på den.

14. Välj Verktyg, Makro, Spela in nytt makro. I skrivrutan Makronamn skriver du
"RaderaAllaSvar". När du klickar på OK börjar inspelningen och allt vad du gör kommer att
spelas in. Ställ dig i första svarsrutan och tryck DELETE, gå sedan igenom alla svarsrutor på
samma sätt. När du är klar trycker du på den lilla blå fyrkanten i det lilla fönstret som har dykt
upp någonstans på skärmen. OBS! Har det inte dykt upp något fönster går det också bra att välja
Verktyg, Makro, Stoppa inspelning.

15. Nästa steg är att göra en knapp. Troligtvis har du inte verktygsfältet Formulär framme. Du väljer
då Visa, Verktygsfält och kryssar för Formulär.

16. Klicka med höger musknapp på Knapp och klicka sedan någonstans på bladet. Följande fönster
dyker då upp:

Makronamnet ska du inte ändra men däremot måste du välja vilket makro som ska vara kopplat
till knappen. Bli inte förvånad om det kommer upp fler namn än det som du spelade in, det kan
vara andra som har spelat in makron tidigare. Välj ditt makro och tryck på OK.

17. Skriv in en text på knappen t ex Radera alla svar, och dra ut den till lämplig storlek. Du kan
också flytta den till en bättre plats. Du markerar den med höger musknapp och klickar på den
med vänster musknapp.

6.3.5 Att göra en observationsdatabas

Här får eleverna själva göra väderobservationer och föra in i en databas. Vi har valt att ge ett exempel på
hur detta kan göras med hjälp av Excel, men det går givetvis bra att göra det i Access också.



18. Om du vill ha en Väder- och vindapplikation med både test, observationer och eventuellt
ytterligare sidor, tar du fram ett nytt blad i din bok som du har gjort testet i, annars öppnar du en
ny arbetsbok. För att ta fram ett nytt blad klickar du på en av de tre bladflikarna som finns längst
ned till vänster.

19. Skriv in de rubriker du vill ha med i den översta raden. Förslagsvis: Nr, Datum, Klockan,
Temperatur, Vindriktning, Vindhastighet, Molnighet, (Lufttryck), Vem. Att ha med nummer kan
vara bra om eleverna sedan går och söker och sorterar i listan. Man kan då alltid få tillbaka den
ursprungliga listan. Det är däremot inte nödvändigt att de själva måste föra in det utan du kan
lägga in numrena i förväg, och sedan dölja kolumnen.

20. Redigera nu ditt blad. Börja med att lägga in bakgrundsfärgen, som förslagsvis blir samma som
på testet. Ha däremot ingen färg på området där observationerna ska föras in. Gör t ex dina
rubriker större och låt de ha en annan färg. Färgen på texten väljer med hjälp av ikonen
Teckenfärg.

21. När du har redigerat klart texten måste du se till att alla kolumnerna har rätt bredd. Du kan t ex
gör detta genom att ställa muspekaren till höger i kolumnrubriken och när muspekaren bli en
dubbelpil dubbelklickar du. Kolumnen anpassar sig då automatiskt.

22. Det är också bra att ha linjer i området man ska föra in observationerna i , så att det blir lätt att se.
Gör linjer genom att markera kolumnerna man ska föra in observationer i. Kolumnerna markerar
du smidigast genom att ställa dig i kolumnrubriken och trycka ned vänster musknapp. Vill du
markera flera kolumner på samma gång håller du nere vänster musknapp och drar. Gå sedan upp
till ikonen Kantlinje och välj det alternativ där alla linjer är markerade.

Du kanske också vill ha en dubbellinje under dina rubriker. Markera då dem och välj sedan
dubbellinje under Kantlinje.

23. Nu är det snart klart för att börja föra in observationer, men först ska vi lägga in nummer så att
eleverna slipper göra det själva. Skriv en etta i den första raden och en tvåa i den andra.
Markera sedan raderna och ställ dig i det nedre högra hörnet på markeringen. Muspekaren blir
då ett enkelt kors. Tryck då ner vänster musknapp igen och dra ut markeringen tills du tycker att
det är lagom. Siffrorna fylls då i automatiskt.

24. Nummerkolumnen ska nu döljas. Markera kolumnen, välj Format, Kolumn, Dölj.

25. Bladet är nu klart och ska sparas.

6.3.6 Att göra ett menyformulär

Detta är en instruktion för att göra ett menyformulär varifrån eleverna kan välja om de vill göra testet eller
om de vill jobba med observationerna. Vi ska också titta på hur ett makro görs i Excel.

26. Ta fram ett nytt blad i din arbetsbok.



27. Börja med rubriken. Skriv "Väder och vind" i exempelvis cell C4. Redigera texten genom att
ändra typsnitt, storlek, färg etc.

28. Infoga en bild om du vill det. Välj Infoga-menyn, Objekt. Du kan välja att infoga en egen bild
eller en Clipartbild (Microsoft Clip Gallery).

29. Skriv sedan in en liten text vad applikationen handlar om och vad det kan göra. Vi kommer
senare att göra två knappar, TEST och OBSERVATIONER, där TEST är just testet och
OBSERVATIONER är bladet där eleverna kan lägga in egna observationer eller titta på gamla.

30. Nu ska vi göra ett makro. För att underlätta det hela ska vi börja med att döpa de olika bladen.
Om du dubbelklickar på en av de tre bladflikarna, ser du att den markeras och du kan då byta
namn på den. Döp dem till MENY, TEST och OBSERVATIONER. Om du inte har MENY
först av bladflikarna kan du byta plats på dem genom att klicka på dem med vänster musknapp,
hålla ned och dra.

31. Se till att du har menyformuläret framme. Välj Verktyg, Makro, Spela in nytt makro. I
makronamn skriver du TillTest. Klicka på OK och inspelningen börjar. Gå ner och byt blad till
TEST, när den kommer upp kan du också klicka på knappen Radera alla svar, så att det aldrig är
någon risk att gamla svar finns kvar. Stoppa inspelningen.

32. Gör nu ett makro och en knapp till OBSERVATIONER på samma sätt. Om du vill kan du se till
att det kommer upp ett formulär på datasidan där eleverna kan fylla i sina observationer, och de
förs sedan automatiskt in i listan. Gå då till OBSERVATIONER, markera första cellen i listan,
välj Data, Formulär. Om följande ruta kommer upp klickar du på OK:

33. När du behärskar makron och knappar kan du om du vill lägga in knappar på de andra bladen så
det går att komma tillbaka till menyformuläret. Du kan också göra ett till blad med tips om hur
observationerna ska fyllas i och ha en tipsknapp dit. För att lägga till ytterligare blad väljer du
Infoga, Kalkylblad.



