
Pedagogiska institutionen
Box 199, 221 00 Lund

LÄRARES OCH ELEVERS INSTÄLLNING TILL
DATORANVÄNDNING I SKOLAN

Kristina Plemic

Handledare:
Lotta Antman

Kurs: PED 440
Kandidatuppsats, 10 poäng
41-60 poäng
2001-06-06



Lunds universitet
Pedagogiska institutionen

Titel: Lärares och elevers inställning till datoranvändning i skolan
Författare: Kristina Plemic
Handledare: Lotta Antman
Vårterminen 2001
Arbetets art: 41 – 60 poängs uppsats
Sidantal: 45

Sammanfattning

Bakgrund:
Det här arbetet var ett sätt för mig som blivande pedagog att skapa en uppfattning om vad
jag kan förvänta mig från såväl lärare som elever i dagens skolor vad gäller
datoranvändningen i och kring undervisningen. Jag har varit medveten om att jag inte kan
dra några generella slutsatser men undersökningen kan ge en bild av dator- och
Internetanvändningen på en grundskola i Malmö.

Syfte:
Huvudsyftet var att studera lärarnas och elevernas inställning till datoranvändning i skolan.
Ett delsyfte var att undersöka om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors
datoranvändning.

Metod:
I undersökningen användes både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det empiriska
underlaget samlades in dels med hjälp av elevintervjuer, där tio elever i årskurs 4 - 6
intervjuades, och dels med hjälp av en enkätundersökning, där tjugo lärare som undervisar i
årskurs 4 – 6 deltog. Det antagna forskningsperspektivet var abduktivt.

Resultat:
Resultatet visade att eleverna är positivt inställda till datorer, att de gärna använder datorer i
skolarbetet och att de anser att datorn är ett bra pedagogiskt hjälpmedel. Detta ledde
mestadels till att undervisningen upplevdes som mer lustbetonad och medförde ett ökat
intresse för skolarbetet. Lärarnas inställning var däremot komplex. De känner trycket från
samhället och visar samtidigt personliga negativa attityder gentemot datorer. Men i de fall
där de sett relevanta användningsområden och insett den pedagogiska vinsten tog de
ställning för datoranvändning och använde sig av verktyget i större utsträckning. Då var de
positiva till datorsatsningar, de tyckte att det var roligt med datorer och såg nyttan av
informations- och kommunikationsteknik men uttryckte samtidigt ett distanstagande. De
värnade istället om god undervisning och mänsklig kontakt. Ett stort hinder för framgången
för datorstödd undervisning var lärarnas bristande kunskaper vad gäller datorns olika
program.

Nyckelord: grundskola, datoranvändande i undervisningen, inställningar, könsroller
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Förord

Att arbeta med datorstöd i undervisningen är roligt, stimulerande och kreativt, men innebär
samtidigt en rad problem. Det har jag erfarit genom mitt jobb där jag dagligen ställs inför
nya möjligheter och hinder och håller med respondenterna att datorer kan utgöra både ett
hot och en möjlighet i undervisningen. I den här undersökningen har jag låtit både elever
och lärare berätta hur de uppfattar datoranvändandet i skolan. Mitt mål har varit att lyssna
på röster inifrån skolan eftersom jag tror att det är ett sätt att föra datorutvecklingen framåt.

Alltså riktar jag ett stort tack till elever och lärare som ställt upp och svarat på mina frågor.
Jag vill dessutom tacka min handledare Lotta Antman för allt engagemang och stöd. Ett
varmt tack riktar jag till min underbara sambo för att har varit lyssnande och hjälpt med
kunnig diskussion kring problematiken.

Lund i maj 2001

Kristina Plemic



4

1. Inledning

Att vi idag lever i informationssamhället råder det ingen tvekan om. Informations- och
kommunikationsteknik (IKT) behandlas allt oftare i den allmänna skoldebatten. Betydelsen
av information är idag så stor att man talar om ett informationssamhälle precis som man
tidigare  talade om ett industrisamhälle. Skolan är en del av samhället och får inte hamna på
efterkälken i detta sammanhang. Men man ska inte förvänta sig en inlärningsrevolution
bara för att man inför ny teknik i klassrummet. Det behövs ny pedagogik och metodik för
att datorn skall komma till rätta i undervisningen.

För att skolan skall kunna ta sig an uppgiften att arbeta med datorns hjälp krävs att man
fortbildar respektive utbildar lärare och lärarkandidater.
Eftersom morgondagens arbetskraft utbildas i skolan är jag nyfiken över vilka
inställningarna till datoranvändning idag råder i skolan. I många år har skolan utbildat
elever för att de ska klara av industrisamhällets olika krav. Faktum är att om man ser på hur
skolan och skolans styrdokument har varit utformade, verkar de bygga på att få barnen att
anpassa sig till att bli yrkesverksamma inom industrisektorn. Inlärningen sker i ett
klassrum, lektionerna är ofta tidsanpassade och ämnesindelade. Detta har väl i och för sig
fungerat bra hittills eftersom många av eleverna har kommit att bli verksamma inom
industrisektorn efter avslutad obligatorisk skolgång. Idag är situationen annorlunda. Många
elever som vi utbildar kommer inte att vara verksamma inom ett industrisamhälle utan
inom det som idag kallas informationssamhället, i vilket informationssökning, informations
analys och annan form av bearbetning av information är av stor betydelse. Men för att
kunna förbereda eleverna för att kunna verka i detta informationssamhälle, måste lärarna
själva vara någorlunda väl bevandrade i vad den nya tekniken har för för– och nackdelar.

I vårt nya samhälle baseras en allt större del av verksamheten på kunskap och på
informationshantering. Informationssamhället är, och kommer i ännu högre grad att bli, ett
lärande samhälle där det gäller för oss att hitta nya vägar för ett livslångt lärande.
Utbildningen kommer att behöva förändras och den kommer i högre utsträckning att
behöva inriktas på att ”lära sig lära”. Med hjälp av IKT och datorn kommer människors
”vetande” att drastiskt förändras. Men det handlar inte bara om IKT i den dagliga
undervisningen. Vi måste vidga perspektivet. Det handlar också om IKT som ett
kommunikationsverktyg i samhället och vilken roll skolan får i denna nya verklighet. Var
kommer eleverna in? Med datorn och IKT finns möjligheter att göra skolan mer attraktiv
och flexibel för ett livslångt lärande. Med den snabba utvecklingen inom
informationstekniken har den yngre generationen fått helt andra förutsättningar än tidigare
generationen att skaffa sig kunskap. Hur utnyttjar elever och lärare dessa förutsättningar i
skolan?
Med datorn och IKT följer en rad problem. Jag har sett att skolans inställning till tekniken,
ekonomiska resurser, till fortbildning och till teknisk support är faktorer som påverkar.
Helt naturligt undrar jag nu över hur eleverna och lärare påverkas och vad deras
inställningar är till datoranvändning i skolan.
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På många ställen i samhället är datorn integrerad i verksamheten och fungerar som ett
självklart verktyg. I mitt jobb som utbildare använder jag datorn dagligen men stöter ändå
på en rad problem och jag ser att det drabbar undervisningen. Samtidigt ska jag möta elever
med olika bakgrund, förutsättningar och inställningar. Att använda datorer är verkligen inte
någon självklarhet för alla. Därför har jag valt att låta tio elever och tjugo lärare komma till
tals. Allt för att få nya infallsvinklar i diskussionen kring datoranvändandet i skolan.

1.2 Syfte

Vilken inställning har lärare och elever till datoranvändning i skolan?

Syftet med denna undersökning är att ge en bild av hur en grupp elever och lärare ser på
datorn som redskap. Dessutom vill jag studera om det eventuellt finns skillnader mellan
pojkars och flickors datoranvändning. Förhoppningsvis kan min studie fungera som ett
underlag för nya infallsvinklar i en vidare IKT – diskussion.
I min undersökning har jag inte för avsikt att ge en heltäckande bild, studien är alltför
begränsad för det. Däremot har jag valt göra min undersökning utifrån både elevers och
lärares synsätt.

1.3 Bakgrund

Genom datorn och Internet i skolan får lärare och elever tillgång till kunskap på ett
snabbare och enklare sätt än tidigare. Är skolan ambitiös och tar tillvara datorns möjligheter
i undervisningen?
I samtal med min syster som är tio år gammal har det kommit fram att datorn används
väldigt lite i undervisningen. I samtal med några grundskolelärare har det dessutom kommit
fram att datorn egentligen inte fungerar som ett verktyg i skolan. Det var då jag började
fundera på olika orsak till detta. Vad beror det på? Beror det på bristande intresse eller
kompetens hos lärare? Teknikrädsla? I vilket utsträckning finns problemet?
Det finns möjlighet för alla skolor att (under förutsättning att datorerna är uppkopplade till
Internet) söka information och kommunicera med hela världen genom ”det svenska
Skoldatanätet” som är Skolverkets datanät och en del av Internet.
(http://www.skolverket.se/skolnet).
I ett och samma informationssystem har elever och lärare möjlighet att utbyta tankar och
idéer med varandra oavsett var de befinner sig. Skoldatanätet är inte något fristående
nätverk utan en integrerad del av Internet. I nätet får alla som arbetar i skolan möjlighet att
kommunicera och hämta information. Avsikten med Skoldatanätet är att skolor, elever och
lärare ska kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Skoldatanätet ger också
tillgång till informationskällor som kan användas i undervisningen.

I Malmö kommun finns det 64 kommunala grundskolor och 9 privata grundskolor. Jag
kontrollerad på Internet hur många av dessa skolor som har en hemsida i databasen ”det
svenska Skoldatanätet”. Endast 16 skolor finns med och av dessa är 2 privata. Det svenska
skoldatanätet har varit i drift sen 1994 på Internet. Jag blev mycket överraskad över att inte
fler grundskolor i Malmö har en egen hemsida i Skoldatanätet. Kan det vara så illa att 50
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skolor inte har Internet-uppkopplade datorer. Tanken med mitt examensarbete är att få en
inblick i datorstödd undervisning i skolan och användningen av Internet som hjälpmedel.

1.4 Tidigare forskning

Utvecklingen inom databranschen har gått i rasande takt och visar ingen tendens att
avstanna. Under 1970 och -80 talet var det meningen att datorn skulle introduceras i de
svenska skolorna. Mycket pengar satsades på olika projekt vars syfte bl.a. var att utbilda
eleverna i dator- och dataanvändning samt att utnyttja datorn som pedagogiskt hjälpmedel.
Hela tiden ökar satsningen på bl.a. datorer och de introduceras allt tidigare. Trots detta är
inställningen till IKT – satsningen väldigt oklar bland lärare och elever eftersom så få
utvärderingar har gjorts. (Jedeskog,1996)

Staten har under 25 års tid försökt att integrera datorn i skolan. Detta har skett i form av
olika projekt. Det första projektet var Datorn I Skolan (DIS). Syftet med DIS – projektet
var att främja en ren undervisning i datalära samt modernisera undervisningen. DIS –
projektet resulterade i ett antal förslag och rekommendationer. Det föreslogs bland annat ett
nytt skolämne, datalära, och det rekommenderades att datorer skulle användas som ett
metodiskt hjälpmedel i de övriga ämnen. Resultatet blev att mellan åren 1984-87 inköptes
minst 8 datorer till alla högstadieskolor i landet med pengar från stat och kommun. Datalära
blev inget enskilt ämne utan timmarna fördelades på olika ämnen. Läsåret 84/85 gjordes en
treårssatsning på högstadiet (Lindh,1997). Vid utvärderingen visade det sig att flertal skolor
långtifrån hade nått målet med 80 timmar datalära. Timtalet låg snarare kring 10 till 25.

Ett annat projekt var Datorn och Skolan 1988-91 (DOS), som hade sin grund i det
informationssamhälle som var på väg att utvecklas (Jedeskog,1996). Syftet med DOS –
projektet var att öka datoranvändningen i undervisningen bland lärare och elever i skolans
alla ämnen. Projektet engagerade 800 lärare i grund- och gymnasieskolan. Anledningen till
att DOS – projektet startades var att informationstekniken ansågs påverka alla delar av vårt
samhälle. Skolöverstyrelsen (SÖ) formulerade ett antal mål för försöksverksamheten (DOS
– projektet). Man försökte med målen få datorn att bli ett pedagogiskt verktyg som skulle
effektivisera den pedagogiska processen.

Gunilla Jedeskog har skrivit en bok som följer upp DOS – projektet fyra år efter
genomförandet på ett antal skolor. I hennes bok redovisas, genom intervjuer av skolledare,
lärare och elever, fyra skolors förhållande till datorer. Något som är genomgående typiskt
för skolorna är att hänförelsen över att använda datorer i undervisningen var stor hos de
lärare som genomförde projektet men tyvärr lyckades de sällan smitta av sig på sina
kollegor. Entusiasmen avtog drastiskt eller försvann helt när projektet avslutades och
pengarna tog slut.
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2. Litteraturgenomgång

Nedan följer en litteraturgenomgång. Den beskriver den aktuella diskussionen inom
området. Naturligtvis kan min förförståelse ha påverkat urvalet, men målet har varit att så
objektivt som möjligt redovisa olika aspekter av problemområdet. Jag har valt att begränsa
litteratursökningen att endast omfatta litteratur skriven senare än 1994. Att jag valt denna
begränsning beror på att utvecklingen inom datorteknik just nu sker explosionsartat och
äldre litteratur är till stor del redan inaktuell.

2.1 Datoranvändning i ett samhällsperspektiv

Datorer och IT präglar vårt samhälle. Men hur tar vi till oss den nya tekniken? Hur
påverkar den oss och hur påverkar den lärandet?

I den offentliga utredningen Digital Demokrati skriver Thorngren (1997) om teknikens
konsekvenser. Han menar att en omställning tar tid och att ny teknik i början mest används
för att snabba upp (mekanisera) rådande rutiner. Enligt Thorngren är det detta perspektiv de
flesta medelålders användare har i dag. De någon yngre tycker helt enkelt att datorer och
IKT är lika självklara som glödlampor, telefoner eller TV. Qvarsell (1998) skriver att det
främst är de unga människornas värld som förändras av den snabba tekniska utvecklingen.
Hon hänvisar till Mead (1970) som sett att en snabb samhällsutveckling påverkar barnen
först och främst. De ligger ofta före föräldrarna i mötet med det nya.
En teknisk revolution består av en rad uppfinningar och genombrott som kompletterar
varandra. Det menar Nilsson och Pålsson (1998) och skriver att det ofta tar ungefär 40 år
innan en teknisk nyhet har vunnit mark. Först ska äldre beslutsfattare ta till sig det nya.
Tekniken används då mest för att göra det man alltid har gjort, om än något bättre och
snabbare. Det är inte förrän en ny generation har vuxit upp med tekniken som den används
fullt ut, med de möjligheter som faktiskt finns. Idag har ungdomar möjlighet att bekanta sig
med den nya tekniken redan när de är i början av sin utveckling, alltså i skolan.

I Sverige har vi numera en decentraliserad skola vilket innebär att de som arbetar i skolan
ska vara med och fatta besluten. Mats Ekholm (generaldirektör på Skolverket) berättar i ett
mycket intressant tv-program, Dokument inifrån, (2000-11-20), att decentraliseringen är en
relativt ny företeelse sedan man förstått att det inte gick så bra när kraven på förändringar
kom uppifrån. Decentraliseringen är ett sätt att gå tillbaka till hur det var i skolan då
lärarprofessionen var ung och lärarna själv väckte och formulerade tankarna. Det ansvaret
hade man fram till 1940-50 talet när de stora skolreformerna kom. Då lade man över
ansvaret för yrkesutveckling, skolutveckling och fortbildning på arbetsgivaren och en hel
lärargeneration vande sig vid att det är arbetsgivaren som utvecklar dem.

Enligt Jedeskog (1996) var det inte lärarna på grundskolans högstadium som i mitten på
åttiotalet krävde att få datorer till sin hjälp i undervisningen utan beslutet fattades på
central, nationell nivå. Nu finns det delade meningar om var besluten ska tas och inte helt
oväntat så finns det de som menar att det är bäst att direktiven kommer uppifrån och de som
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menar att det krävs en kombination. Läraren måste se den undervisning som de bedriver
som ”sin egen” och inte som något de ”uppifrån” beordrats att genomföra (Jedeskog, 1996).
Varje ny teknik har gjort anspråk på att förändra skolan, skriver Cuban (1986) som har
funnit ett mönster när ny teknik, som t.ex. film, TV och datorer introducerats. I ett första
steg är tekniska experter lyriska medan många inom skolan är tveksamma. Man vill inte
anamma något som känns distraherande och är obeprövat. Undersökningar visar att man
inte använder den nya tekniken så som det var tänkt. Antingen tycker man att tekniken är
ineffektiv eller att den inte fungerar och slutligen börjar samhället skylla på skolan. Det blir
skolans ”fel” att barnen inte använder den nya tekniken. Men efter ett tag har den nya
tekniken blivit ett bland många andra hjälpmedel i skolan och snart kommer det en ny
teknik som också gör anspråk på att förändra skolan. Dags för en ny runda.

Lanner (1999) menar å andra sidan att dagens människor ser teknik som en del av vår
kultur. Synen på datorn har förändrats sedan åttiotalet. Då var den teknologiska synen
förhärskande och människor tog avstånd från maskinen. Datorvärlden betraktades som en
subkultur. I dag använder vi datorer för att kommunicera, att knyta kontakter med andra
och datorn får oss att hamna i centrum, menar Lannér. Datorer är vanliga inslag i våra liv
och människor är positiva i sin synsätt.

2.2 Datoranvändning i skolan

Den datoranvändning i skolan som grundlades på 80-talet lever vidare i några
betydelsefulla avseenden. Det betraktas fortfarande som viktigt att alla elever får tillfälle att
skaffa sig en förtrogenhet med datatekniken. I läroplanskommitténs huvudbetänkande från
1992 betonas vikten av:

”… att datorer kommer till användning som verktyg i skolarbetet, dvs. på i princip
samma sätt som datorer används i arbetslivet och samhällslivet.” (SOU 1992:94, s.95)

Våren 1994 publicerade regeringen en rapport under rubriken ”Utbildning och forskning” i
vilken ett antal målsättningar formulerades och där man bl.a. skriver:

”Alla elever i skolan skall lära sig använda IKT. På så sätt kan undervisningsmiljön
förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen förbättras. Därmed frigörs
kreativiteten hos både lärare och elever. Det ger ökade möjligheter till personlig
utveckling och framgång i yrkeslivet” (SOU 1994:118, s.9)

Att använda datorer i undervisningen tar tid. Det tar ungefär tre år tills läraren medvetet
planerar med och för datorn som verktyg i skolarbetet, menar Jedeskog (1996). Det är
ytterst den enskilde läraren som avgör om datorn ska användas i undervisningen eller ej.

”Med entusiastiska lärare kan datorn som stöd i undervisningen nå hur långt som
helst och omfatta samtliga ämnen i skolan. Utan lärare som tror på datorns
möjligheter eller ser dessa, stannar verksamheten lätt vid skrivmaskinsfunktionen”
(Jedeskog, s.164)
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Genom en intresserad och engagerad lärares insats har datorn goda möjligheter att förstärka
och fördjupa elevernas kunskaper.

Behovet av en förskjutning av fokus från teknologin till pedagogiken framhålls av
Dalin (1994). Datoranvändningen måste sättas in i ett pedagogiskt och socialt sammanhang
om inte både teknologin och skolan ska förlora. Teknologin förlorar genom att den avvisas
och skolan förlorar för att den inte får utveckla datoranvändningen på sina egna villkor.
Papert (1994) är en annan forskare som under det senaste decenniet främst har arbetat med
frågeställningar kring datoranvändning i skolan. Papert vill hävda datorns potential för den
lärare som ser kunskap som något som växer fram i en process av nyfikenhet, dialog och
engagemang, och också för den elev som vill arbeta utifrån sina egna kreativa
förutsättningar och intressen. Papert skriver att det naturligtvis är bra att forska om
effektivare och mer varierad användning av datorer i skolan, men det är inte det som är
kärnan. Han menar att datoranvändandet beror på hur skolsystemet är utformat. Att skolan,
precis som andra organisationer försvarar sig mot främmande element.

Tapscott (1998) menar att oavsett vilken kunskapssyn den enskilde läraren har förefaller
datorn användbar i undervisningen. Bland de program som idag finns att välja mellan har
nämligen var och en möjlighet att hitta just den programtyp han eller hon anser sig behöva i
sin undervisning. Lärarna ser datorn som ett pedagogiskt och metodiskt hjälpmedel vilket
för dem medfört mest fördelar. Den variation och den ökade åskådlighet som datorn kan
erbjuda i undervisningssituationen är omvittnad av många.
Målsättningen med datorstöd i undervisningen kan knappast vara att få alla elever lika
intresserade av att arbeta vid datorn. I skolans uppgift ligger emellertid uppdraget att ge alla
elever en allmänbildning och dit räknas idag en viss förtrogenhet med datorer och deras
användning.

Den ”nya” kunskapssynen, som blivit allt mer synlig i skolan, har fått sina influenser från
bl.a. J. S. Bruners och L. Vygotskys teorier. Det är framförallt Vygotskys tankar som har
fått en renessäns under 1980 – talet.

Hans teori bygger på att:

”… all intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet.
Det individuella, självständiga tänkandet är ett resultat av social verksamhet. /…/
Först kommer det sociala därefter det individuella” (Imsen,G,1992,s.313)

Dagens riktlinjer för skolan slår fast att man skall möta varje barn utifrån hans eller hennes
erfarenheter och förutsättningar. Dessa nya riktlinjer kräver en ny kunskapssyn. Lärarens
roll i salen går alltmer från en förmedlande mot en handledande roll, d v s att läraren finns
till hands för att motivera, stötta och höja elevernas självkänsla och att få dem att känna sig
värdefulla utifrån sin förmåga. Förhållandet mellan lärare och elev förändras från att ha
varit ett subjekt – objekt förhållande till att mer bli ett subjekt – subjekt förhållande.
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”Vi skulle kunna kalla denna lärarroll som ”katalysator”. Det avgörande är att
lärarens roll inte längre bara är överförandet utan induktiv. Detta leder till en ny
arbetsfördelning mellan lärare och elev, eftersom det är eleverna som utför arbetet
och läraren som skapar det nödvändiga förutsättningar för att elevernas arbete kan
utföras effektivt” (Larsen, S, 1996, s.35)

De som är kritiska mot denna pedagogik menar att om handledarrollen blir för tydlig finns
det risk att lärarens roll, som kunskapsförmedlare och ämnesexpert försvinner.
M. Håkansson (1997) är en av kritikerna och anser även att man genom denna kunskapssyn
tar fasta på formen snarare än på innehållet.
Pramling – Samuelsson (1997) menar att grundskolan idag står inför en omfattande
organisationsförändring både vad gäller införandet av nya läroplaner och att sexåringar
flyttar in under skolans tak. Det innebär bl. a. att tre olika kulturer och traditioner
(förskolan, fritidshem och skolan) möts. Vad denna sammanslagning skall mynna ut i
överlåts till stor del till enskilda pedagoger att bestämma. Man måste alltså som pedagog
diskutera sig fram till vad för slags förståelse man vill hjälpa barn att utveckla. Detta räcker
inte, utan nästa steg måste bli hur man som pedagog ska hjälpa barnen att utveckla denna
förståelse. Pramling – Samuelsson menar följande och hänvisar till fenomengrafiskt
inspirerad didaktik:

”Fenomengrafisk inspirerad didaktik/…/ har visat sig utveckla barns förmåga att lära
sig lära, d v s de blir bättre på att tänka, reflektera och förstå innebörden av att lära
sig olika aspekter av sin omvärld. Detta innebär i praktiken att man som lärare
arbetar med att få barn att lära och reflektera, att man utnyttjar mångfalden av idéer
hos barnen som ett innehåll i undervisningen och skapar situationer i vilka barn kan
ges möjligheten att bli medvetna om just den aspekten av omvärlden som bedöms som
viktig av läraren och de riktlinjer som finns för grundskolan.” (Pramling, 1994, s. 11)

Riksdagen och regeringen anger mål och riktlinjer för den svenska skolan. Detta sker dels i
skollagen, dels i läroplanen. Tillsammans med kursplanerna och timplanerna styr dessa
dokument innehållet i skolan.

För att kunna hantera det nya informationssamhället och de många problem samhället ställs
inför har regeringen tagits hjälp av bl. a. IT – kommissionen.
Våren 1994 tillsattes en IT – kommission vars uppgift är att ange riktlinjer för hur den nya
teknologin bör utvecklas för att Sverige ska hänga med i den internationella utvecklingen.
IT – kommissionens huvuduppdrag består av att:

”vara rådgivande till regeringen i övergripande och strategiska frågor inom
informationsteknikens område. Kommissionen skall vara åtgärdsinriktad och sprida
kunskap om informationstekniken” (SOU 1995:68, inledningen)

Kommissionen anser att Sveriges skolor bör utnyttja datorer och IKT som ett användbart
hjälpmedel i undervisningen. Inom IT – kommissionen diskuterar man även problemen
lärarna ställs inför, i och med att skolan datoriseras, och menar att en helt ny pedagogik
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behövs. Man anser också att 1994 års läroplan för grundskola och gymnasium inte tar upp
de grundläggande förändringar skolan står inför och menar därför att läroplanerna behöver
kompletteras.

” IT - kommissionen anser att området utbildning och kunskap om den nya teknikens
möjligheter och användningsområden är centralt. Inom skolans område kan nämnas
frågor som lärarutbildning, läromedelsutveckling och distansutbildning”
(SOU 1995:68, kap 3.1).

Detta skriver IT – kommissionen i sitt arbetsprogram 1995-1996 under rubriken
prioriteringar. De anser således att skolan är ett av de viktigaste områdena att snabbt ta i tu
med för att utveckla det nya samhället.

I IT – kommissionens arbetsprogram står att:

”Lärarhögskolorna har en viktig roll när det gäller att förmedla kunskap om den nya
teknikens förutsättningar och möjligheter till lärarna. En målsättning måste vara att
de nyutbildade lärarna kan ge stöd och hjälp till andra lärare i
förändringsprocessen”. (SOU 1995: 68, kap.3:1)

Vidare kan man läsa att

”Pedagogiken på högskolorna måste utvecklas och IT – frågorna spela en central roll
i utbildningen” (SOU 1995: 68, kap.3:1)

Lärarutbildningen är ett område som inte riktigt hunnit med i utvecklingen och i debatten
om lärarhögskolorna menar IT – kommissionen att de nyutbildade lärarna skall kunna ge
hjälp och stöd till andra lärare i IT anpassningen. Istället visar det sig att många nyutbildade
lärare själva har ett stort behov av att få datafortbildning. Lärarhögskolorna själva menar att
de inte hunnit med i utvecklingen. IT – kommissionen och Lärarnas Riksförbund anser att
IT pedagogiken på lärarhögskolorna måste utvecklas och måste tillåtas spela en central roll.
IT - kommissionen påpekar att man måste förbättra den datorstödda undervisningen och
undervisa i hur man kan använda datorn som ett hjälpmedel i olika ämnen. Problemet idag
är att lärarna på högskolorna själva måste fortbildas föra att kunna undervisa om datorstödd
pedagogik. Detta borde ske inom en mycket snar framtid, så de nyutbildade lärarna kan
använda sig av datorn som redskap samt hjälpa sina redan verksamma kolleger. (SOU
1995:68, kap. 3:5)

Införandet av de nya läroplanerna har lett till förändringar av lärarrollen.
Fortbildningsinsatser kring användning av IKT och data måste ses som en allt viktigare del
i kompetensutvecklingen. Flertalet lärare har idag liten erfarenhet av att själva arbeta med
IKT och - än mindre av att använda IKT som pedagogiskt verktyg. Fortbildningen måste
därför ses som en nyckelfråga och kunna erbjudas i steg –olika beroende på målgrupp och
förkunskaper.
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Att gå på utbildning utan att kunna träna kan vara lika fel som att få utrustning tidigt utan
utbildning. Den allra bästa ”utbildningen” är trots allt att börja använda verktygen själv och
upptäcka fördelarna, göra egna misstag och lära sig utifrån dem. Fortbildning på grund- och
fördjupningsnivåer i praktiskt datoranvändning är viktigt, framför allt för att utveckla
grundläggande datakunskaper. (Jedeskog, 1993)

Regeringen har satsat 1,5 miljoner kronor på ett uppdrag som heter IT i Skolan (ITiS).
Denna satsningen har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till sig och utnyttja de
möjligheter den nya informationstekniken ger. Den nationella satsningen på IKT i skolan
genomförs under tre år, 1999 – 2001, och omfattar förskoleklassen, grundskolan, särskolan,
sameskolan, specialskolan och gymnasieskolan. Satsningen är ett tidsbegränsad och utgör
ett extraordinärt stöd till kommunerna för att underlätta det ansvar de har för skolans
utveckling. ITiS ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för en likvärdig skola i hela
landet med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Utbildningen sker på alla nivåer från
lärare och skolledare till skolpolitiker.

Enligt Jedeskog (1996) kan det uppstå en osäkerhet i att lärarrollen har förändrats från den
allvetande ”gurun” till den handledande läraren. Många känner kravet att de ska kunna allt
om datorer för att våga använda dem i undervisningen. Rädslan finns där också för att man
är rädd för att eleverna ska kunna mer än man själv kan. Men det är inte enbart kunskap i
hur en dator fungerar som behövs, utan även kunskap om förändringsprocessen och
förmågan att hantera denna.