6.4  Att göra en tabell till en kemilaboration i Excel

En mycket vanlig kemilaboration i början av kemiundervisningen är att värma vatten tills det kokar och
se att temperaturen inte överstiger 100°C. Här har vi ett gyllene tillfälle att koppla ihop NO:n,
matematiken och datorn. Gör helt enkelt ett snyggt kalkylblad i Excel med kolumnrubrikerna Tid och
Temperatur. Låt sedan eleverna fylla i sina värden allteftersom de mäter. De kan antingen fylla i direkt i
kalkylbladet eller via ett formulär. Sedan kan de med hjälp av diagramguiden göra ett snyggt diagram av
sina värden. Om de inte får ger något tips om vilken diagramtyp de bör välja kan det sedan föras
diskussion om de olika diagramtypernas för- och nackdelar och varför det kan vara bra att välja en
speciell typ till sådana här mätningar.

34. Öppna upp Excel, med ett nytt kalkylblad.

35. Skriv i kolumnrubrikerna, Tid och Temperatur, i kolumnerna B och C. Sätt storleken till 12 och
gör dem fetstilta. Se till att kolumnbredden är anpassad efter rubrikernas storlek genom att t ex
ställa dig i kolumnrubriken och dubbelklicka.

36. Ställ dig längst upp i vänstra hörnet på kalkylbladet (över 1 och bredvid A) och klicka. Hela
bladet blir då markerat. Gå upp till ikonen Fyllningsfärg.
Välj en snygg, men diskret, bakgrundsfärg till exempel ljusgul.

37. Markera sedan dina två kolumner och välj en annan fyllningsfärg på dem.

38. Som du ser har nu alla linjer försvunnit. Det kan dock vara bra att ha linjer i de kolumnerna man
har värden i så att det blir lättöverskådligt. Markera återigen de två kolumnerna och klicka sedan
på ikonen Kantlinjer. Välj den där alla linjer är ifyllda.

39. Du kan också lägga in en dubbellinje under dina två rubriker genom att markera dessa och sedan
välja alternativet med två linjer under i Kantlinjer.

40. Vill du göra ditt blad ännu renare väljer du Verktyg, Alternativ. Se till att fliken Visning är
framme och avmarkera sedan kryssrutan Rad- och kolumnrubriker.

41. Nu är det färdigt att spara och använda.

KantlinjerFyllningsfärg

Diagramguiden



Så här skulle det kunna se ut:
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6.5 Att göra en näringstabell i Excel

Både NO:n (biologi) och hemkunskapen arbetar med näringslära och tittar bland annat på energiinnehållet
i olika matvaror. En vanlig uppgift i många böcker är att eleverna ska skriva ned vad de åt till frukost och
sedan räkna ut hur mycket energi det innehöll. En del elever tycker att detta är meningslöst och anser
dessutom att det är för jobbigt att räkna ut det. Det är egentligen ingen svår räkning och det kanske är
därför de tycker att det är tråkigt. I många tabeller ska de också ofta skriva hur många gram de åt av t ex
leverpastejen till frukost, vilket ofta kan vara svårt att avgöra.

Detta är ett exempel på en näringstabell. När den är klar kommer eleverna att kunna välja från en lista
vad de har ätit. De skriver in hur mycket de har ätit av varje sak. De får sedan ett värde på hur mycket
energi (i kJ) maten innehöll och hur mycket fett de fått i sig. De får också en liten kommentar om det var
för fet mat, för dåligt näringsinnehåll eller om det var bra. Det är lätt att lägga till födoämnen i efterhand
och även att lägga till ytterligare värden, exempelvis kolhydrater. Vitsen är att eleverna bara skriver in
vad de ätit en gång och sedan får ut värden. Det är också ett utmärkt redskap om eleverna ska
komponera sin egen måltid eller frukost.

42. Starta Excel.

43. Börja göra din lista. Börja med att skriva in rubrikerna längst upp i kolumnerna.

44. Skriv in de olika alternativen i tabellen enligt bilaga 4.

Under näringsinnehåll måste du nu skriva in formler för att få rätt värden beroende på hur mycket eleven
har ätit. Formlerna ska alltså grundas på det som står under Hur mycket. Detta görs enligt följande (se
även bilaga 4):

45. Dubbelklicka i cellen för den första varans Energi i kJ (C3). Skriv in en formel enligt följande:"
=B3*energivärdet för ex 1 dl av varan". Ex:" =B3*120" (observera att citationstecknena inte
ska vara med).

För att fortsättningen ska bli smidig tas värdet B3 till formeln genom att klicka i cellen B3. Formeln kan
då kopieras till de andra cellerna under rubriken Energi i kJ och kommer alltid att ta värdet närmast till
vänster.

46. Kopieringen sker enklast genom att du markerar cellen med formeln i. Flytta sedan markören till
cellens nedre högra hörn. Den ska då ändra sig till ett enkelt kors (se bild).

47.  Tryck ned vänster musknapp och dra tills du har markerat alla cellerna du vill kopiera över
formeln till.



48. Du måste nu gå in och ändra värdena som den ska multiplicera med. När du markerar en cell
kommer formeln upp i ett litet fönster i menyraden.
Ställ dig där och ändra på värdet.

Du har nu gjort själva listan med de olika värdena klar. Nästa steg är att göra en "totalt"-ruta längst ner.

49. Skriv först "Totalt" längst ned under varorna.

50. Ställ dig sedan i cellen längst ned under Energi i kJ.

51. Tryck på knappen för autosumma i menyraden (se bild).

Du får då ett förslag på vilka celler som ska summeras. Om du har en blankrad i din lista kommer
du endast få ett förslag på cellerna nedanför denna. Du måste då själv gå in och dra i markeringen
för att få med hela kolumnen. Detta gör du genom att trycka ned vänster musknapp och dra.

52. När du är nöjd med markeringen trycker du på RETUR och summeringen är klar.

Nu är själva grunden klar och nu ska den bara göras snygg och funktionell.

Form

Autosumma



53. Om du tittar på ditt datablad så ser du att det finns stödlinjer. De ska senare tas bort och du ska
nu göra de linjerna som ska synas. Detta görs med hjälp av ikonen Kantlinjer på Kontrollpanelen
(se bild nedan). Om du klickar på pilen bredvid får du ett antal alternativ på var i cellerna du vill ha
linjer. Gör i ordning din tabell t ex enligt bild nedan:

54. Du kan också få lite färg på ditt diagram med hjälp av ikonen Fyllningsfärg på Kontrollpanelen. Du
ska börja med att välja en bakgrundsfärg, den färg som ska vara utanför listan. Ställ muspekaren
i det övre vänstra hörnet (ovanför 1 och bredvid A). Markera hela bladet genom att klicka med
vänster musknapp och välj sedan bakgrundsfärg. Markera sedan det i din lista som du vill ha i en
annan färg och välj färg.

55. Nästa steg är att ta bort stödlinjer och eventuellt rad- och kolumnrubriker. Välj Alternativ på
Verktyg-menyn. Avmarkera kryssrutorna "Stödlinjer" och "Rad- och kolumnrubriker". Klicka
på OK.

56. Du kan också lägga in bilder. Välj Bildobjekt under Infoga-menyn för att göra detta. Du kan
sedan hämta in egna eller färdiga bilder. För att infoga en egen bild väljer du Från fil och letar
upp rätt fil, men om du inte har några egna finns det ett antal under ClipArt. Välj bild och klicka

Kantlinje
r

Fyllningsfärg



OK. Bilden infogas då på ditt Excel-blad. Bildens storlek och läge kan du sedan ändra genom att
klicka och dra med musen.

57. När du tycker att du är klar med din applikation ska du se till att skydda det. Det måste dock gå
att ändra i "Hur mycket"-kolumnen. Markera cellerna som det ska gå att skriva i. Välj Celler i
Format-menyn och sedan fliken Skydd. Du får då upp följande ruta:

Avmarkera kryssrutan "Låst" och klicka på OK.

58. Nästa steg är att skydda dokumentet. Då kommer alla celler som är markerade låsta bli
skrivskyddade, d v s alla utom de du avmarkerade. Du skyddar kalkylbladet genom att välja
Verktyg-menyn, Skydd och Skydda blad I rutan som då visas ska alla kryssrutorna vara
markerade. Välj ett lösenord som du lätt kommer ihåg. Klicka på OK.

Nu är din applikation skyddat och klart för testning. Vill du sedan gå in och ändra på något måste
du ta bort bladets skydd först. Det gör du på samma sätt, välj Verktyg, Skydd, Ta bort
bladets skydd.

6.5.1 Påbyggnad

För att ändra och lägga till måste du först ta bort bladets skydd, se ovan. Här nedan följer ett antal
förslag till förändringar och förbättringar.

59. Du kan lägga till andra kolumner bredvid kolumnen med näringsvärde. Det kan t ex vara fetthalt,
kolhydrater m m. Detta gör du på samma sätt som ovan.



Om du har många matvaror i din lista kommer Totalt-cellen hamna väldigt långt ner och inte synas hela
tiden. Du kan då göra en Totalt-ruta bredvid listan.

60. Ställ dig i lämplig cell och skriv Totalt.

61. Dubbelklicka sedan i cellen till höger. Skriv "=" och klicka sedan i den cell där totalsumman står
(längst ned på din lista). Den nya cellen kommer då att plocka sina värden därifrån och formeln
kommer att de ut enligt följande: "=C40"

Om man vill gå ytterligare vidare kan man låta eleverna få en liten feedback på de värden de har fått. Det
kan t ex vara en textsträng som säger om eleven har ätit bra eller dåligt. Excel har många funktioner som
man hittar under Infoga-menyn, Funktioner. Då kan du välja vad som ska komma upp på skärmen och
för vilka värden de ska komma upp. Här nedan presenteras ett exempel på olika textsträngar, dock utan
närmare förklaring till de funktioner som används.

62. Det första du ska göra är en textsträng som visas om maten är för fet. Ställ dig i valfri cell. Välj
Funktion under Infoga-menyn. Du kan också klicka på snabbtangenten i standardverktygsfältet:

Som Funktionskategori markerar du Logisk och som Funktionsnamn väljer du OM. Du får då
upp följande ruta:

Skriv då in följande:



Detta betyder: Om värdet som står i cellen D40 (vilket i mitt exempel är totalvärdet för fett) är
mer än 12024 (g) skrivs det "Du borde tänka på att äta lite mindre fet mat" i cellen. Är värdet
mindre skrivs det ingenting. Det är ändå viktigt att skriva in dubbla citationstecken för annars
kommer det att skrivas "FALSKT" i cellen.

63. För att även få en textsträng som talar om att man har ätit bra ska du ställa dig i en ny cell
förslagsvis under den förra, välja Funktion under Infoga-menyn och åter igen markera samma
som förra gången, alltså Logisk, OM. Du får då upp samma ruta som föra gången men du ska nu
skriva in:

Under Logisk_test måste du skriva in hela formeln:
((C40>=5000)*OCH(C40<12000)*OCH (F16=""))

Detta betyder: Om värdet i C40 (vilket i mitt exempel är totalvärdet för energi) är mer eller lika
med 5000 och mindre än 1200025 och att det i F16 (vilket är den cell där jag skrev in den förra
funktionen) inte står något (d v s att fetthalten inte är mer än 120 g) så skrivs det "Du verkar ha
ätit bra!" i cellen. Annars står det ingenting.

                                       
24 Värdet 120 g är taget ifrån Rutiga kokboken (1992), sid 12, där det står att
fettkonsumtionen helst inte bör överskrida 80 g per dag för lågenergiförbrukare och 120 g för högenergiförbrukare.

25 Värdena 5000 och 12000 kommer ifrån en rimlig avvikning från det en
normalperson ska få i sig per dag. Det är enligt Vår kokbok  (1991, sid76) ungefär  8400 kJ.



64. För att göra en cell där det står om de inte har ätit bra väljer du återigen samma funktion, men
denna gång skriver du enligt nedan:

Detta betyder: Om värdet i C40 (totala energivärdet) är mindre än 5000 kJ och fetthalten är
mindre än 120g skrivs "Du borde försöka äta lite mera" i cellen.

Detta var några exempel på textsträngar. Du har säkert många andra förslag men kanske har du
nu fått en liten inblick i hur det fungerar och själv kan göra några olika funktioner.



6.6 Att göra en databas om naturtyper i Access

Detta exempel bygger på observationer eleverna själva gör ute i skogen. Det byggs efterhand upp en
databas (en tabell) över platser, naturtyper, pH, växter och insekter. Även datum för observationerna
finns med. Eleverna kan sedan göra en mängd olika sökningar. Det kan t ex vara att se var eller när de
kan hitta en viss växt, de kan se om de hittar något samband mellan växter och pH-värdet eller om en
insekt bara finns tillsammans med en viss växt.

65. Öppna Access med en tom databas.

66. Skapa en tabell. Se till att fliken Tabell är framme. Klicka på Ny och du får upp följande ruta.

Du ska då välja att skapa en ny tabell för Design.

67. Du får då upp följande:



68. Fyll i enligt nedan:

Fältnamn Datatyp

Plats Text
Datum Datum/Tid
Naturtyp Text
pH Tal
Växter PM
Insekter PM

Under Beskrivning kan du skriva ett förtydligande till vad fältet ska innehålla.

Att Växter och Insekter får datatypen PM beror på att datatypen Text, som vi annars skulle ha
använt endast kan innehålla 255 tecken och det kan hända att vi behöver fler.

Alla datatyper har en uppsättning Fältegenskaper som du ser längst ned på bilden. För
datatypen Datum/Tid kan du välja hur datumet ska presenteras. Gå in under Format och välj
Kort datum. För datatypen Tal ska formatet vara Tal och Fältstorlek ska vara Enkel. Inget annat
behöver ändras.