2.3 Datoranvändningens för- och nackdelar

Ryktet om datorns förmåga att påverka undervisningen har väckt orealistiska förväntningar
beträffande elevers förmåga att lära. Knupfer (1993) menar att det finns en risk att skolan
”slukas av datorrevolutionen” och att tekniken styr undervisningen i stället för att tekniken
utnyttjas på ett för undervisningen meningsfullt sätt.
Flera forskare uppmärksammar den risk som finns att datorer främst används av en ”elit”
bland elever. Olson (1996) menar att eftersom det finns få datorer i skolan erbjuds inte alla
elever möjlighet att lära sig att använda datorer, läraren måste göra ett urval. Olson ser en
fara i att önskvärda sociala och kunskapsmässiga mål därigenom förhindras att uppfyllas.
Även Papert (1993) uppmärksammar faran med att bara vissa elever, bara de duktiga och
studiemedvetna, utnyttjar skolans datorer. Lärares sätt att hantera den sociala interaktionen
i klassrummet tar sin utgångspunkt i den elevsyn läraren har. Attityder till elever med olika
social bakgrund och synen på olika elevers förmåga till inlärning påverkar det
förhållningssätt man har till användning av datorer i skolan (Jedeskog, 1996). Pedersen
(1998) skriver att han är medveten om att man befarar att det är barnen från lägre sociala
grupper som missar IT -tåget och blir utestängda från den nya tekniken. Men det kan också
vara, menar Pedersen, att dessa barn mycket väl kommer att möta tekniken, men i form av
enkla drillprogram. Samma tankar finner man hos Sutton (1992) som undersökt
minoritetsgrupper från fattiga hem och medelklasselever. Det är den första gruppen som
tillbringar den mesta tiden med drillprogram.
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Jedeskog (1993) har funnit en annan nackdel med att använda datorn i undervisningen. Det
handlar om tekniska svårigheter. Elever kommer inte från gång till gång ihåg de
kommandon de ska ge, de blir frustrerade och ger upp. Ovanan vid tangentbordet hindrar en
del elevers skrivflöde och sökandet efter bokstäver ställer till problem.
Det finns flera faktorer som bidrar till att lärares villkor vid arbetet med datorer i
undervisningen försvåras. Det finns inte tillräckligt med datorer, tid till egen fortbildning
saknas och de lyckade exempel på datoranvändning i undervisningen som finns
uppmärksammas inte av lärarnas överordnade. I Skolverkets rapport nr 50 redovisas också
faktorer som hindrar lärare att använda datorer i undervisningen, och då handlar det främst
om brist på pengar och kompetens.

1984 gav SÖ ut studieplanen Datalära för grundskolan. I studieplanen redovisas de
kunskapsområden som dataundervisningen bör beröra: att använda datorer,
teknikutvecklingen i samhället, och automatisk databehandling (Jedeskog,1996).
Datoranvändning i skolan ger många möjligheter och är en stor fördel för både lärare och
elever.

”Det är angeläget att eleverna får en viss färdighet i att använda datorer genom att
köra enkla program, och att de lär sig något om datateknik och teknisk utveckling, får
kunskap om områden där datateknik används samt en uppfattning om de positiva och
negativa konsekvenser detta kan ha i samhället. Dessutom bör de få en inblick i hur
man kan påverka användningen av datorer” (SÖ 1984,s.30)

I grundskolans läroplan står följande:

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Utbildningdepartement,1994,s.15)

Citatet är taget från Lpo 94, grundskolans senaste läroplan. I denna förespråkas, tydligare
än i någon tidigare läroplan, ett undersökande arbetssätt i skolan. Undervisningen har under
många år bedrivits under likartade former och inte förändrats nämnvärt. Papert (1994) är
mycket kritisk mot denna undervisningsform där eleverna är passiva mottagare av
information. Han menar att barn snabbt lär sig att datorn är ett verktyg för snabb
informationshämtning. Elever hänvisas tyvärr fortfarande till de begränsade källor som
skolböcker och lärare utgör. Datorn skulle kunna ge upphov till en annan typ av kunskap än
precisa faktakunskaper. Exempelvis kan den ge upphov till erfarenhetsbaserad kunskap.
Barn har en anmärkningsvärd förmåga att formulera hypoteser men är beroende av att
vuxna testar dem och förankrar dem i verkligheten.

Datorstödd undervisning definieras av Lindh (1997) som det område där informatik och
pedagogik möts. Han ser många möjligheter i denna moderna undervisningsform. Nedan
sammanfattas några av de fördelar som datorn kan bidra till undervisningen med enligt
Lindh.
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•  Datorn kan vara ett välkommet hjälpmedel för elever med handikapp
•  Datorn kan bidra till ett ökat individualiserat och elevaktivt arbetssätt
•  Datorn kan vara till fördel för svagpresterade elever, s.k. drillprogram kan här komma

att ha stor betydelse

För elever med läs- och skrivsvårigheter har datorns ordbehandlare visat sig vara ett
positivt hjälpmedel. Även dyslektikers problem har kunnat lindras. Elevernas idéer blir
fortare översatta till text som sedan kan redigeras med enkla medel. Dessutom finns
möjligheten att i ordbehandlare förstora texter (Asmervik m.fl.,1993). Det finns
ordbehandlingsprogram som innehåller en möjlighet till stavningskontroll, vilket av elever
kan upplevas som en hjälp, samtidigt som man menar att fel lättare upptäcks på skärmen.
Stavningsförmågan förbättras genom den tydlighet och överskådlighet som den
maskinskrivna texten ger jämfört med handskrivna texter (Jedeskog,1993). Forskare är
övertygade om att datorn genom sitt inträde bland eleverna i skolan och genom den status
den ännu tillskrivs tillfört undervisningen mycket positivt. Eleverna har stimulerats till att
bli mer aktiva, mer motiverade, och mer självständiga än tidigare. För eleverna har
datorerna utgjort ett uppskattat nytt inslag som underlättar både deras inlärning och
förståelse. Möjligheten att med datorns hjälp ge en enskild elev just vad hon/han behöver är
mycket goda. De allra flesta elever i en klass, oavsett kön, fascineras av datorns kapacitet,
men det finns också i praktiskt taget alla klasser både flickor och pojkar vars intresse för
datorer är svalt.

2.4 Datoranvändning och kompetens

I regeringens skrivelse Lärandets verktyg poängteras att eleverna behöver goda och breda
grundkunskaper, att de måste få verktyg för att lära sig, förstå, analysera och sålla
information för att sedan kunna omvandla den till kunskap. Kunskapsnäringen kommer
självklart att dominera ett kunskapssamhälle, menar Fürth (1996). Nya typer av arbeten
kommer att ställa nya krav på kompetens.

” Skolan är starkt påverkad av det fabrikssamhälle som den vuxit fram i.
Katederundervisningen, klassrumsmodellen, faktainlärandet är exempel på detta.
Undervisningens innehåll har varit inriktat på ett i stort statiskt samhälle. Varken
skolans form eller dess innehåll verkar passa till den snabba världens
kunskapsekonomi. Det handlar inte längre att lära ut utan i betydligt högre grad om
att lära människor att lära sig själva och detta inte bara under ett antal år av deras
ungdomstid”  (Fürth, 1996, s.18)

Fürth (1996) menar att det är bildning istället för utbildning vi bör satsa på. Bildning, inte
för att bli något fint utan för att göra något intressant. Fürth ser optimistiskt på dagens
ungdomar och tror att de kommer att klara det nya samhället. De är flexibla, uppväxta med
IKT och öppna för nya tidsuppfattningar. De som istället ställs inför de stora utmaningarna
är de något äldre. Uppvuxna i fabrikssamhället, men som nu ska leva vidare i
kunskapssamhället. För dem kommer det att vara speciellt svårt att hänga med i
IT-utvecklingen.
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Healy (1998) diskuterar hur barnen ska hålla sig flytande på informationens hav. Vilka
kunskaper krävs? Healy menar att de måste lära sig att ta till sig massiva mängder
information och förvandla dessa till något meningsfullt och användbart. Hon påpekar också
att detta är något som barn inte lär sig genom att sitta framför datorer. Här måste kunniga
lärare spela en central roll.
Holmberg (1998) skriver om begreppet datormognad. Hon menar att det är osäkert vad det
innebär och resonerar om det kan vara individernas förståelse för tekniken som avses, eller
deras färdigheter i att använda den eller deras (positiva) attityder till IKT. Hon diskuterar
också om betydelsen av att skolan har tillräckligt med utrustning och programvara samt en
organisation för att förvalta och utveckla användningen. Efter att ha gått igenom officiella
dokument om IKT konstaterar Holmberg att experter och politikers uttalanden inte ger så
mycket vägledning om vad det egentligen är eleverna ska lära sig.

2.5 Datoranvändning och lärande

Det har skrivits mycket om huruvida och hur undervisningen påverkas av datorer.
Pedersen (1998) har gjort en sammanställning av flera av dessa undersökningar. Det finns
inget entydigt resultat som visar att datoranvändning i undervisningen gör att eleverna blir
duktigare. Dessutom skriver han:

”Någon svensk vetenskaplig utvärdering om effekter på begreppsbildning och
tänkande verkar inte ha företagits”  (Pedersen, 1998, s.22)

Tengström (1998) skriver om datorns betydelse för skolan. Han går tillbaka till SOU
rapporten  Vingar åt människans förmåga (SOU 1994:18) där det betonas att alla elever ska
lära sig att använda datorer och IKT. På så sätt kan pedagogiken utvecklas och inlärningen
förbättras. Tengström skriver om tre aspekter som dominerar debatten gällande datorns
betydelse för inlärningen. Dessa är IT som nytt hjälpmedel, IT som förnyare av
inlärningsprocessen samt IT som förändrare av samspelet mellan lärare och elev.
Att datorn är ett nytt hjälpmedel är inte mycket att diskutera, menar Tengström. Men han
ställer sig mer tveksam till IT som förnyare av inlärningsprocessen. Till exempel kan en
undersökande pedagogik mycket väl genomföras utan IT. Kostnaderna är mycket stora och
Tengström citerar Henrikson (1993) när han befarar att investeringarna bara kommer att
löna sig för lågkvalificerad undervisning.

”Det blir lågstatusgrupper som värnpliktiga och snabbköpskassörskor som främst
kommer att utsättas för den nya undervisningstekniken. Kvalificerad undervisning
kommer att fortsätta att kräva levande, kvalificerade människor” (Henrikson 1993,
s.268)

Vid flera av undersökningarna har det framkommit hur svårt det är att enbart undersöka hur
användandet av datorer påverkat elevernas lärande. Man har bl. a. fått brottas med
problematiken om det är tack vare datorerna eller ett annorlunda arbetssätt som elevernas
resultat förbättras. En annan sak som kan ha påverkat elevernas kunskapsutveckling kan
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vara att de elever som arbetat med datorer har känt sig utvalda och därför lagt ner mer tid
på uppgifterna. Det finns nästan lika många teorier om hur datorer kommer att förändra
undervisningen och hur elevernas lärande kommer att påverkas, som det finns forskare
inom området. Det finns dock en sak som man är överens om, undervisningen och lärandet
kommer att påverkas och därmed förändras.

2.6 Datoranvändning i ett genusperspektiv

Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller datoranvändande? Åsikterna
går isär.
I samhället finns otaliga saker och företeelser som betraktas som antigen manliga eller
kvinnliga, så också i skolan. Generellt sätt kan man säga att de tekniska ämnena anses vara
manliga och de humanistiska kvinnliga (Papert,1994). Ingelstam (1997) menar att män ofta
har en känslomässig och upphetsad inställning till tekniska nyheter medan kvinnor är mer
pragmatiska och praktiskt lagda. Tapscott (1998) beskriver datorvärlden som en manlig
bastion. En bastion som mer och mer intas av kvinnorna och  menar vidare att det är tack
vare Internet. I regeringens skrivelse Lärandets verktyg (1997/1998) påpekas att kvinnor
sällan är intresserade av tekniken för dess egen skull. Däremot finns ett intresse för hur
tekniken kan användas. Man betonar risken med att tekniken domineras av män och
framhåller att kvinnorna kan bidra till att tekniken blir mer anpassad efter verkliga behov
och efter hur människor egentligen fungerar.
Trots att vi är medvetna om olikheterna mellan könen, tar skolan mycket liten hänsyn till
detta. Ofta ber flickor och pojkar under de senare skolåren att få arbeta könssegregerat.
Detta menar Steenberg (1997) att man borde kunna tillgodose, men påpekar samtidigt:

”Dåligt genomtänkt särundervisning kan leda till att man underblåser olikheter
mellan könen” (Steenberg,1997,s.21)

Datorer är lika tillgängliga för pojkar som för flickor men trots detta verkar datorintresset
vara större och mer utbrett bland pojkar. Det kan bero på att pojkars datorintresse börjar
med fascination för datorspel, spel som från början var riktade till pojkar.
Många av de pedagogiska dataprogram som finns idag är tillverkade för pojkar som
användare. Ytters få program riktar sig till flickor i och med att producenterna inte ser
flickor som en viktig målgrupp. De program som är riktade specifikt till flickor är ofta
väldigt könsstereotypa. Ett mer genomtänkt genusperspektiv är något som hör framtiden
till. Pojkars fascination för datorer påstås bero på deras teknikintresse. Datorn ses som en
maskin som skall utforskas och kontrolleras och målet är att kunna behärska tekniken.
Pojkar har en mer positiv syn på teknik och ofta är leken vid datorn ingen lek utan allvar för
pojkarna. (Steenberg, 1997)

Trots alla påståenden om skillnader mellan könen finns det de som hävdar motsatsen. De
undersökningar som Lindh (1997) gjorde under DOS-projektet (se sid. 4) tyder på att det
inte skulle finnas några skillnader mellan pojkars och flickors användning av och attityd till
datorstödd undervisning. Även om pojkar hade större erfarenhet av datorer utanför skolan
så jämnade kunskapsskillnaderna snabbt ut sig.
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3. Metod och genomförande

Tillvägagångssättet för att få svar på mina frågor och funderingar som har med
examensarbetet att göra har varit att dels göra en litteraturstudie och dels göra en empirisk
undersökning baserad på såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder. Jag har valt
att kombinera dessa metoder för att jag tror att de kan stödja och komplettera varandra.
Målet är att försöka förstå elevernas och lärarnas inställning till datoranvändning.

Med kvantitativa metoder är det möjligt att presentera data i form av siffror, s k hårddata.
Ett sätt är att använda ett halv-strukturerat frågeformulär som innehåller både öppna frågor
och frågor med fastställda svarsalternativ. En av anledningarna till att jag valde att dela ut
en enkät var att jag behövde nå ut till rätt många lärare. Det var dessutom en fördel att
lärarna själva kunde bestämma när de ville svara och hur lång tid de behövde ta på sig. En
annan fördel med en kvantitativ undersökning är att den ger information från många
individer, information som dock kan bli ganska grund (Patel & Tebelius, 1987).
En nackdel med att använda enkäter är att man inte har möjlighet att komplettera de svar
man fått in. Man kan aldrig gå tillbaka och fråga eller be om ett förtydligande. Dessutom är
man:

”… beroende av att individerna har en tydlig minnesbild som de dessutom skall kunna
vidarebefordra och att den uppfattas på samma sätt av forskaren” (Patel & Tebelius,
1987, s.45)

Vad gäller undersökningsetik med anseende på enkäterna till lärarna anser jag att det tydlig
framgick i brevet som medföljde enkäterna varför jag skickade ut enkäterna och vad de
skulle användas till. Deltagarnas identitet skyddas på så sätt att det inte någonstans står vare
sig personernas eller skolornas namn.
Jag hade kommit överens med rektorn om att dela ut enkäterna i lärarnas fack. Enkäterna
samlades in lokalt av personal på respektive skola innan jag hämtade de ifyllda enkäterna
efter en vecka, totalt 19 stycken. En enda deltagare besvarade ej enkäten på grund av
glömska eller tidsbrist. Bortfallet var väldigt litet och jag var nöjd med resultatet.