Nästa steg är att spara tabellen. Detta kan du t ex göra genom att stänga tabellen. Du får då upp
en dialogruta som frågar om du vill spara tabellen. Spara den under lämpligt namn. Du får sedan
upp en ny dialogruta:

Eftersom vi bara ska ha en tabell väljer du Nej.

Nu är du tillbaka där vi började förutom att din tabell finns under fliken Tabell. Om du prövar att öppna
den upptäcker du att den ser lite tråkig ut. Det beror dels på att du inte har några data i den ännu, men
också på att designen är lite tråkig. Detta kan dock lätt ändras på genom att skapa ett formulär av din
tabell.

69. Ta fram fliken Formulär. Klicka på Ny och markera Formulärguiden. Du ska också välja den

tabell eller fråga som objektet ska baseras på. Eftersom du bara har en tabell väljer du den. I
nästa steg ska du välja vilka fält du vill ha med i formuläret. Du vill ha med alla och då är det
lättaste sättet att klicka på snabbspolningsknappen:



Alla fältnamnen flyttas då över.

70. I nästa steg ska du välja layout. Markera Kolumner och klicka på Nästa. Välj en snygg stil och
gå vidare. Du ska nu ge ditt formulär ett namn och förslagsvis blir samma namn som tabellen
ganska bra. Klicka sedan på Slutför.

Du kan senare välja Öppna för att fylla i uppgifter eller Design för att ändra på formulärets
design.

Nu är grunden till din databas lagd och eleverna kan nu fylla i sina uppgifter. För att kunna utnyttja
databasen bättre kommer här några exempel på frågor (med formulär) som man kan ha kopplade till
tabellen.

71. Ta fram fliken Frågor, klicka på Ny och markera sedan alternativet Design i dialogrutan som
kommer upp. Klicka på OK.  Du ser då följande ruta på skärmen:

Lägg till din tabell (istället för "Att studera en yta i naturen" står namnet som du har gett din tabell)
och stäng sedan rutan.



Fönstret ser nu ut så här:

72. Du ska nu göra en fråga där du får fram vilka växter man kan hitta i en barrskog. Om du trycker
ner den lilla pilen i höger kant på Fält kan du välja ett fält. Välj Naturtyp. Under Villkor ska du
skriva in Barrskog. Om du vill att det ska stå att det är just barrskog framför varje rad i din tabell
går du vidare, annars avmarkerar du kryssrutan i raden Visa. Om du sedan klickar på Fält-raden
i nästa kolumn ser du hur det blir citationstecken runt Barrskog och då är allt i sin ordning. Nu ser
du återigen den lilla pilen i högerkant i den här kolumnen, men som Fält väljer du nu Växter
eftersom det är det du vill ska visas. Frågan är nu klar och det är dags att stänga den. Spara
frågan under lämpligt namn t ex: "Vilka växter kan man hitta i en barrskog?"

73. Skapa på samma sätt frågor för fler naturtyper, till exempel lövskog, blandskog och äng. Gör
sedan formulär för dem på samma sätt som du gjorde det första formuläret. Du väljer själv om
du vill ha det i kolumnform som i första exemplet (posterna visas då en och en på skärmen) eller i
exempelvis tabellform, posterna visas då i en tabell på skärmen.

Nu har du fem olika formulär, dels det första som är en snyggare presentation av tabellen och dels de
fyra andra som är baserade på de olika frågorna om naturtyper. Nu ska du göra ytterligare ett formulär
varifrån du automatiskt ska kunna öppna de olika naturtypsformulären. Detta för att underlätta för
användaren. Vi ska också se hur man kan dölja formulär så att de inte syns på listan under fliken
Formulär.



74. Ta fram fliken Formulär och klicka på Ny. Låt alternativet Design vara markerat och välj inte
någon tabell eller fråga som objektet ska baseras på. Skärmen kommer då att se ut så här:

75. Börja med att maximera det främsta fönstret (detta är inte nödvändigt, men det underlättar). Den
lilla ljusgrå rutan är det som kommer att bli själva formuläret. Om du sätter muspekaren i kanten
på den ljusgrå rutan ändras pekaren till en dubbelpil och du kan genom att trycka ned vänster
musknapp och dra ändra rutans storlek. Gör den lite större.



76. För att ändra färg ställer du dig med pekaren någonstans på det ljusgrå och trycker ned höger
musknapp. Du får då upp en meny-lista. Under Fyllnings-/bakgrundsfärg kan du välja en färg.

Du ska nu koppla de andra formulären till detta formulär. Det gör du med hjälp av Verktygslådan som
automatiskt har kommit upp på din skärm:

77. Klicka på Kommandoknapp med vänster musknapp, flytta muspekaren till lämpligt ställe i
formuläret och klicka ytterligare en gång med vänster musknapp. Du har då placerat en
kommandoknapp där och en ruta dyker upp på skärmen:

Vi vill öppna ett annat formulär med den här knappen. Markera därför Formuläroperationer och
välj Instruktionen Öppna formulär. Klicka sedan på Nästa. Du ska då välja vilket formulär som
ska öppnas. Välj formuläret där man kan se vilka växter man hittar i en barrskog. I nästa steg
ska alternativet "Öppna formuläret och visa alla poster" vara markerat. Gå vidare till nästa ruta:

Välj Text och skriv in t ex Barrskog. Gå vidare till nästa där du ska döpa knappen. Klicka sedan

Kommandok



på Slutför och knappen är färdigprogrammerad. Om du vill kan du nu stänga formuläret (och
spara det) och testa din knapp.

78. Gör nu ytterligare tre knappar till de andra naturtypsformulären på samma sätt.

79. För att göra en förklarande text till på ditt formulär använder du en Etikett som du hittar i
Verktygslådan. Placera ut den i formuläret genom att först klicka på den med vänster
musknapp, placera muspekaren i formuläret, trycka ned vänster musknapp och dra ut etiketten
till lämplig storlek (det är mycket lätt att sedan ändra storlek genom att klicka och dra i den när
muspekaren ändras till dubbelpil). Skriv i en text t ex: "Välj en naturtyp för att se vilka växter
som finns där".

80. För att ändra designen på etiketten klicka med höger musknapp i etiketten. Du kan då ändra
Fyllnings-/bakgrundsfärg, Teckenfärg och Utseende. Du kan också ändra utseendet på texten i
menyn längst upp på skärmen.

81. För att underlätta ytterligare för användarna kan du också skapa en knapp som stänger
formuläret. Det gör du på precis samma sätt som när du skapade de andra knapparna, men med
den skillnaden att du nu väljer Instruktionen Stäng formulär under Kategorin
Formuläroperationer.

82. Ditt formulär kanske nu ser ut något liknande:

83. För att göra den ytterligare lite snyggare kan du ta bort postväljaren och delningslinjerna. Detta
gör du på följande sätt: Se till att du har formuläret i designläge. Välj Visa, Egenskaper och se
till att fliken Format är framme.

Sätt Postväljare och Delningslinjer till Nej.





6.6.1 Dölja och ta fram formulär

Om det är många frågor och formulär blir det till slut väldigt mycket under de olika flikarna. Det gör att
det dels kan vara svårt att hitta rätt formulär och dels att användarna kanske blir lite förvirrade.
Dessutom kan det vara bra att kunna gömma frågorna och formulären som inte eleverna ska ha tillgång
till. Detta görs på följande sätt:

84. Markera den fråga eller formulär som du vill dölja. Klicka på höger musknapp och välj
Egenskaper. Markera kryssrutan Dold. Klicka på OK.

85. För att ta fram frågorna eller formulären som du har dolt igen väljer du Verktyg-menyn och
sedan Alternativ. Se till att fliken Visa är framme och markera sedan kryssrutan Dolda objekt.

86. För att ta fram en fråga eller ett formulär helt får du återigen gå in i Egenskaper och avmarkera
kryssrutan Dold.

6.6.2 Göra ett ej redigerbart formulär

Du kanske vill att eleverna ska kunna lägga till poster i en tabell, men inte ändra i de som redan finns.

87. Öppna formuläret i designläge.

88. Välj Visa-menyn, Egenskaper.

89. Under fliken Data (eller Alla) ändrar du egenskapen Redigering till Nej.

6.6.3 Menyformulär

Om du har många olika formulär kan det vara bra att ha ett menyformulär där eleverna får välja vad de
vill göra och lätt kan klicka sig fram till de olika formulären.

90. Ta fram fliken formulär och välj Ny. Låt alternativet Design vara markerat.

91. Designa nu ditt formulär som du vill ha det, d v s välj färg. Om formulärhuvud och formulärfot
inte syns går du upp i Visa-menyn och markerar Formulärhuvud/fot.

92. Inför en etikett i formulärhuvudet där du skriver en rubrik, t ex "Välkommen!". Gör den lämpligt
stor, välj färg, utseende och typsnitt.

93. Lägg in en kommandoknapp i formulärfoten som ska avsluta programmet. Du får upp en ruta:

Välj Program, Avsluta programmet.



94. I nästa ruta väljer du att ha Text på kommandoknappen, t ex "Avsluta". Döp knappen och
slutför.

I mittdelen i ditt formulär ska du lägga in kommandoknappar som tar eleven till olika formulär. Det kan t
ex vara en knapp där det står: "Vilka växter finns i olika naturtyper?" och som leder till ditt
samlingsformulär till de olika naturtyperna.

Se till att du har med en knapp där det t ex står: "Göra egna sökningar och frågor", eftersom det kanske
är de viktigaste funktionerna med databasen. Den knappen är bara programmerad så att den stänger
formuläret.

6.6.4 Att öppna databasen med ett visst formulär

När databasen öppnas ska menyformuläret vara det första som möter användaren.

95. Välj Verktyg-menyn, Start. Följande ruta kommer upp:

96. Skriv in programnamn och i Visa formulär väljer du ditt menyformulär. Klicka sedan på OK.

97. Öppna upp ditt menyformulär, maximera det och spara.

6.6.5 Att skapa en knappbeskrivning

På knappen som avslutar och på knappen som man ska klicka på för att göra egna sökningar är det bra
att ha en knappbeskrivning.

98. Öppna menyformuläret i designläge.

99. Lägg in en etikett strax under och lite till höger om Avsluta-knappen. Skriv in en text t ex:
"Databasen avslutas och du återgår till Windows".

100. Ta fram egenskaperna för etiketten genom att klicka på den med höger musknapp. Du får då upp
en ruta där du väljer Egenskaper. Se till att fliken Alla är vald och ändra sedan Synlig till Nej. Ge
också etiketten ett namn, t ex "avslutsetikett".



101. Klicka sedan på kommandoknappen med höger musknapp, och välj Egenskaper. Ta fram fliken
Alla eller Händelse. Klicka i fältet Vid musflyttning. Det kommer då upp två knappar bredvid, en
med en pil och en med tre punkter (Skapa). Klicka på Skapa-knappen, knappen med de tre
punkterna, och följande ruta kommer upp:

102. Välj Kodverktyget. Nu är det dags för lite programmering. I fönstret som nu kommer upp står

det en markör och blinkar någonstans. Där skriver du följande: Me!avslutsetikett.Visible = -1

Detta gör att när användaren rör muspekaren över kommandoknappen "Avsluta", kommer
etiketten att synas. Du måste nu också se till att det står [Händelseprocedur] vid händelsen Vid
musflyttning på kommandoknappen. Om det inte gör det väljer du [Händelseprocedur] med
hjälp av knappen med pilen på.

Etiketten ska dock inte synas om pilen inte är på knappen och därför måste vi göra ytterligare en sak.

103. Klicka med höger musknapp i området runt knappen och etiketten, alltså Detalj eller formulärfot.
Välj Egenskaper och fliken Alla eller Händelse. Välj Vid musflyttning och klicka på Skapa-
knappen. Välj Kodverktyget. Skriv in enligt följande: Me!avslutsetikett.Visible = 0

104. Gör nu en etikett till knappen man trycker på för att göra egna sökningar där det t ex står:
"Huvudprogrammet avslutas och du kan inte komma tillbaka annat än genom att starta om".
Programmera knappen på samma sätt som ovan.



7. Slutsats

Frågorna i vår problemformulering var följande:

105. Hur kan basutbudet i datorerna utnyttjas i en undervisningssituation?

106. Är det möjligt att hinna sätta sig in i och utnyttja basutbudet inom en vanlig lärartjänst?

107. Är det möjligt att skapa en pedagogisk resurs av datorerna utan att ha specialprogram?

Efter att ha testat att göra applikationer utifrån datorns basutbud och dessutom ha arbetat som lärare
samtidigt tycker vi att vi har fått relevanta svar på dessa frågor. Basutbudet har vi definierat som
Microsoft Office 97.

Basutbudet kan användas på en mängd olika sätt. Vi har kommit fram till att databaser är användbara,
har många pedagogiska fördelar och är relativt enkla att lägga upp. PowerPoint har många möjligheter att
kunna utnyttjas som en pedagogisk resurs. Det är också ett lätt program att använda både för lärare och
för elever. Vi anser att en av de främsta fördelarna är att det är möjligt att utveckla gamla uppgifter
(periodiska systemet och bestämningsnyckeln) och att det är en hjälp för lässvaga elever. De får stöd av
förklarande bilder och det behövs inte så mycket text. Det finns även många tillfällen att utnyttja
programmen för att göra väldigt enkla applikationer (kemilaboration).

Hur basutbudet och datorerna kan utnyttjas har vi gett svar på ovan, men finns det då tid att sätta sig in i
och utnyttja basutbudet inom en vanlig lärartjänst? Om det finns möjlighet att utnyttja
kompetensutvecklingstiden är det möjligt att klara av detta. Det är då viktigt att ledning och arbetsgivare
tar hänsyn och avsätter den tid som behövs som t ex studiedagar. Det krävs en del engagemang och tid
för att sätta sig in i programvarorna och komma igång med användandet. Om den tiden satsas i början
har man dock igen det senare, det vill säga att man kan använda sig av det man har gjort och då sparar
en del tid.