Jag har dessutom använt mig av kvalitativa metoder, intervjuer som resulterar i s k
mjukdata. Fördelen med en kvalitativ undersökning är att man med hjälp av öppna frågor
kan ställa följdfrågor som ger ett bättre ”djup” i frågans innehåll (Gordon, 1970). Enligt
Hans Gordon (1970) bör man inte anteckna när man genomför intervjun. Respondenten kan
komma att fråga sig vad som antecknas, om det var något märkligt eller speciellt som han
sade, och en spänd och besvärlig situation kan uppstå. Gordon anser att respondenten ska
vara identifierad med intervjuns syfte. Jag valde därför att ge respondenterna mina frågor i
förväg. Innan själva intervjun frågade jag dessutom om respondenten hade förstått mitt
syfte. Gordon anser att det är av stor betydelse att man etablerar en god kontakt för att
skapa en god atmosfär vid intervjun d v s att man sitter bekvämt och ostört och att tiden ska
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vara tillräckligt avpassad. Han anser att man inte ska föra en intervju på samma enhetliga
sätt hela tiden. Med anledning av det har jag använt mig av både öppna och strukturerade
frågor. Framför allt har jag använt mig av öppna frågor när jag har följt upp huvudfrågan.
Jag har då använt mig av orden som varför, hur, vad, vem, och var. Den intervjusituation
jag skapade kan betraktas som avspänd och öppen, dvs. respondenten har haft relativt stor
frihet att röra sig inom de olika, i förväg uppställda, frågeområdena.
Efter tio dagar var min empiriska undersökning klar. Det var en fördel för mig att intervjua
en elev per dag för att sedan använda resten av dagen till att fundera kring svaren jag hade
fått och göra en kort sammanfattning av resultatet.

Angelöw och Jonsson (1990) menar att det är de kvalitativa metoderna som är mest
lämpade för att kunna förstå varför människor beter sig som de gör. Larsson (1986) menar
att man genom att använda sig av kvalitativ metod försöker hitta kategorier, beskrivningar
eller modeller. Allt för att på bästa sätt försöka beskriva fenomen eller sammanhang i
omvärlden.
Det finns naturligtvis även svårigheter förenat med att smala in mjukdata d v s med att göra
intervjuer. Det finns en risk att intervjuaren påverkar respondenten, den s k intervjuar -
effekten (Winter,1982). Mängden av material och problemet med att finna strukturer kan
också göra det svårhanterbart. Enkäter kan då vara ett bra sätt att få en överblick över ett
område och skapa den struktur som man i ett visst skede av undersökningen kan vara
betjänt av. Enkäten bestod av olika påståenden som lärarna skulle ta ställning till. De skulle
dels svara om de använder datorer i skolan och dels om de tycker att det är viktigt. Från
början ville jag att frågorna som eleverna skulle svara på skulle ha samma innehåll som de
frågor som lärarna fick i enkäten. Detta visade sig vara ganska svårt. Många av de frågor
som lärarna fick var inte relevanta för eleverna och därför skapade jag frågor riktade mot
elevernas nivå och situation.

Min ambition med undersökningen var att få lika många svar av flickor som av pojkar för
att kunna skapa mig en uppfattning om det föreligger några könsskillnader i
datoranvändningen. Denna ambition har jag kunnat uppnå eftersom jag gjorde intervjuer
med fem pojkar och fem flickor. Det urvalet har jag själv skapat.

Jag har i föreliggande undersökning använt ett abduktivt arbetssätt. Det innebär en
kombination av induktivt och deduktivt inspirerade metoder, men tillför också nya moment.
Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen men avvisar inte teoretiska för-
föreställningar. Att jag har använt mig av en abduktiv ansats beror på att jag anser att
induktion respektive deduktion framstår som mer ensidiga och orealistiska. Den som följer
dem alltför strikt riskerar att sätta tvångströja på sin forskning. En hermeneutiker skulle
säga att abduktionen innebär en slags hermeneutisk spiral; en tolkning av fakta som vi
redan har viss förförståelse av.
Jag har gått till väga så att jag i min hermeneutiska tolkningsprocess varit insatt i empirin
med hjälp av teoretiska för – föreställningar, allt under det att jag också utvecklat min
förståelse av teorin med hjälp av empiriska insikter.
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3.1 Datainsamling

Att datainsamlingen har skett på flera olika sätt har varit väsentligt, eftersom varje metod
har sina för- och nackdelar. Nedan anges de använda metoderna för insamling av data, där
också huvudsyftet bakom varje metod presenteras.

Enkäten
Syftet med denna var att undersöka lärarnas inställning till datorer och datoranvändning.
Enkätundersökningen vände sig till lärare som undervisar i årskurs 4-7. En av
anledningarna till att jag valde att göra  en enkätundersökning var att jag behövde nå ut till
många lärare och det var ju nästan omöjligt att ordna tider för intervju p g a hög stress inom
läraryrket. Å andra sidan har jag valt att ha många öppna frågor i min enkät till lärarna,
eftersom jag har varit intresserad av såväl deras personliga funderingar kring datorer i
undervisning som av deras tankar och reflektioner om deras egna datoranvändning. Innan
jag skapade enkätfrågorna delade jag ut provenkäter för lärare och elever som jag sedan
utvärderade och gjorde om.

Elevintervjuerna
Avsikten var här att låta eleverna ge uttryck för sina åsikter om datoranvändning. Jag
hoppades att intervjuerna skulle ge mig en fördjupad inblick i hur eleverna tänkte angående
datoranvändning.
Det var önskvärt att undersökningsgruppen skulle innehålla  ungefär lika många flickor
som pojkar eftersom ett av syfte var att jämföra dessa två grupper och deras
datoranvändning.

3.2 Val av intervjupersoner

Undersökningen genomfördes på en skola i Malmö. Stadsdelen ligger i den finare delen av
staden. Skolan och närområdet är inte kända för några större sociala bekymmer. Eleverna
på skolan anses över lag vara duktiga och föräldrarnas krav på skolan är höga. Skolan och
lärarkollegiet är konservativt och undervisningen sker inom de traditionella ramarna.
Tillgången till datorer räcker om det är tre elever som sitter och jobbar tillsammans.

Jag har i denna studie valt att koncentrera mig på tio elever och 20 lärare. Eftersom min
avsikt är att få en så objektiv bild på problemet som möjligt, valde jag att använda mig av
den kvalitativa urvalstekniken. Jag utgick från en förteckning över alla elever som går i
årskurs fyra, fem och sex. Därefter valde jag tio elever som var maximalt olika varandra
beträffande kön, åldern, betyg, och uppförande. Bo Eneroth (1980) menar att den allmänna
regeln är att maximera olikheten mellan intervjupersonerna. Urvalet är då beroende av den
teori man vill skapa. Man skulle kunna säga att denna urvalsteknik är teoretisk istället för
statistisk. Det är teoretiska kunskaper som pekar ut urvalet. I jämförelse med den
kvantitativa urvalstekniken så är det innehållet i det som ska studeras som ligger till grund
för urvalet. Dessutom anpassas urvalet hela tiden efter just det man är intresserad av att ta
reda på. Ingenting är omöjligt att studera. Tanken är en förutsättning för det urval man gör.
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Anledning till att jag valt elever på grundskolenivå är att det oftast är på denna nivå
elevernas första riktiga möte med datorn sker. Dessa elever har inte så mycket erfarenhet av
datorer om vi jämför med gymnasieelever. Eleverna som jag valde att ingå i min
undersökning fick ett personligt brev via klassens fack, där jag förklarade mitt arbete och
bad dem ställa upp för en intervju. Jag angav både tid och plats för respektive intervju.
Dessutom skulle en av föräldrarna underteckna brevet (bilaga). Innan jag beslöt att
intervjua eleverna så frågade jag om tillstånd och fick det från både lärare och föräldrar. De
enda data jag har registrerat om eleverna i min undersökning är deras kön och ålder.
Jag funderade mycket angående när och var intervjun skulle ske och beslutade att varje dag
intervjua en elev direkt efter avslutade lektioner. Samtliga intervjuer varade mellan en halv
och en timme. Intervjuerna framlöpte utmärkt med bara enstaka störningsmomenten som
utgjordes av att någon elev kom fram och frågade vad som pågick.

3.3 Arbetsprocessen

Praktiskt gick mitt arbete till på följande sätt. Efter val av problemområde läste jag in
relevant litteratur. Litteraturen ledde fram till idéer kring lämplig metod och genomförande.
Alla intervjuer spelas in på band och därefter tolkade jag och reflekterade över alla
intervjuer. Detsamma gjorde jag med enkäterna där jag försökte vara så objektiv som
möjligt. Jag gick in och ut ur materialet och försökte skapa både närhet och distans. För att
upptäcka olika kategorier gjorde jag flera genomgångar av både litteraturen och resultatet.
Slutligen jämförde jag och fann att mitt val av kategorier stämde överens. Därefter skrev
jag och redigerade, en process som upprepades många gånger innan en slutgiltig version
framträdde. Att arbeta på det sättet var konstruktivt och ledde mig fram.

3.4 Analysen

Målet med analysen är att tolka intervjuerna och att försöka förstå meningsinnehållet.
Jag har tagit fasta på Uljens (1989) råd:

”Genom jämförelser av likheter och skillnader i de uttryckta uppfattningarna
(utsagorna) strävar man efter att kategorisera i kvalitativt (innebördsmässigt) skilda
grupper” (Uljens 1989, s.12)

Elevernas uppfattningar utgör alltså utgångspunkt för min tolkning. Uljens menar att
uppfattningar ofta står för det som är underförstått. Han uppmanar forskaren att sätta sig in i
intervjupersonens resonemang för att sedan pendla över för att se svaret från distans. Detta
innebär att genom reflektion försöka förstå vad det är som egentligen sägs. Uljens (1989)
diskuterar en praktisk arbetsgång i analys- och tolkningsarbetet. Han menar att man först
letar efter relevanta uttalanden för problemområdet och att man sedan gör en analys av
uttalandena i förhållande till den kontext de förekommer  i och att man slutligen jämför
innehållet i citaten.

”Tolkningen av citatet är en process som rör sig mellan det enskilda uttalandet med
dess kontext (hela intervjun) och grupper av de valda citaten” (Uljens 1989, s.44)
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Också Starrin & Svensson (1994) går igenom analysen.

”Analys – tolkningsarbete av intervjuerna kan delas in i fyra faser med olika syften för
respektive fas: (1) för att bekanta sig med data och skapa ett helhetsintryck; (2) för att
uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna; (3) för att kategorisera
uppfattningar i beskrivningskategorier och (4) för att studera den underliggande
strukturen i kategorisystemet” (Starrin & Svensson 1994, s. 125)

Mitt arbete har följt dessa fyra faser. Elevernas och lärarnas uppfattningar har slutligen
kategoriserats, och jag har försökt göra tydliga avgränsningar mellan kategorierna så att de
är kvalitativt skilda åt. (Larsson, 1986). Alla kategorier är likvärdiga. För tydlighetens skull
har jag delat upp kategorierna med underrubriker. Beskrivningskategorierna är överordnade
kategorier och är sammanfattande beskrivningar av elevernas och lärarnas inställningar.

Analysmodellen är inspirerad av Bronfenbrenners (1979) miljöperspektiv. Bronfenbrenner
menar att det är viktigt att studera både barnets förhållande till de olika miljöerna samt
miljöerna i förhållande till varandra. Bronfenbrenner talar om olika nivåer. Mikronivån
utgör t ex familjen, kamraterna och skolan. Mesonnivå utgöt samspelet mellan
närmiljöerna, t ex skola och hem. Exosystemet utgör samhällskonstellationer som påverkar
barnet indirekt, och makrosystemet samhällskonstellationer på övergripande nivåer, t ex
utbildningssystemet.
I min undersökning leder lärarnas och elevernas reflektioner in på ett liknande perspektiv.
De funderar över fenomenet datoranvändning i relation till de andra eleverna, lärarna, till
skolan och till samhället. Det är svårt att förstå lärarnas och elevernas tankar kring
datoranvändning utan att ta hänsyn till ett större sammanhang. En större social kontext
innebär att man bl.a. tar hänsyn till andra elever, lärare, föräldrar och skolan.

En idéhistorisk inriktning som har kommit att påverka mitt tänkande är hermeneutiken,
vilket innebär att man tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga
existensen. Patel och Davidson (1991) skriver att:

”Man menar att den mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket.
Moderna hermeneutiker menar att man också kan tolka mänskliga handlingar,
livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt som man tolkar språkliga utsagor och
texter” (Patel och Davidson 1991, s.25)

Hermeneutiken menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation
genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna
språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Forskaren närmar sig
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Det sistnämnda tillika med de
tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång för att tolka
och förstå forskningsobjektet (Patel och Davidson 1991, s.26). På samma sätt har jag i
denna studie genom att läsa hela intervju- och enkätmaterialet försökt förstå helheten för att
sedan läsa olika delar i resultaten var för sig för att skaffa mig förståelse av delarna. Ett
huvudtema inom hermeneutiken har från början varit att meningen hos en del endast kan
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förstås om den sätts i samband med helheten. Forskaren kan pendla mellan intervjuarens
och respondentens synvinkel för att nå fram till en god förståelse av det studerade
problemet, i detta fall inställningen till datorer och datoranvändning. Hela tiden använder
jag min egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen vilket även innebär att jag gör
kopplingar till litteratur.

”The reality of everyday life is taken for granted as reality. It does not require
additional verification over and beyond its simple presence. It is simply there, as self -
evident and compelling facticity.” (Berger och Luckmann,1976, s.37)

Det material som respondenten genererar är den verklighetsbeskrivning man har att utgå
från vid bearbetning och analys. Man måste emellertid vara medveten om att

”Verkligheten är alltid redan tolkad. Data är således aldrig pura droppar från den
ursprungliga, rena jungfrukällan, utan de är alltid fusionerade med teori i själva sin
uppkomst. (Alvesson, 1994, s.71).

Respondentens ”verklighet” bildar naturligt utgångspunkt för intervjun. Frågorna ställs
dock utifrån intervjuarens perspektiv och svaren relateras såväl till fakta, t.ex. antalet
datorer, som till respondentens uppfattningar, t.ex. lärarens inställning till datorer.
Intervjuaren tolkar svaren och redovisar sin tolkning i skriftlig form. Att tolka utsagor
innebär en pendling mellan del och helhet.

”Meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten”
(Alvesson, 1994, s. 71)

Materialet erbjuder rika möjligheter till pendling del/helhet mellan de olika nivåerna.
Enstaka utsagor kan relateras till hela intervjun vilket i nästa steg kan utgöra en del
gentemot helheten, skolan osv. För att en förståelseprocess överhuvudtaget ska kunna äga
rum förutsätts dock någon form av förförstålse vilket läsaren kan skaffa genom att ta del av
teoridelen (Ödman, 1979).

3.5 Undersökningens validitet och reliabilitet

Ödman (1979) betonar betydelsen av tydlighet och enkelhet i vårt uttryckssätt.

”Språket bör kunna förstås åtminstone av den begränsade grupp uttolkaren riktar sig
till” (Ödman, 1979)

Är mina resultat rimliga? Hur väl representerar vår tolkning och analys verkligheten?
Uljens (1989) menar att analysen inte kan bli definitiv utan att vi måste se tolkningen som
en relativ punkt i själva processen. Han menar att kommunicerbarhet kan användas som ett
mått på validitet. Om någon annan kan se och förstå det som finns i undersökningen med
hjälp av beskrivningskategorierna, då är resultatet kommunicerbart. Med samma
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resonemang blir reliabiliteten beroende av hur bra kategorierna lyckas beskriva
uppfattningarna.

För att det ska bli möjligt för läsaren att följa mina ställningstaganden har jag illustrerat
mina kategorier med citat. Citaten är valda för att åskådliggöra elevernas uppfattningar och
kan ha ganska varierande längd. De visar spännvidden i kategorierna. Riktmärket har varit
att göra kategorin tydlig, så att läsaren kan förstå resonemanget.
Undersökningens tillförlitlighet kan ses från två sidor. Å ena sidan är resultaten väldigt
tillförlitliga för den undersökta skolan, men å andra sidan är undersökningen alltför
begränsad för att dra några generella slutsatser. Resultatet ger därför bara en rättvis bild av
den ovan nämnda skolan.

Materialet i denna studie är inte av den art att det kan bidra till några generella slutsatser
kring datoranvändning på grundskolenivå, annat än i avseendet ”case – to – case
translation”. Läsaren har möjlighet att identifiera förhållanden eller processer som är
relevanta i hennes egen situation. Larsson (1994) diskuterar en studies ”externa värde”,
t.ex. forskningens värde för praktiker. Han nämner vidare det praktiska hermeneutiska
intresset som innebär att forskningsresultat kan bidra till en ökad förståelse mellan
människor bl.a. genom de tolkningar av verkligheten som forskare kan förmedla.
Forskarens förförståelse skulle således gälla helheten, som sedan skulle utvecklas närmare i
form av förståelse av de enskilda delarna. Resultaten från denna studie skulle kunna bidra
till funderingar inför framtida satsningar inom dataområdet i skolan.

En viktig följd av detta är att ”fakta” aldrig är rena, oförmedlande, eller ursprungliga. Fakta
är alltid förmedlade, resultat av tolkningar, inte urgrunden för dessa. Det centrala blir i
stället förståelsen av texten och till denna förståelse kommer vi aldrig förutsättningslösa. I
fallet med min undersökning var jag inte tabula rasa utan bar med mig en förförståelse –
redan omfattande teorier, begrepp, och värderingar – i ljuset av vilka jag tolkade texterna.
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4. Resultatredovisning och analys

4.1 Kategorisystemet

I det här kapitlet redovisar jag elevernas och lärarnas tankar kring datorer, IKT och
datoranvändning.
När jag har gått igenom både mitt empiriska material och litteraturen har jag funnit tre
tydliga beskrivningskategorier som står självständiga och värderas lika. Underrubrikerna
delar upp respektive huvudkategori i hanterbara delar. Varje kategori innehåller citat från
elevernas och lärarnas berättelser. Dessa har syftet att hjälpa läsaren att fånga innebörden i
elevernas och lärarnas uppfattningar.

Följande kategorier erhölls:

Ett datoriserat samhälle   Pedagogiska möjligheter         Elevernas och lärarnas
     inställningar

4.2 Strukturnivå

Ett datoriserat samhälle
IKT och datorer spelar en stor roll i samhället, kanske för stor. Det här är något man måste
kunna, här gäller det att hänga med i utvecklingen. När eleverna talar om IKT och
datoranvändning så är det utifrån ett uppifrån – perspektiv. De är medvetna om att överallt i
samhället krävs det att man kan använda datorer, de menar att allt är datoriserat. Men vad
datorkompetens skulle kunna innebära är man osäker på. Detta kan till exempel vara att
veta hur datorn fungerar eller hur man installerar program. Eleverna tycker att det är viktigt
att de får lära sig använda datorer i skolan. Lär man sig inte grunderna i grundskolan är man
rädd för att halka efter rejält och hamna utanför.

”Man måste lära sig att hänga med i samhället och utvecklingen, för att annars
hamnar man utanför eller det känns så”. (Intervju 2)

”Internet är det första man kommer att tänka på och det är väldigt mycket som kretsar
kring IKT. Så man måste kunna använda datorn och Internet om man vill hänga med,
det är det första.” (Intervju 8)

   Strukturnivå
 Interaktionsnivå     Individnivå
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Även om många lärare är oroliga inför utvecklingen och känner ett tryck från samhället, ser
de samtidigt fördelar med datoriseringen. En positiv aspekt är möjligheterna till
kommunikation, att nå andra människor.

IT och IKT är vaga begrepp för flera. De beskrivs som allt från informationsteknologi till
skumma figurer som surfar. Det är inte konstigt att begreppen blir abstrakta och svåra att
förklara för eleverna, i och med att betydelsen av förkortningarna är oklara även för många
i det övriga samhället, utrycker en lärare. IKT är något oklart men samtidigt oerhört viktigt.
Både elever och lärare upplever att IKT uppträder på många olika sätt och dominerar
utvecklingen. Begreppsförvirringen gör att man antingen diskuterar i vida termer eller
fastnar i detaljer. Det abstrakta begreppet medför en distansering. I det här perspektivet
berör IKT samhället, andra människor, men inte den enskilde eleven.

”Jag tycker att den har en jättestor roll, men vilken det vet jag inte. Alltså större och
större roll i vårt samhälle hela tiden. Det är väl därför man måste hänga med tycker
jag.” (Intervju 6)

”Jag tycker att det är ganska viktigt. Datorn används ju överhuvudtaget inom alla
jobb nu. Man ska kunna använda datorn och IT om man vill lyckas.” (Intervju 1)

För många lärare är datoranvändningen det stora som har kraft att både förändra samhället
och att passivisera människor. Lärarna är rädda för vad tekniken kan innebära för den
enskilde individen. Man befarar att människor kan isoleras och att kontakten med
omvärlden minskar. Datorn får för stort utrymme, att värna om mänskliga kontakter är
viktigt. Samtidigt ser de att IKT kan ge möjligheter till kontakt, att exempelvis kunna möta
människor på andra sidan jorden via Internet. Lärarna ser också en fara i vad som kan
hända i ett samhälle där man förlitar sig för mycket på tekniken. Här spårar man en känsla
av maktlöshet. IKT blir något som påverkar människor och inte något som människor kan
påverka. Diskussionen förs främst ur ett samhällsperspektiv. Få har funderat över vilka
personliga konsekvenser IKT får.

”Men jag är lite orolig för dess framfart – ett datoriserat samhälle. Till slut så kanske
missar man hela den sociala funktionen, den blir ur balans och det tror jag inte är
speciellt bra” (Lärarenkät)

”Jag tycker att datoranvändning är viktig den ska inte vara som högsta i
näringskedjan. Man ska ha något som styr över datorn så att inte datorn är det sista
som utför någonting. Datorn skall vara en rådgivare till den som utför handlingen. Jag
tycker att datorn har lite för stor roll i dagens samhälle” (Lärarenkät)

Eleverna håller inte riktigt med lärarna och tycker att datorn spelar en stor roll i dagens
samhälle. De pratar gärna om datorn som verktyg i skolan och påpekar att fler datorer inte
skulle skada. När eleverna talar om skolans satsning talar man mest om antalet datorer, man
diskuterar inte det pedagogiska innehållet i undervisningen. Datorn är en maskin, eleverna
ser på den som ett objekt, ett självklart verktyg. Praktiskt, ungefär som videon, men
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isolerad från ett sammanhang. Samtidigt träder ett personligt perspektiv in. Man relaterar
IKT till sin egen vardag.

Många elever är nöjda och positivt inställda till skolans satsning. Datorer behövs. Vissa
anser att satsningen är tillräcklig, på skolan finns god tillgång till datorer, menar man.
Andra efterlyser fler datorer. Skrivarstugan, infoteket, är en datorsatsning som enligt
eleverna har haft stor betydelse, men datorerna är tyvärr ofta upptagna. Man ser också en
ekonomisk aspekt, att skolan har gjort stora investeringar. Eleverna uttrycker en förståelse
för att det blir svårt att lägga ner lika mycket pengar i framtiden. Vissa tycker att skolan
redan har satsat för mycket och att man kunde använda pengarna till något annat, som
exempelvis sociala aktiviteter.

”Ja, jag tycker att den är bra. På den här skolan finns det ju många datorer. Det är
bra att de har köpt in så många. För även om man inte har någon lektion så kan man
gå upp på biblioteket och sitta och surfa och göra vad man vill, det är liksom helt
perfekt”.  (Intervju 3)

Lärarna å andra sidan påpekar att datorerna börjar bli gamla och är oanvändbara när man
vill utnyttja nyare programvara. En bekymrad svensklärare aktualiserar problemet och
menar att lärare upplever det genant att på en skola undervisa med hjälp av datorer som inte
längre är aktuella på marknaden.

”Det är synd för elever som på första gången möter datorn och inte har alla
möjligheter att använda den för att den är för gammal”. (Lärarenkät)

Eleverna utrycker inget bekymmer över att det inte finns några avancerade datorer på
skolan, de är mer oroade över att lärarna, särskilt de äldre, är rädda för tekniken. De yngre
lärarna är mer positiva, framförallt manliga lärare, som man tror attraheras av den nya
tekniken. Eleverna uttrycker förståelse för de olika inställningarna.
Lärarna kräver att datorn används, samtidigt som de inte kan tala om hur. Eleverna intar
ståndpunkten att datoranvändande är något man ska lära sig i skolan, precis som vilket
annat ämne som helst. Förvirring uppstår eftersom datorn endast är integrerad på ett
naturligt sätt i några få ämnen. I andra ämnen är datorn åter endast en maskin vid sidan om
undervisningen.
Ansvaret för datoranvändandet lägger eleverna på lärarna. Lärarna är skolan och man anser
att lärarna faktiskt måste vara positiva, annars hade de inte gjort en så stor datorsatsning.

"Jag tror att dom blir lite rädda också, de verkar inte veta så mycket om datorer. Dom
skulle nog behöva någon slags kurs eller någonting" (Intervju 9)

”Jag tycker alltså att lärarna måste kunna rätt så mycket för att kunna använda
datorn i undervisningen, annars blir det liksom bara pinsamt. Det är ju självklara
saker som man måste kunna” (Intervju 4)
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Alla lärare som har ingått i undersökningen har skrivit att de har fått någon form av
datorutbildning i form av fortbildningsdagar på skolan under de 4 sista åren. Fortbildningen
har i de flesta fallen försiggått under kvällstid och har antingen varit initierad av skolans
ledning eller kommunen. Två lärare har skrivit att de har fått datorutbildning under sin
lärarutbildning och har fått denna någon gång mellan 1992 och 1996. Tyngdpunkten i
utbildningen har enligt de svarandes uppgifter mestadels varit på ordbehandling.

Att datorarbetet är särskilt tidskrävande för läraren omvittnas av lärare på alla stadier. Det
innebär mer tidskrävande förberedelser än traditionellt skolarbete. Det tar tid att lära sig
kommandon i olika programtyper och det krävs också en kontinuerlig användning för att
man inte ska glömma hur de olika programmen används. Lärarna inser att de behöver träna
sig vid datorn bl.a. för att hålla sina kunskaper vid liv och de har inget emot att gå några
korta kurser i datoranvändning, de vill gärna lära sig nya program och använda datorn som
ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.
Behovet av en resursperson som snabbt kan rycka ut när någon lärare behöver hjälp med en
krånglande dator, som kan samordna verksamheten och som kan fungera som
inspirationskälla är ett önskemål bland många lärare. Det finns tillgång till en
halvtidsanställd resursperson på skolan men det räcker inte. Han har så mycket att göra att
till sist måste någon annan hoppa in och göra hans jobb. Andra hinder och svårigheter
handlar om bristen på utbildade vikarier och problem som uppstår då kolleger är
tjänstlediga eller då den dataansvarige slutar på skolan.

"Det behövs fler de som kan om datorer och dataprogram. Det skulle varit skönt att ha
någon på skolan som hjälper till när det behövs. Det är jätte svårt att kombinera
pedagogiken och datorer. Man är antingen duktig på den ena eller den andra"
(Lärarenkät)

Många lärare inser att i och med det ökade intresset för datorstödd undervisning bland
kollegerna kommer trängseln framför datorerna att öka. Man inser att behovet av fler
datorer och fler datasalar är stor, nästan ett måste om man vill lyckas med datorstödd
undervisning. Bristen på datorer ställer stora krav på organisationen av dataundervisningen.
Att som ensam lärare med en klass på 30 elever förlägga sin undervisning till datasalen
kräver något utöver det vanliga och flera lärare hejdar sig i ett tidigt skede. Läraren bör
helst känna att hon eller han behärskar apparaterna ordentligt annars uppstår lätt problem då
eleverna utan rädsla trycker på tangenterna. Trots långa förberedelser skriver flera lärare att
det är svårt att hinna med alla elever som behöver hjälp.

4.3 Interaktionsnivå

Pedagogiska möjligheter
Både lärare och elever beskriver det pedagogiska datoranvändandet som väldigt praktiskt.
Man arbetar med Internet och skriver texter. Lärarna har sett möjligheter till ett vidare
användningsområde i till exempel språk, som för dem känns pedagogiskt.
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Eleverna ser datorn som ett komplement till annan undervisning, den gör lektionerna
omväxlande och roliga. Men de betonar att man inte vill förlora böckerna och den
mänskliga kontakten. Här finns en spännvidd från synen på det praktiska verktyget, via en
föraning om vidare pedagogiska möjligheter, till ett kritiskt tänkande och en placering av
datorn i ett sammanhang. Mellanstadieeleverna har redan idag, med datorns hjälp, upprättat
kommunikationskanaler med jämnåriga i andra länder. Två elever som ingått i
undersökningen håller kontakt med kompisar i tre europeiska länder. De skriver på
engelska och kontakten genomförs med hjälp av webmail. De andra eleverna har knutit
kontakter inom landet eller inom den ort där man bor. Bland mellanstadieelever är det
populärt att ha många brevvänner. När jag frågade vem som lärt dem att skicka brev via
datorn, sade de att det var en av klasskamraterna. Den eleven hjälpte sina kamrater att
skicka iväg brev och en livlig brevväxling kom igång. Kommunikationen har bl.a. inneburit
att man tipsat om god ungdomslitteratur, utbytt fakta om seder och traditionen, skrivit egna
berättelser, kommenterat aktuella händelser, bett om mera fakta i olika ämnen, osv.