Det är viktigt att satsa en del tid på utformandet av applikationerna och först då är det möjligt att skapa
en pedagogisk resurs av datorerna och programmen. Det är då möjligt att klara sig utan
specialprogrammen som kan bli begränsande. Det kan vara bra att bara skaffa in basutbudsprogrammen
och sedan anpassa dem till sin egen undervisning och elevernas behov och kunskapsnivå. Dessutom kan
det vara ett utmärkt tillfälle för intresserade eleverna att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom
datorer genom att själva få lägga upp databaser och utforma applikationerna. Det är däremot viktigt att
vi som lärare är med och styr upp innehållet och det pedagogiska användningsområdet. Om man vill
skapa en pedagogisk resurs av datorerna är det viktigt att inte bara ha eller göra applikationer utan att
framförallt tänka igenom hur de ska användas.



8. Diskussion

8.1 Diskussion om litteraturstudierna

Om vi ser tillbaka på det olika pedagogerna och deras tankar om inlärning hittar vi många fördelar med
att använda datorn i undervisningen.

Piaget anser att all inlärning förutsätter en aktivitet från barnets sida och att den muntliga inlärningen är
mycket begränsad. Liknande tankar har även Bruner som framhåller det viktiga i att ha konkret material i
samband med inlärningen. Vi bedömer att med hjälp av datorn kan eleverna vara mer aktiva och delta
mer än i annan undervisning som till exempel muntligt berättande, videotittande eller läsning.
Datoranvändningen förutsätter oftast en aktivitet från elevernas sida och uppmanar till kreativitet.
Undervisningen kan på så sätt bli mer konkret. Barnet utför också en fysisk aktivitet vilket enligt Piaget
har som funktion att skapa en obalans hos barnet som enligt honom är enda sättet att sätta igång
ackommodationsprocessen och därmed inlärningen.

Vygotsky är en språkstyrningsteoretiker som anser att det sociala samspelet är grunden till kunskap. Han
anser att man först klarar av saker i samspel med andra människor och att det sedan leder till att man
klarar av det själv. Även här är datorn en bra resurs. Det är lätt att sätta sig flera framför datorn och
jobba gemensamt. Eleverna drar då nytta av varandras kunskaper och lär sig samtidigt. Vår erfarenhet är
att läraren sällan behöver uppmana eleverna att sätta sig flera framför datorn utan att de gärna gör det
självmant. Det gör inte heller något om de är på olika nivåer eftersom de drar nytta av varandra. Däremot
tror vi att det är viktigt att fundera på gruppsammansättningen så att alla deltar i arbetet. Det de först bara
klarar gemensamt kommer de senare att klara av själva enligt Vygotsky.

Hos Freinet hittar vi många anknytningspunkter till användandet av datorer och vi tror att Freinet skulle
ha ansett datorn som ett utmärkt hjälpmedel. Detta på grund av flera orsaker. Han anser att det är viktigt
att det eleverna gör ska komma till användning, ha en mottagare. Här kommer datorn in på många sätt.
Dels är det ganska lätt att göra snygga redovisningar och presentationer med hjälp av datorn. Eleverna
kan sedan nå ut till andra genom att lägga ut arbetena på en hemsida. Detta sporrar dem förhoppningsvis
att göra ordentliga arbeten och kontrollera sina uppgifter noggrant. Dels är det lätt att lägga upp sina
arbeten eller kunskaper på datorer eller interna nät för att de sedan ska kunna utnyttjas av andra elever.
Det kan vara vanliga arbeten eller att man bygger upp en databas med information.

Freinet ansåg också att kontakten med andra var ett viktigt verktyg för inlärning och han och hans elever
odlade kontakter med flera andra skolor främst inom Frankrike. Med dagens teknik är det mycket lätt
att ta kontakt med andra, både företag, skolor och enskilda personer. Eleverna kan både ha
direktkontakt genom att till exempel chatta eller skriva e-brev eller skriva mer utförligare rapporter till
varandra. Det är lätt att knyta internationella kontakter där de kan få mycket kunskap inom olika
områden. Det är också lätt att genomföra gemensamma projekt och bygga upp databaser där de kan
jämföra olika länder eller orter. Då får eleverna göra något tillsammans och lära sig nya saker samtidigt
som det kommer till användning för andra.

I Lpo94 står det att läsa att läraren ska ”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och
arbetsformer”26. Vi anser att datorn blir ett utmärkt hjälpmedel för att uppfylla detta mål. Det blir
ytterligare ett sätt att variera undervisningen på och även att anpassa den till varje elevs behov om datorn
utnyttjas på rätt sätt. De kan också ha större möjligheter att själva styra sin undervisning och framförallt
sin inlärning. I databaser kan de själva välja vad de ska skriva in och även ställa frågor som passar deras

                                       
26 Lpo94 (1994), sid 14



nivå. Detta är också mycket viktigt enligt Lpo9427. Det är däremot viktigt att läraren är med och kan
styra in eleverna på det som är viktigt och relevant. Det är inte alltid så lätt för eleverna att hitta och veta
sin egen nivå och det finns risk att det antingen blir för lätt för dem eller för svårt. I båda fallen blir det
ingen eller felaktig inlärning. Vi tror dock att eleverna kan bli mer engagerade om de får pröva olika
arbetssätt och styra mer över sin egen inlärning. Lars Friman arbetar mycket med ett undersökande
arbetssätt och tar stor hjälp av databaser. Han ser många fördelar med detta sätt att jobba och precis
som Freinet anser han att det är viktigt att det eleverna gör har en mottagare eller ska komma till
användning. Detta tror även vi är viktigt men vi anser också att eleverna ibland måste kunna inhämta
kunskap för sin egen skull och att det är viktigt att poängtera att de ska utveckla sin inlärning och sig
själva.

På många ställen står det att datorn ska användas som ett hjälpmedel och vi önskar att det är precis så
datorn ska användas. Jörgen Lindh har i ett projekt undersökt hur datorn kan användas som hjälpmedel
och kommit fram till att det fanns många sätt att använda den på och många saker att använda den till.
Han försökte använda den som ytterligare ett hjälpmedel för att söka efter fakta, skriva, träna matematik
o s v. Hans slutsats är att eleverna får ett ökat intresse för skolarbetet och att det bidrar till en mer
individanpassad undervisning. Detta menar vi är starka skäl till att använda datorn mer. Datorn måste bli
ett hjälpmedel som är lika naturligt som papper och penna. Detta speglas också i Lpo94 där datorn bara
står omnämnd som ett verktyg att använda och där datakunskap, till skillnad från Lgr80, inte omnämns
som ett eget ämne. Gunilla Jedeskog har undersökt om eleverna lär sig mer om de får använda datorn
och hon har kommit fram till att det inte finns några belägg för det. Detta menar då vi inte spelar någon roll
eftersom den bara ska vara ytterligare ett sätt att variera undervisningen på.