De lärare som i sina projekt arbetat med datakommunikation är alla överens om att
möjligheterna att anpassa undervisningen till verkligheten ökat. Samtidigt ser de en
utmaning i denna nya möjlighet, de har givit sig in i en process att förändra undervisningen
som de själva inte fullt ut rår över. Deras attityd till inlärning är öppen i och med att det inte
alltid är så att de själva bestämmer vad eleverna ska arbeta med. Eleverna upplever att de
fått ökat inflytande över undervisningen vilket gjort dem mer engagerade och motiverade.
Skolan känns viktig för dem och undervisningen med hjälp av datakommunikation har
också inneburit att de hittat intresserade mottagare av sina redovisningar utanför den egna
skolan.
Datorns möjligheter att individualisera undervisningen både för elever med svårigheter och
för elever som behöver mer avancerad stimulans betonas särskilt av en lärare i matematik.

”En elev som behöver extra stöd och träning kan genom att använda datorn och ett
program lämpat just för henne/honom få möjlighet att arbeta i egen takt och på rätt
nivå”. (Lärarenkät)

Många av de lärare som deltagit i min undersökning framhåller särskilt datorns betydelse
för elever som har svårigheter med inlärningen. Genom den datorstödda undervisningen har
lärarna möjlighet att hjälpa dessa elever till en bättre inlärningssituation. Lärarna vill öka
deras motivation, deras skriv- och koncentrationsförmåga och låta elever med motoriska
svårigheter uppleva lyckan över att skapa ett snyggt slutresultat. Svensklärare har funnit att
skrivintresset och motivationen hos eleverna har vuxit, särskilt hos elever med dålig
skrivmotorik. Att de skriver längre och kvalitativt bättre texter än tidigare och att de blivit
mer medvetna om sitt språk är ett faktum, säger läraren.

De lärare som har svarat att datorn är en integrerad del av deras undervisning har skrivit att
man framförallt använder datorn som skriv - och sökverktyg vid elevernas egna arbeten, så
att det blir en trevlig produkt med såväl text som bilder. Någon nämner också att man
tillsammans med eleverna tillverkar enkla multimedia.
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De flesta lärare anser att en dator i klassrumet är ett pedagogiskt komplement, vilket deras
svar visar. De anser att alla barn, även de som inte är så bra på att skriva, kan få snygga
elevarbeten. Många program är varierade, roliga och underhållande och därmed bra
komplement till den ordinarie undervisningen. Många program har dessutom en struktur
som ofta ger ett lustfyllt inlärande hos de elever som behöver en knuff framåt. De som är
duktiga i språk får en utmaning i program med olika svårighetsgrader. Elever med
motoriska svårigheter, som t ex har svårt att forma bokstäver, får en lättare arbetssituation
och dessutom en bra skriv och rithjälp. En lågstadielärare som använt datorn i
matematikundervisningen skriver:

"Jag har varit lärare i 18 år och haft många elever. Vid jämförelse med andra ser jag
en skillnad då det gäller entusiasm och kunskapsinhämtande. Jag unnar alla lärare
som börjar med datorn som verktyg i skolan att få uppleva det jag gjort." (Lärarenkät)

De flesta lärare som låter eleverna använda datorer för att skriva under svensklektionerna
tycker sig ha märkt att elevernas skrivförmåga förbättras. En lärare uttrycker därför
önskemål om att Skolverket initierar undersökningar för att försöka utröna datorskrivandets
inverkan på elevernas skrivförmåga.

Oavsett hur rädd man kan känna sig inför den nya tekniken så är det viktigt att man alltid
tänker på eleverna och deras möjligheter med det ”nya”, utrycker några lärare som
intressant nog tar fasta vid just rädslan, men i positiv bemärkelse. Det upplevs som positivt
att det finns motståndare till datorer eftersom det kan bli en mer konstruktiv debatt gällande
datorns vara eller icke-vara. Det verkar numera dessutom legitimt för lärarna att erkänna att
man har varit rädd för datorn, eller fortfarande är det. En lärare säger att orsaken till hans
rädsla är att han uppfattar datorer som omänskliga men sen skriver han att som tur
upptäckte han att datorn kunde förena elever och att det blev pedagogiska diskussioner vid
datorn. En lärare i årskurs 6 uttrycker det så här:

”Oavsett vår egen inställning till datoranvändning i skolan så är ju datorn nödvändig
för att vi måste rusta elever för framtiden. Jag tror inte att någon av dem kommer att
kunna klara sig utan att hantera datorer i mer eller mindre avancerad form i vilket
jobb de än får. Det är viktigt att elever kommer över rädslan, att inte våga använda
datorn, utan vi lärare måste förse dem med redskap så att de inte känner det på det
viset. Det är vårt ansvar.” (Lärarenkät)

Samspelet mellan lärare och elever när det gäller datoranvändning är komplicerat. Eleverna
upplever att lärarna förutsätter tillgång till datorer och att eleverna ska kunna hantera
verktyget. Elever tycker att många lärare hoppar över elementära grunder. Detta skapar stor
osäkerhet hos eleverna, de känner sig utlämnade. Många saknar dessa grunder eller så har
de luckor i sitt datorkunnande som de befarar att de aldrig kommer att hinna ta igen. Man
skäms dessutom över att fråga om så, som man menar, självklara saker.
Eleverna upplever att vuxna förutsätter att alla ungdomar kan använda datorer och är roade
av den nya tekniken.
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”Det är synd för de som inte har datorn hemma, men som tur finns det ju här på
skolan för att ibland är det jobbigt när läraren vill att det ska vara utskrivet i dator.
Lärarna kräver ibland lite för mycket men man förstår för att dator blir ju viktigare
och viktigare.” (Intervju 1)

På frågan om det är viktigt att använda datorer i skolan så svarade de flesta att det är både
viktigt och nödvändigt för att datorn ska utgöra både ett redskap för lärande och en nytta
senare i arbetslivet. En lärare tycker att datoranvändning är ett kreativt sätt att lära sig saker
på eftersom man kan arbeta mycket mer med bilder. Några lärare talar om de positiva
effekter som kan uppstå när mer än en elev arbetar vid datorn. De ”tvingas” samarbeta och
samtala med varandra för att lösa problem och detta för eleverna närmare varandra.

”Ibland är det faktiskt bra att de sitter mer än en elev vid datorn därför att det uppstår
diskussioner t ex de kan jämföra med varandra från vilka böcker de har hämtat
material, och på så sätt lär de av varandra.” (Lärarenkät)

En lärare som arbetar med äldre elever uttalar sig så här:

”Det är viktigt komplement till ungdomar i den här åldern. Alla arbeten ska vara
utskrivna på dator för att de ska bli vän med datorn, för att i vilket yrke de än får
kommer de i kontakt med datorn.” (Lärarenkät)

4.4 Individnivå

Elevernas och lärarnas inställningar
Generellt sett skiljer sig lärarnas inställningar markant i förhållande till elevernas. Det finns
hos de flesta lärarna en mer återhållsam inställning till möjligheterna att använda datorer
som hjälpmedel. Även om det finns lärare som ofta använder datorer i sin undervisning, så
kan man långt ifrån påstå att det är ett vanligt inslag. Alltför många av de lite äldre lärarna
verkar hysa en viss motvilja till att lära sig använda datorn i undervisningen. Ett av skälen
till att lärarna inte utnyttjar datorer i sin undervisning är att det hos flera av dem fanns en
allmänt negativ attityd till datorisering.
I enkätsvaren visas tydligt att datorn är ett redskap bland alla andra och som sådan måste
den utnyttjas på ett bra sätt. Därför använder lärarna datorn i planeringen av ett nytt avsnitt
och datorn bildar på så sätt ytterligare en station i kunskapssökningen. En lärare använder
termen ”datorn som verktyg” och hänvisar till att den används till det den är bra till, som
t.ex. att göra en snygg layout, göra beräkningar, diagram och presentationer.

”Dels är det ju för att skapa variation i arbetet och inte alltid göra som man alltid gör.
Man skriver en kladd för hand och så skriver man rent och den för hand. Då skapar
det genast variation om man får lov att skriva den rent på datorn.” (Lärarenkät)

Några lärare menar att arbetet vid datorn måste vara meningsfullt och inte bara användas
för att det ligger i tiden.
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”Det är ju inte fråga om att bara skriva rent, för det måste ju finnas en vinst med det.
Man kan ju lära elever att fidusen med det här är att man kan börja ändra utan att
man behöver skriva om alltihop igen. Det är ju det som ska vara den stora vinsten. De
ska se varför.” (Lärarenkät)

På frågan om huruvida det finns hinder för datoranvändandet så tar några lärare upp ordet
”rädsla”. Datorn har funnits med i bilden rätt så länge nu men några är fortfarande rädda för
den nya tekniken.

”Ett stort hinder kan vara att vi är rädda för själva maskinen. Om vi kommer över den
rädslan kommer datorn att ge oss många möjligheter att arbete bättre, avancerade och
framgångsrikare.” (Lärarenkät)

Min undersökning visar ett positivt resultat vad gäller elevernas inställning till att använda
datorer. Oavsett hur gamla eleverna är, vilket ämne man arbetar med, om det gäller en
flicka eller en pojke, så tycks man uppleva samma fascination och tjusning inför datorn. Att
alla uppskattar datorerna i skolan visar sig bl.a. genom att de alltid kommer i tid till
lektionerna och att de på eget initiativ utnyttjar både raster och sin fritid till datorarbete. En
elev uttrycker det så här:

”Jag tror att datorn har en naturlig plats i dagens skola, det är ett stort hjälpmedel
och har kommit för att stanna.” (Intervju 8)

Eleverna beskriver själva datorarbetet med ord som inspirerande, stimulerande, lärorikt
men framförallt roligt. Många elever menar att de lärt sig mer genom datorstödet än under
vanliga lektioner och ger som exempel att glosförrådet i engelska vuxit, att de stavar bättre
och att deras förmåga att uttrycka sig skriftligt utvecklats.

Av intervjuerna framgick också tydligt att eleverna funnit det spännande och omväxlande
att jobba med datorer. Det upplevdes som ett välkommet avbrott från det vanliga
pluggandet. Hur länge sådana effekter kan bestå är svårt att veta, men jag såg inga tecken
på att denna effekt skulle avta. Det framgår klart att eleverna använder datorn olika mycket
beroende på vilken årskurs man går i. Alla elever använder datorn i undervisningen minst
två gånger i veckan, mest använder eleverna i årskurs 6 datorn, 3-4 gånger i veckan.
Eleverna använder datorn i skolan framförallt för matematikprogram och för att skriva ut
sina arbeten, för ordbehandling och lite Internet.

Många elever är vana från svenskundervisningen vid att använda datorn som ordbehandlare
i skrivprocessens anda. För att ge eleverna möjlighet att på egen hand träna t.ex. stavning
och ordkunskap används s.k. drillprogram. Eleverna använder datorn i skrivprocessens alla
steg. Genom ordbehandlaren underlättas elevens bearbetning av texten, att lägga till
meningar, ändra styckeindelningar och korrigera stavfel. En elev uttrycker det så här:

”Det är så skönt att det finns ordbehandlingsprogrammen, då kan man rätta fel och på
så sätt lära sig stava och skriva grammatiskt rätt.” (intervju 7)
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Under samtalet frågade jag: ”Är inte penna och papper lika effektivt?” Då svarade eleven
att för det första blir texten på dataskärmen alltid lika tydlig, för det andra är det som
skrivits ner genast tillgängligt för granskning. Några tryck på tangenterna och man får
omedelbar respons på skärmen. Ordbehandlaren befriar oss från irritationsmoment som
skrynkliga papper, pennor som måste vässas och suddgummin som lånas ut till höger och
vänster. Andra elever berättade också att de har lätt att skriva om, rätta, utöka, och stryka i
texten på dataskärmen och menar att de lär sig mycket på själva rättningen. De tycker också
att de lättare ser språkfel på skärmen.

Två flickor klagar under samtalets gång för att pojkar ibland sitter och spelar länge under
rasten och då finns ingen möjlighet för dem att använda datorn.

”Ja, datorerna har vi här i skolan som t ex i biblioteket kan man ju gå och sätta sig,
men där sitter ju bara pojkar som har datorer hemma, som är jätteduktiga på datorer
och som vill utnyttja det på dagarna också. Jag lär mej ju inte någonting genom att
sätta mig framför dom datorerna så att säga.” (Intervju 1)

Eleverna uttrycker önskemål om att lära sig mer. Några är ganska vaga och andra är tydliga
och väldigt detaljerade och beskriver exakt vad de vill lära sig. Idéer finns från att kunna
surfa, leta på Internet, till att skicka mail. Eleverna ser inga begränsningar i vad skolan
skulle eller borde ställa upp på. Eleverna vill se nya möjligheter med datoranvändandet i
skolan. De anar att det finns mer någonstans, men hur ska de nå dit? Att datorn kan betyda
mer och att den har ett större användningsområde, det ser alla.

4.5 Datoranvändning och genus

Skiljer sig pojkars och flickors inställningar och attityder till datorer i skolan? Hur förhåller
det sig med kvinnliga och manliga lärare?
Pojkars och flickors inställning till användningen av datorer i skolan tenderar att skilja sig,
men väldigt lite. Eleverna tycker att datorn används för lite och bland dem som anser detta
är de flesta pojkar - men ungefär lika många är flickor, så jag skulle inte säga att skillnaden
är sådan att den bör diskuteras.
På frågan om eleverna tycker att det är roligt att använda datorer som hjälpmedel i
skolarbetet tycker fler pojkar än flickor att datoranvändning är ”mycket roligt” men inga
klara skillnader finns. Att både flickor och pojkar överlag tycker att datoranvändning är
roligt kan bero på den omväxling i skolarbetet som användandet av datorer i
undervisningen innebär. De flesta eleverna anser således att skolarbetet påverkas på så sätt
att skolarbetet görs enklare med hjälp av datorer.
Själva undervisningsämnet där datorn används verkar inte påverka inställningen till
datoranvändning. Datorn används i alla ämnen utom gymnastik, lika mycket av pojkar som
av flickor.

Pojkars och flickors erfarenhet av datorer i skolan skiljer sig inte åt. Detta kan givetvis bero
på att de båda grupperna har haft liknande skolgång och fått samma möjligheter till
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datoranvändning. Vissa skillnader förekommer dock beträffande datoranvändning i hemmet
eller hos kompisar. Pojkars användning är något högre i hemmet och betydligt högre hos
kompisar. Detta medför att pojkarnas generella erfarenheter av datorer skiljer sig från
flickornas. Eftersom pojkar använder datorer oftare än flickor är det inte konstigt att fler
pojkar än flickor anser sig vara väldigt duktiga på att använda datorer. Pojkarna visar
dessutom en tendens att ha använt datorer under en längre tid än flickorna, vilket också
borde vara en bidragande orsak till deras användarskicklighet.

Vad används datorerna till?
Det är ingen större skillnad på könen vad gäller datoranvändning. Både flickor och pojkar
älskar olika dataspel och använder datorn mycket just för det. Pojkar spelar dock dataspel i
större utsträckning än flickor.
Flickor älskar spel men gör dessutom många andra kreativa saker med datorn och gillar att
utforska med hjälp av den. Tre flickor tyckte att det skulle vara roligare att få spela oftare
och använda fler dataprogram. En flicka tyckte att det skulle vara roligt om hon fick lära sig
mer om hur datorer fungerar och dessutom skulle det vara roligt att få skriva alla sina sagor
på datorn i stället för att skriva dem för hand. Av pojkarna tyckte tre att det hade varit bra
att använda datorer oftare för att slippa skriva så mycket för hand. En pojke påpekade att
det skulle vara roligt att få spela matematikspel oftare eftersom han lärde sig mer då än när
han satt och skrev i sin vanliga mattebok.