                                       
27 ibid, sid 12



8.2 Diskussion om programmen

När vi skulle undersöka de olika programmen och bestämma oss för vad vi skulle göra valde vi att testa
idéer som vi själva trodde att vi skulle ha användning för samt att vi försökte få ett så brett spektra som
möjligt. Några av våra idéer fick vi slopa eftersom de var praktiskt ogenomförbara. Givetvis har vi haft
en pedagogisk tanke med våra idéer och hur vi har tänkt använda applikationerna men eftersom vi riktar
oss till utbildade lärare har vi valt att inte gå in på hur man kan utnyttja programmen på ett pedagogiskt
sätt utan lämnar till var och en att anpassa dem och lägga upp sin egen undervisning utifrån sina egna
pedagogiska tankar. Vi vill däremot framhålla att det är viktigt att ha tänkt igenom på vilket sätt man har
tänkt att utnyttja programmen så att de blir ett bra komplement till den vanliga undervisningen.

I Access provade vi att göra två olika typer av databaser. En som är tänkt att användas som en
sökdatabas och en som endast är en ram där eleverna själva ska lägga in information för att bygga upp
databasen och sedan kunna använda den för att göra olika studier. Sökdatabasen behandlar periodiska
systemet och den andra handlar om olika naturtyper. Vår idé med sökdatabasen om det periodiska
systemet var att presentera de olika grundämnena lite mer utförligt och konkret. Vi ansåg att detta avsnitt
ofta presenterades ganska tråkigt och abstrakt i de vanliga böckerna. Basen ska bli ett komplement till
läroboken och ett verktyg för att bättre förstå det periodiska systemet. Denna finns dock inte med i vår
lärarhandledning eftersom vi upptäckte att det var svårt att få den användarvänlig och att det var mycket
enklare att göra en sådan applikation i Excel. Mer om det nedan.

Databasen om de olika naturtyperna är tänkt att användas på två olika sätt. Dels ska eleverna själva gå ut
och studera en yta i naturen och föra in sina observationer i databasen och dels ska man kunna gå in och
söka och använda informationen för att söka svar på olika frågeställningar såsom "Skiljer sig pH-värdet på
en yta mellan olika årstider?". Vi anser att det är ett bra sätt att knyta ihop teori och praktik och att
använda sig av det man kan iaktta ute till att göra kunskap av.

Access tyckte vi var ganska lätt att komma igång med. Det innebär att man lätt kan lägga upp en databas
och börja föra in information. Om man sedan vill presentera den lite snyggare och göra mer
komplicerade sökningar krävs det dock lite mer arbete.

PowerPoint är ett program för att göra presentationer i och det är lätt att använda med färdiga mallar
och tydliga instruktioner. Vi ville därför se om det gick att använda till något annat än bildspel och gjorde
en bestämningsnyckel för träd och buskar. Originalet till bestämningsnyckeln är tagen från en stencil.
Fördelen att lägga in en gjord stencil på dator är att elever som har svårt att hålla reda på var på stencilen
de är någonstans aldrig behöver fundera på det. Det blir snyggare bilder och det går att ha riktiga
fotografier på bladen. Om bestämningsnyckeln läggs upp på en dator som är Internetansluten går det även
att göra länkar till den virtuella floran på nätet. Detta tror vi leder till större chans att alla läser mer om
trädet eller busken än om de själva hade varit tvungna att hämta en flora och slå upp den rätta arten.

Vi gjorde även ett periodiskt system i PowerPoint. Från början gjordes det en databas i Access men när
det kom till användandet tyckte vi inte att det fungerade som vi ville. Tanken var att kunna presentera
periodiska systemet lite mer för eleverna. Det var lättare att göra ett snyggare användargränssnitt i
PowerPoint än i Access vilket är viktigt för att eleverna ska använda det. Nackdelen är att det inte går
att söka och ställa frågor. PowerPoints främsta användningsområde är ändå som ett
presentationsprogram och som det fungerar det mycket bra och är lättanvänt för eleverna. De kan göra
snygga presentationer av sina arbeten som andra elever sedan kan titta på. Redovisningarna kan bli
händelserikare och mer verklighetsanknutna med bilder i färg. Det är också lätt att lägga in filmsekvenser
och ljud om skolan har rätt tillbehör.



Excel är ett bra program med många användningsområden. Vi har testat några olika idéer. I ett av
testprogrammen (väder och vind) har vi två olika delar. Dels en del där eleverna kan testa sina
kunskaper genom att svara på frågor, en idé som givetvis går att  applicera på vilket område som helst,
och dels en del där eleverna bygger upp en databas om väder och vind. Den bygger, på samma sätt som
Accessdatabasen om naturtyper, på observationer som eleverna själva gör. Det var inga problem att
bygga upp en databas i Excel men vi tycker ändå att det är bättre att använda Access när man ska göra
databaser eftersom att det är mer anpassat och att det sedan är lätt att utveckla det för att ställa frågor o
s v. Däremot är det vanligare med Excel än Access på skolorna och då är det ett bra alternativ. Att göra
ett enkelt test där eleverna själva kan testa sina kunskaper kan vara användbart. Det tar lite tid att bygga
upp själva testet men när en mall väl är gjord så är det sedan lätt att bara byta ut frågorna och svaren.

Vi testade också att bygga upp en näringstabell där eleverna kan fylla i vad de har ätit och se om det är
en bra eller dålig måltid. Detta kan användas både i NO:n och hemkunskapen. För detta ändamål finns det
dock färdiga program att köpa in. Den tredje idén vi testade var en enkel mall för att fylla i mätvärden på
en kemilaboration som man sedan kan göra diagram av. Ett väldigt enkelt exempel på hur Excel kan
utnyttjas och vi tror också att det underlättar för eleverna när de t ex ska rita diagram.

Efter att ha genomfört våra olika idéer finns det vissa vi har fastnat för och som kan var genomförbara.
Det är framförallt databaserna, periodiska systemet och bestämningsnyckeln. Däremot tycker vi att
några är för tidskrävande och inte fyller den funktionen som vi ville uppnå. Det gäller bland annat
näringstabellen i Excel. Det tog mycket tid att fylla tabellen med uppgifter och den blev inte
lättöverskådlig. När vi sedan upptäckte att det fanns färdiga program att köpa för detta ändamål ansåg vi
att det inte är värt att satsa den tid det tog. Det vi tycker har stor potential är databaser av olika slag.
Det eleverna gör kommer till användning för andra. Den intressantaste biten i användandet av databaser
är att kunna tolka informationen och att omvandla den till kunskap. Det är då som den verkliga nyttan
med databaser upptäcks.
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Bilaga 1

Bilaga 2



Bild 1 och
2 Bestämningstabell för blad från 

några vanliga vilda buskar och träd.

(Ta med hela bladskaftet! Dela aldrig 
på ett sammansatt blad)

Bladet är 
sammansatt av 
småblad

Bladet är enkelt

Hur ser ditt blad ut?

Bild 3 och
4 Bladet är enkelt

Flikigt blad Helt blad

Flikigtblad

Parflikigtblad
Mer eller mindre 
handflikigt blad

Bild 5 och
6 Parflikigt blad

Ek

Naggad bladkant

Al

Urnupen 
bladspets trädet 

har kottar

Asp

Långa platta bladstjälkar



Bild 7 och
8 Mer eller mindre handflikigt blad

Lönn Hagtorn
Måbär

Helt blad

Sågad bladkant Naggad bladkant

Bild 9 och
10

Sågad bladkant

Alm

Hassel

Hägg

Björk Lind

SlånSälg

Bladet är sammansatt av småblad

Parbladigt med 
sågade blad

Fingrat blad

Bild 11
och 12 Parbladigt med sågade blad

Gråvit luden 
bladundersida

Grön 
bladerundersida

Grön bladundersida

Fläder Nypon Ask



Bild 13
och 14 Gråvit luden bladundersida

Rönn Hallon

Fingrat blad

Hästkastanj

Bild 15
och 16

Måbär

Röda bär som 
oftast sitter två 
och två.

Mer information 
från den virtuella 

floran

Alm

Sned bladbas, sträv 
bladöversida

Mer information från 
den virtuella floran

Bild 17
och 18 Sälg

Luden bladundersida, 
varierande bladform och 
bladkant.

Mer information 
från den virtuella

floran

Slån
Buskens grenspetsar 
bildar tornar

Mer information 
från den virtuella

floran



Bild 19
och 20 Hägg

Sidonerverna går över 
varandra. Två vårtor 
vid bladskaftet.

Mer information 
från den virtuella

floran

Björk

Tydligt dubbelsågade 
kanter.

Mer information 
från den virtuella

floran

Bild 21
och 22 Lind

Skevt hjärtlika 
blad som sitter 
tvåsidigt ställda på 
de plana skotten

Mer information 
från den virtuella

floran

Hassel

Klibbiga körtelhår

Mer information 
från den virtuella

floran

Bild 23
och 24 Ek

Mer information 
från den 

virtuella floran

Al

Mer information från 
den virtuella floran



Bild 25
och 26 Asp

Långa platta 
bladstjälkar

Mer information 
från den virtuella

floran

Lönn

Mer information 
från den virtuella

floran

Bild 27
och 28 Hagtorn

Buskar eller 
småträd med 

torniga grenar och 
flikiga, sågade 

blad.

Mer information 
från den virtuella 

floran

Fläder

5-7 småblad
Mer information 
från den virtuella 

floran

Bild 29
och 30 Nypon

Mer information 
från den virtuella 

floran

Ask

11-15 småblad 
svarta hovliknande 

blomknoppar

Mer information 
från den 

virtuella floran



Bild 31
och 32 Rönn

11-15 småblad, 
luden 

bladundersida på 
våren

Mer information 
från den 

virtuella floran

Hallon

Blad med 1-3 par 
småblad och 

uddblad, under 
vitfilthåriga

Mer information 
från den virtuella

floran

Bild 33
Hästkastanj

Mer information 
från den virtuella

floran



Bilaga 3

Bild 1

K Sr Y Zr Nb TcMo RhRu Pd CdAg In TeSb ISn Xe

Mg

Be

H

Fr

Cs

Li

Na

K MnCrVTiSc

Ra

Ba

Ca

Rn

Ne

Ar

Kr

He

Ti Pb Bi Po AtOs Ir Pt Au Hg

Br

Cl

FO

S

Se

P

C NB

Ga

Al

Ge

Si

As

Hf Ta W ReLa

Ac

CuNiCoFe Zn

Periodiska systemet

Metall Halvmetall Ickemetall

1

2

3

4
5

6

7

period

Undergrupper (övergångselement)

Huvudgrupp

1 2
Huvudgrupp

3 4 5 6 7 8

Bild 2
Väte - H

Atomnummer 1

Atommassa 1.01 u

Smältpunkt -259 °C

Kokpunkt -253 °C

Densitet 0,1g/dm3

Periodiska systemetAnvändningsområden

Bild 3

Användningsområden -för Väte

Bränsle i bränsleceller. Är under utveckling 

men är ett av de alternativ som kan komma till

användning om kärnkraftverken ska tas ur drift

Fetthärdning

Framställning av ammoniak,

metanol, väteperoxid

Raketbränsle

Periodiska systemet



Bilaga 4

Vad
Hur
mycket Energi i kJ Fett i gram

Frukost och mellanmål    
Mjölk (antal dl)  "=B3*250" "=B3*3"
Lättmjölk(antal dl)  "=B4*170" "=B4*1"
Filmjölk (antal dl)  "=B5*250" "=B5*3"
Lättfil (antal dl)  "=B6*170" "=B6*1"
Ost (antal skivor)  "=B7*128"  
Smör (på ant. brödskivor)  "=B8*170" "=B8*5"
Mjukt bröd (antal skivor)  "=B9*390" "=B9*1"
Hårt bröd (antal)  "=B10*200" "=B10*0,35"
Cornflakes(antal dl)  "=B11*200"  
Messmör (på ant.
brödskivor)  "=B12*250"  
Ägg (antal)  "=B13*340"  
Leverpastej (på ant.
brödskivor)  "=B14*230"  
Korv (på ant. brödskivor)  "=B15*170"  
Godis, bullar och
annat onyttigt    
Wienerbröd (antal)  "=B17*750" "=B17*30"
Chokladkaka (60 g)  "=B18*1470" "=B18*30"
Marmelad (på antal
smörgåsar)  "=B19*330"  
Sockerbit (antal)  "=B20*50"  
Vispgrädde(antal dl)  "=B21*1660"  
Fisk    
Torskfilé ( antal
portioner)  "=B23*315" "=B23*0,7"
Makrill (antal portioner)  "=B24*890" "=B24*16"
Lax (antal portioner)  "=B25*760" "=B25*12"
Kött    
Falukorv ( antal
portioner)  "=B27*1220"  
Skinka (antal portioner)  "=B28*1100"  
Kyckling (antal portioner)  "=B29*500"  
Frukt och grönsaker    
Apelsin (antal)  "=B31*230"  
Banan (antal)  "=B32*340"  
Äpple (antal)  "=B33*360"  



Tomat (antal)  "=B34*60"  
Potatis (antal)  "=B35*210"  
Dryck    
Apelsinjuice (antal glas)  "=B37*420"  
Choklad på mjölk (antal
glas)  "=B38*1070"  
Läskedryck (antal
flaskor)  "=B39*460"  

Totalt  
"=SUMMA(C2:C3
9)"

"=SUMMA(D3:D3
9)"