När jag frågade vad de tyckte var extra roligt att göra på datorn svarade alla fem pojkar att
det roligaste är att spela spel. Förklaringar de gav till detta var att det var avkopplande,
spännande och roligt att spela samt att spelen hade så fin grafik och i många fall även bra
musik. Av flickorna svarade tre av fem att det var allra roligast att spela på grund av att det
var både spännande och avkopplande. En flicka tyckte att det var roligast att rita på datorn,
eftersom hon kunde göra en bild, spara densamma och vid ett senare tillfälle plocka fram
den och då på ett enkelt och smidigt sätt ändra i den, i fall hon skulle vilja göra det.

Manliga lärare har i snitt använt sig av datorer i 2,5 år mer än kvinnliga lärare. En annan
sak som också är intressant som rör lärarnas personliga datoranvändning, är att manliga
lärare mest använder datorn till att surfa på Internet, som tidsfördriv och för att
kommunicera med. Många kvinnliga lärare däremot använder datorn för sitt
planeringsarbete och för att framställa lektionsunderlag.
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5. Diskussion

När man diskuterar datoranvändning och IKT anser jag att det är viktigt att utgå ifrån ett
helhetsperspektiv. En teori som utgår från ett liknande perspektiv är Aktivitetsteorin.
Teorin har utvecklats av bl.a. Vygotsky (1981) och används av Lanneèr (1999). Enligt
Aktivitetsteorin agerar människor alltid i en kontext. Cole & Engeström (1991) utvecklar
teorin och utgår från subjekt, objekt och samhälle. De menar att när en individ deltar i en
aktivitet påverkas individens agerande mot objektet av tre faktorer; det verktyg som
används, av samhället, och av arbetsfördelningen i samhället.
Lanneèr (1999) överför detta till objektet lärandet när datorer används. Han menar att
lärandet påverkas av datorn, skolan, samt de lagar som styr skolan. Man måste alltså
studera hela undervisningssituationen. Det går inte att bara se till förhållandet elev – dator,
utan man måste även se till samspelet med andra människor och den aktuella kontexten.
Mitt resultat visar hur både elever och lärare upplever datoranvändningen i förhållande till
de olika delar som lektionen, skolan och samhället utgör.

5.1 Strukturnivå

Ett datoriserat samhälle
Vi lever i det som många kallar informationssamhället. Uttryck som ”IT är framtiden”,
”IT - strategi”, ”cyberspace”, ”hemsidor”, ”multimedia” och IKT är flitigt förekommande.
Datorer och IKT dominerar vår tid, tempot är högt, tåget går och framförallt skolan måste
hinna med! Det finns någon sorts tilltro till att datorn kommer att ändra på allt och därför
tar datorn och IKT stor plats i samhällsdebatten.

Både elever och lärare i min undersökning upplever att datorn spelar en stor roll i
samhället. Lärarna utrycker stress och oro p g a att samhället kräver att man är kompetent i
att använda olika dataprogram. Man ska kunna datorer, det är skolan som ska lära ur det
men vad detta kunnandet går ut på är diffust. Holmberg (1998) skriver om datormognad
och påpekar betydelsen av att skolan har tillräckligt med utrustning och programvara samt
en organisation för att förvalta och utveckla användningen. Jag tycker att så länge vi har
intresserade och engagerade lärare har datorn goda möjligheter att vara ett stöd vid
inlärning och kommer inte att utgöra ett hinder för lärare, och inte för elever heller.
Tapscott (1998) menar att lärarna inte alls behöver känna sig stressade för bland de
program som finns att välja mellan har varje lärare möjlighet att hitta just det program som
han/hon anser sig behöva i sin undervisning.

IKT är svårt för eleverna att förklara, det ger upphov till förvirring och rädsla. För att
minska pressen måste skolan först och främst koncentrera sig på att beskriva för eleverna
vad datoranvändning innebär. Pedersen (1998) liknar datorn vid en kameleont. Datorn
uppträder i många olika skepnader och har många olika funktioner. Pedersen gör
jämförelsen med en kopiator, en maskin som också förändrade skolarbetet. Han menar att
man inte kan göra någon sådan enkel funktionsbeskrivning av datorn – den nya tekniken är
mer lik elektricitet än en kopiator.
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Det viktiga, tycker jag, är att diskutera innebörden av själva datoranvändandet. Ska skolan
använda datorn och IKT som pedagogiskt stöd måste man precisera vad man egentligen
menar med det. Hur skiljer sig datorn från övriga medier som barn möter i skolan? Och vad
är det egentligen som eleverna möter i datoranvändningen? Är det dataprogram, multimedia
eller kanske ordbehandling? Red ut begreppen och diskutera utifrån dem.
Det är av ännu större vikt att diskutera vad det är för förändringar av skolan som är
önskvärda. Vad vill vi göra? Kan vi använda datorn till det? Hittills har diskussionen
tenderat att mest handla om teknik och ekonomi. Men det är användningen, inte tillgången,
vi bör fokusera.

Många lärare uttrycker rädsla för vad tekniken kan innebära för den enskilde individen.
IKT blir något som påverkar människor och inte något som människor kan påverka.
Knupfer (1993) har liknande tankar och menar att det finns en risk att skolan ”slukas av
datorrevolutionen” och att tekniken styr undervisningen i stället för att tekniken utnyttjas på
ett för undervisningen meningsfullt sätt. Jag tycker att man som pedagog måste diskutera
sig fram och styra datoranvändningen i skolan så att den inte tar över undervisningen. Det
är ändå upp till lärarna själva som tillsammans med eleverna ska bestämma hur man ämnar
utnyttja datorns möjligheter och dessutom bestämma hur stor plats ska datorn få i
undervisningen.

Det finns ett tryck på skolan att hänga med i informationssamhället. För en gångs skull har
skolan fått möjligheten att ligga långt fram i utvecklingen. Men tekniken är dynamisk, i
ständig förändring. Man har skaffat dyr teknisk utrustning som kräver support och som
kräver ständig fortbildning. Datorer och program förändras med en hastighet som är
omöjlig för skolan att hänga med i. Eleverna har stor förståelse för detta. ”Det är viktigt att
inte överdriva med den nya tekniken”, uttrycker många lärare. Som lärarna utrycker det
behövs det fortbildning så fort något nytt uppkommer i datavärlden. Bara två lärare har
skrivit att de har fått datautbildning under sin lärarutbildning. Tyngdpunkten i den
utbildningen har enligt de svarandes uppgifter mestadels varit på ordbehandling.

Med anledning av ovanstående anser jag att lärarhögskolorna måste satsa på att ge
lärarkandidaterna en adekvat utbildning i datoranvändning och IKT. Med adekvat
utbildning menar jag här att innehållet i utbildningen måste svara mot framtidens svenska
skola. Jag anser att nyexaminerade lärare måste kunna fungera som spjutspetsar i skolan när
det gäller ny teknikanvändning. Detta förs även fram av  IT – kommissionen i deras
arbetsprogram (SOU 1995: 68, kap.3:1).
Fortbildningen av lärare inom IKT och data på skolan har endast inriktat sig mot att lärarna
ska få bättre användarkunskaper. Detta tror jag att de flesta skolor har prioriterat. Jag anser
att skolorna borde satsa på att även ge lärarna datapedagogik, kanske i ett paket med
följande innehåll:
•  Grundläggande datorkunskap
•  Grundläggande ordbehandlingskunskap
•  Internet kurs
•  Datapedagogik
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I lärarenkäterna märker man tydligt att det är lärarens intresse och engagemang som är
avgörande om eleverna får använda IKT i undervisningen eller inte. Skolan måste sträva
efter att ge alla elever lika möjligheter i skolan. Det som IT – kommissionen har kommit
fram till år 1995 stämmer överens med dagens läget i den undersökta skolan. Någon
förändring har inte skett. Det finns fortfarande lärare som är rädda för den nya tekniken och
fortbildningskurserna hjälper inte mycket. Den personliga negativa attityden till datorer i
undervisningen tycks vara det största hindret. En utväg ur problemet är att pedagogiken på
lärarhögskolorna utvecklas så att de nyutbildade lärarna kan använda datorn som redskap i
undervisningen samt hjälpa sina kolleger (SOU 1995:68, kap. 3:5).
Lärarna påpekar dock att det inte bara är deras egen inställning till datorer i undervisningen
som påverkar undervisningen utan även arbetsmiljön. Det finns inte tillräckligt med datorer
och tid till egen fortbildning saknas. Detta kan kopplas till Skolverkets rapport nr 50 där
brist på pengar och kompetens anges som strukturella orsaker till dåligt utnyttjande av
potentialen i IKT. Jag är dock övertygad om att datoranvändningen har goda möjligheter att
förstärka och fördjupa elevernas kunskaper genom en intresserad och engagerad lärares
insats.

” Med entusiastiske lärare kan datorn som stöd i undervisningen nå hur långt som
helst och omfatta samtliga ämnen i skolan. Utan lärare som tror på datorns
möjligheter eller ser dessa stannar verksamheten lätt vid skrivmaskinsfunktionen”
(Jedeskog,1993, sid.143)

Att lärarna har stora brister i sitt datorkunnande känns skrämmande, tycker eleverna.
Okunnighet beror på många olika faktorer som utbildning, tillgång till datorer, teknisk och
pedagogisk support samt tid (Leijon & Söderquist, 1998). Ytterst är det naturligtvis skolans
sak att säkra kvaliteten. Eleverna lägger skulden på lärarna. De sätter likhetstecken mellan
lärarna och skolan. Situationen blir smått absurd ur elevernas synvinkel. Här satsar lärarna
en massa pengar på datorer som man varken kan eller vill använda. Fortbildningen måste
därför ses som en nyckelfråga och kunna erbjudas i steg – olika beroende på målgrupp och
förkunskaper. Men det räcker inte att bara ha utbildning. Som lärare måste man börja
använda verktygen själv och upptäcka fördelarna, upptäcka egna misstag och lära sig
utifrån dem. Allt för att kunna erbjuda eleverna en bra grund inför det vuxna livet. Tapscott
(1998) skriver således också att i skolans uppgift ligger uppdraget att ge alla elever en
allmänbildning och dit räknas idag en viss förtrogenhet med datorer och deras användning.

Detta tycker jag är ganska självklart. Ju mer material som finns att tillgå, och då inte minst
all den nya teknik som finns och möjligheterna som följer med denna, desto mer måste vi
kunna nyttja det på ett varierat sätt. Förvånande nog svarade eleverna att de skulle vilja lära
sig mer om Internet. De påpekar att Internet används väldigt lite och att de gärna skulle
vilja lära sig söka information. Med tanke på vad som står i läroplanen, om hur viktigt det
är att eleverna får vara med och bestämma hur undervisningen ska se ut och vad som ska
tas upp, borde inte en situation som denna kunna uppstå. I Lgr 80 påpekas att
internationella förbindelser spelar en allt större roll och att det i skolan är nödvändigt att
välja ett stoff som möjliggör för eleverna att inse vårt samhälles internationella beroende
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och vikten av internationella kontakter och internationellt samarbete. Datoranvändning
genom datakommunikation kan bidra till en ökad internationalisering av undervisningen.
I läroplanskommitténs huvudbetänkande från 1992 betonas också vikten av

”…att datorn kommer till användning som verktyg i skolan, dvs. på i princip samma
sätt som datorer används i arbetslivet och samhällslivet.” (SOU 1992:94,s.95)

Lärarens roll kommer, som jag tidigare har nämnt, förmodligen att förändras en hel del, till
exempel genom att läraren på ett mer aktivt sätt hjälper eleverna att ta fram och selektera
information. Men läraren kommer fortfarande, åtminstone i de lägre årskurserna, att vara
mycket viktig för den enskilde elevens lärande och inlärningssituation. Eleverna behöver
den vuxnes stöd i sin utveckling. Datorn kan vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel men
någon ska i så falla bestämma färdriktningen. Skolledningen? Den enskilda läraren? Eller
eleven? Vilket perspektiv är önskvärt för skolan?

Få medier har fått så mycket fysiskt utrymme i skolan som datorn. I en ivrig satsning blir
stora salar med många datorer och elever en enkel lösning. Här ser jag en fara i att en
dyrbar teknisk satsning resulterar i paketlösningar. Eleverna får i slutändan klara sig själva
framför datorn.

5.2 Interaktionsnivå

Pedagogiska möjligheter
Eleverna ser inga begränsningar i vad skolan ska ställa upp med när det gäller
datorutbildning. Man vill lära sig mer men osäkerhet finns om lärarna är riktigt kompetenta
att undervisa. Man nämner IKT som exempel. Här uttrycker man en stor efterfrågan, en lust
att lära, som skolan måste ta vara på. Frågan är vad skolan ska erbjuda, vad är rimligt? Här
behövs en långsiktig vision.

Eleverna upplever att lärarna förutsätter att ungdomar kan använda datorer och är roade av
den nya tekniken. Man förutsätter dessutom att alla har tillgång till datorer. Osäkerheten
och okunnigheten bland lärarna (Leijon & Söderquist, 1998), leder till orimliga och diffusa
krav på eleverna. I stressen glöms vikten av baskunskaper bort. Det vore olyckligt att slopa
kurser som datakunskap. Eleverna uttrycker rädsla för att missa grundkunskaper som de
aldrig hinner ta igen.
Enligt Jedeskog (1996) kan det uppstå osäkerhet i och med att lärarollen har förändrats från
den allvetande gurun till den handledande läraren. Därför bör fortbildningsinsatser kring
datoranvändning ses som en allt viktigare del i lärarnas kompetensutveckling. Larsen
(1996) skriver i sin väldigt intressanta bok ”Kasta in eleven i en dynamisk
förändringsprocess” att lärarna skall möta varje barn utifrån hans /hennes erfarenheter och
förutsättningar. Lärarens roll i salen går alltmer från en förmedlare mot en handledare, d v s
läraren finns till hands för att motivera, stötta och höja elevernas självkänsla och för att få
dem att känna sig värdefulla utifrån sin förmåga.
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Det är svårt att säga att lärarnas roll i den  undersökta skolan stämmer bra överens med
dessa aktuella teorier, för eleverna känner sig osäkra i sin datoranvändning p g a att lärarna
ställer höga krav och lärarna har ingen förståelse för denna osäkerhet. Samtidigt ser lärarna
en utmaning i att individualisera undervisningen både för elever med svårigheter och elever
som behöver extra stöd.

Datorstödd undervisning definieras av Lindh (1997) som område där informatik och
pedagogik möts. Forskare påpekar just att datorn kan vara ett välkommet hjälpmedel för
elever med svårigheter, som också är fallet i undersökningen. Lindh har i sin forskning
kommit fram till liknande slutsatser som jag, dvs. att datorns potential har stor betydelse för
elever som behöver stöd i sitt lärande. I det fallet utnyttjas datorns möjlighet på bästa
möjliga sätt.

När jag frågade eleverna om deras lärare ofta visar dem saker på datorn, svarade fyra barn
NEJ. Detta tycker jag är ett dåligt betyg för dem som arbetar i skolan. En av fyra som
svarade nej är en flicka som inte har en dator hemma och därför bör ges en rättvis chans att
lära sig hur en dator fungerar och vilka olika saker den kan användas till. Det är inte
konstigt att just den flickan svarade att hon tycker att det ibland är tråkigt med datorstödd
undervisning, men samtidigt sa hon att hon gärna skulle vilja lära sig mer. Om vi
pedagoger, som möter barnen i stort sett dagligen, inte ser till att ge barnen grundläggande
datorkunskaper i skolan riskerar barnen att hamna utanför samhället i en tid då det är allt
viktigare att kunna ta fram och bearbeta information. Vi pedagoger måste också hjälpa
eleverna att utveckla strategier för hur de skall kunna använda datorn som ett hjälpmedel
vid deras egen inlärning och se till att vi i skolan har programvaror som kan ”återspegla
klassrummets behov och inte ha dominans över lärandet” (Skolvärlden, 1996:4)
Det viktigaste är att inte ta sig igenom ett visst program utan att eleven förstår vad det är
hon eller han gör. Många elever har sagt att de inte hanterar olika program så bra, antingen
för att de inte förstår eller för att de inte vågar fråga. Lärarens uppgift blir att hjälpa
eleverna lära sig nya saker på ett enklare sätt. Drillprogram används mest för att till
exempel ge eleverna möjlighet att på egen hand träna stavning och ordkunskap. Pires
(1998) ser ett hot med drillprogram och utrycker att drillprogram används på många håll för
att ”lura” lärarna att börja arbeta med datorer. Att tro att datorstödd undervisning handlar
om drillprogram är en av de största farorna, menar han. Det vore att ta ett steg framåt och
samtidigt backa trettio år i utvecklingen. Healy (1998) varnar också för drillprogram. Att
proppa eleverna fulla med information betyder ju inte att de lär sig något, säger Healy, och
påminner om vikten av aktivt lärande, ifrågasättande och förståelse.

5.3 Individnivå

Elevernas och lärarnas inställningar
Elevernas och lärarnas inställningar till datoranvändning i skolan skiljer sig markant.
Lärarna är inte lika positiva till de nya tekniken som eleverna är. Samtidigt som de skriver
om hinder med datoranvändning tycker lärarna ändå att datorn ger dem själva möjlighet att
jobba på ett mer strukturerat och praktiskt sätt. Lärarnas allmänna negativa inställning kan
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bero på många olika saker, t.ex. en rädsla för att undervisningen och lärandet kommer att
påverkas och därmed förändras.

Alltför många av de lite äldre lärarna verkar hysa en viss motvilja till att använda datorer i
undervisningen. Detta gäller inte minst kvinnorna. Orsaken till det kan vara att de flesta
medelålders personer har just detta perspektiv i dag och uppfattar inte datorn som något
självklart. Detta påpekar Thorngren (1997) tydligt i den offentliga utredningen Digital
Demokrati. Han menar att en omställning tar tid och att ny teknik i början främst används
av yngre som tycker att datorer och IKT är lika själklart som TVn och telefonen.

Något som både gladde och förvånade mig, med tanke på de flesta lärarnas egen
datorutbildning och förtrogenhet med datorer, är att så många som 71% av de manliga och
48% av de kvinnliga lärarna anser sig kunna klara av att använda datorer i undervisningen.
De har förvisso inte skrivit på vilket sätt de tänkt använda datorerna, men svaren inger ändå
ett visst hopp om att barnen kommer att få använda sig mer av datorer i skolan inom en
överskådlig tid. Min slutsats är att det inte spelar så stor roll hur mycket pengar man satsar
på att föra in datorerna i undervisningen på skolorna om lärarna sätter sig emot den nya
tekniken. Ekenstam har skrivit följande i en artikel (Akademiker, 1996, nr.3), ”…eftersom
det är lärarnas ambition som styr den tekniska nivån på skolorna är tekniknivån mycket
ojämn i landets skolor”. Detta kan jag hålla med om för det finns alldeles för lite resurser
vad gäller datorer och program för att kunna införa en egentlig datorintegrerad
undervisning. Med egentlig datorintegrerad undervisning menar jag att varje elev har
möjlighet att själv arbeta vid en dator som är tillgänglig i klassrummet.

Jag instämmer sålunda med Håkansson som i en artikel (Skolvärlden, 1996:4) skriver att
läraren förr oftast hade kontroll över informationsflödet i skolorna, men att så inte är fallet
idag. En lärare har påvisat att datorer kan vara ett hot just p g a att elever kan hitta massor
av information med hjälp av Internet som inte alltid är sann. Eleverna kan i dagsläget själv
söka information från källor som lärarna inte känner till. Därför, fortsätter Håkansson i
artikeln, gäller det för lärarna att de kan falla tillbaka på sina pedagogiska och didaktiska
kunskaper för att på så sätt kunna hantera sin nya lärarroll.
Jag kan förstå läraren som tycker att det känns frustrerande att eleverna använder sig av
information vilken de har hämtat från källor som vi har svårt att kontrollera. Men jag tycker
samtidigt att om vi försöker lära eleverna vikten av att kritiskt granska information, måste
de få förtroendet av oss att söka information där de finner det lämpligt.

Om man tittar på de resultat jag har fått fram vid intervjuerna använder såväl pojkar som
flickor datorn mest som en spelmaskin. Jag blev ganska förvånad över detta eftersom jag
utgår ifrån att barnen har större nytta av Internet, multimedieprogram, ritprogram och
liknande. Det är visserligen inte så att de aldrig arbetar med dessa program men de gör det
väldigt lite och väldigt sällan.  De är mest intresserade av spel. Barnen spelar mycket och
ofta, både hos kompisar, hemma och i skolan. I skolan spelar de mest på rasterna eller i
slutet av datalektionen. Spel kan också vara bra eftersom de engagerar barnen och då är
steget mellan spel och pedagogik kort. Dock anser jag att lärarna måste uppmärksamma
elever på vad kan man göra med datorn förutom att spela. Som jag nämnt innan behöver
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skolan satsa pengar på intressanta dataprogram som kan engagera barnen i lika stor
omfattning som spelen gör. Datorn skall inte vara en slags nödlösning för att hålla barnen
sysselsatta, utan ett av många hjälpmedel vid elevernas inlärning.

Många elever är vana från svenskundervisningen vid att använda datorn som
ordbehandlare. Detta resultat visar enligt mitt förmenande att eleverna bör få skriva med
hjälp av ordbehandlare, inte bara för att träna sin förmåga att uttrycka sig i skrift utan också
för att reflektera över företeelser, pröva sina tankar på kamrater och lärare, ställa frågor,
lösa problem och formulera sina nya kunskaper. Datatekniken kan således tack vare
ordbehandlingsprogrammen få stor betydelse för att utveckla elevers uppfattning om vad
kunskap är och hur inlärning fungerar.
Jedeskog (1993) har funnit en nackdel med datoranvändning i undervisningen och det
handlar om tekniska svårigheter. Det stämmer inte riktigt med mina resultat för ingen av
eleverna har sagt att de har problem med tangentbordet. Ingen av eleverna hanterar
tangentbordet på ett korrekt sätt men detta hindrar dem inte i deras skrivflöde och sökandet
efter den rätta bokstaven och tangenten ställer inte till några problem för dem.

5.4 Datoranvändning och genus

En sak som kom fram tydligt i undersökningen och som jag inte hade för avsikt att
undersöka var att kvinnliga och manliga lärares syn på datoranvändning i undervisningen
skiljer sig på några punkter. Männen tryckte på att det är viktigt att ha tillgång till olika
program för repetitionsövningar (tabeller, glosor och liknande), att ge eleverna möjlighet
att göra snygga presentationer av sina arbeten och att eleverna i viss mån skall kunna ges
möjligheter att kommunicera via modem. Kvinnorna däremot ansågs det viktigare att ha
tillgång till olika sorters pedagogiska program och spel med varierande svårighetsgrader
och innehåll. Min studie visar även att datoranvändningen skiljer sig i den bemärkelse att
kvinnliga lärare använder datorn som ett hjälpmedel vid undervisningen medan manliga
lärare gillar att utforska och använda datorn för att åstadkomma snygga matematiska
formulär.
Personligen anser jag att datorn är viktigare som ett pedagogiskt komplement för att hjälpa
barnen med deras inlärning än att ha den som ett slags redovisningsmaskin.

Det är tråkigt, om inte helt oväntat, att de manliga lärarna i snitt har använt sig av datorer i
2,5 år mer än de kvinnliga. En annan sak som också är intressant vad gäller lärarnas
personliga datoranvändning är att männen mest använder datorn till att surfa på Internet,
som tidsfördriv och för att kommunicera med medan många av kvinnorna använder datorn
vid sitt planeringsarbete och för att framställa lektionsunderlag. Tapscott (1998) beskriver
datorvärlden som en manlig bastion. En bastion som mer och mer intas av kvinnorna tack
vare Internet. Mina resultat visar att de kvinnliga lärarna i lika stor grad är intresserade av
datoranvändning som deras manliga kollegor och de tänker sig använda datorn mer och
mer i undervisningen. Men både kvinnliga och manliga lärare är långt ifrån uppfattningen
att datorn är en självklar del av vår kultur, något som Lannér (1999) försöker påvisa. Han
menar att dagens människor ser på teknik och datorer som naturliga inslag i deras liv.
Detta påstående stämmer inte riktigt bra med min resultat.
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Vad gäller pojkars och flickors datoranvändning är skillnaden inte så stor som många
forskare hävdar. Flickorna är mer försiktiga men de hinner redan från starten använda
datorn för det som krävs i skolan. Mina resultat stämmer inte bra överens med den litteratur
som säger att datorintresset verkar vara större och mer utbrett bland pojkar (Steenberg,
1997). Min studie visar att datorn är lika intressant för både flickor och pojkar och de
använder datorn lika mycket. Dessutom är de intresserade av Internet och skulle gärna vilja
lära sig mer om informationssökning. Steenberg skriver att pojkar har en positivare syn på
datorer men det har inte kommit fram i min undersökning. Både flickor och pojkar är lika
positiva och ser nästan inga hinder för att datorn ska kunna fungera som en integrerad del i
undervisningen. Den enda forskare som kommit fram till liknande slutsatser och resultat är
Lindh (1997) som skriver att det inte finns några skillnader i datoranvändning bland flickor
och pojkar och att alla är lika positiva till datorer. Även om pojkarna i min studie hade
större erfarenhet av datorer utanför skolan så jämnade kunskapsskillnaderna snabbt ut sig.
Det viktiga är, tycker jag, att framför allt ge flickorna rikligt med tillfällen för att lära sig
handskas med en dator, förklara vad datorn som maskin innebär för att det är just där som
skillnader uppkommer.

För att allmänt väcka intresset för datoranvändning både hos flickor och pojkar så tycker
jag att skolan ska köpa in program som intresserar barnen, till exempel interaktiva program
med trevlig grafik och handling. Jag tror också att det är viktigt att både pojkar och flickor
får vara med och skapa egna multimedieprogram, till exempel kopplade till deras egna
intressen, för att få upp ögonen på dem att man kan göra en mängd olika och intressanta
saker med hjälp av en dator. Om vi hjälper till att bevara den gamla synen på datorn som en
skriv– och spelmaskin och inte visar vad man mer kan göra med den, är risken stor att både
flickor och pojkar aldrig blir riktigt intresserade av datorer. Följden av detta kan i
förlängningen bli att man kommer att vara allt mer handikappad i ett samhälle där
informationssökning och -bearbetning tillmäts allt större betydelse.

Den datoranvändning i skolan som grundlades på 1980-talet lever vidare i några
betydelsefulla avseende. Det betraktas fortfarande som viktigt att alla elever får tillfälle att
skaffa sig en förtrogenhet med datatekniken. En annan intressant sak som eleverna berättat
är att de brukar gruppera sig när de skall spela datorspel eller när de ska jobba med
skolarbetet. Flickor sitter med flickor, två och två, och pojkar sitter med pojkar. Enligt P.
Grunbaum (1997, sid.21) är det inget ovanligt för på så sätt får elever någon form av
trygghet av varandra under spelets gång. De hjälper gärna varandra att klara av svåra
situationer som uppstår medan de spelar och när de skall lösa krångliga uppgifter. Men de
spelar sällan fler än tre åt gången eftersom de tycker att de blir störda då.
När jag frågade eleverna om de föredrar att sitta själva eller med kompisar då svarade alla
pojkar att de gärna skulle sitta själva om det fanns möjlighet (tillräckligt med datorer) men
de har inget emot att sitta med andra pojkar. Alla flickor svarade att de föredrar att sitta
med andra flickor. Grunbaums iakttagelse vad gäller pojkarnas grupperingar vid spel
stämmer inte riktigt överens med mina resultat där alla pojkar svarade att det är skönast att
spela ensam. Däremot stämmer flickornas svar överens med Grunbaums iakttagelser om
hur flickor helst spelar datorspel.
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Trots att vi är medvetna om vad olikheterna mellan könen kan leda till, tar skolan mycket
liten hänsyn till detta. Ofta ber också  flickor och pojkar under de senare skolåren att få
arbeta könssegregerat (Steenberg,1997). Som lärare bör man emellertid, tycker jag, se till
att tiden vid datorn fördelas rättvist annars trängs flickorna bort. Datorn kan inte själv bidra
till ökad jämställdhet i klassrummet utan lärarens inställning är av stor betydelse.
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6. Sammanfattning

Vi lever i en brytningstid då många vuxna är skeptiska till detta nya med datorer, som med
rasande fart tränger in i varje hem, skola, arbetsplats, osv. Att skriva om datorer har varit
väldigt givande för mig, jag har fått nya synpunkter och förstår mig bättre på både lärare
och elever i deras dataanvändning. När det gäller datorer i skolan tycker jag att man inte
nog kan utforska detta ämne eftersom det har med vår uppväxande generation att göra.
Även om teknikens snabba utveckling i vissa avseenden kan kännas skrämmande och svår
att hänga med i, så måste man vara medveten om att den inte går att bromsa. Det gäller
istället att försöka ta vara på de oändliga möjligheter som tekniken faktiskt erbjuder och se
till att skaffa sig de kunskaper som behövs för att utnyttja dem på ett bra sätt. Detta gäller
inte minst i skolans värld.

Att IT – utvecklingen i Sverige under det senaste året har skett i en rasande fart påverkar
skolvärlden i hög grad. Vad gäller statens satsning, i form av IT – kommission, KK –
stiftelse och Skolverket, kan man tydligt märka att mycket görs för att påskynda och
stimulera utvecklingen av IKT. Alla dessa insatser pekar också på vikten av den
datorstödda pedagogiken, vilket jag uppfattar som kärnfrågan i skolans hela IKT -satsning.
Det står i regeringens proposition 1995/96:125 att ”Staten, kommunerna, landstigen,
näringslivet och arbetsmarknadens parter måste alla bidra till att IT får ett brett
genomslag i Sverige”. Mina resultat visar att datorn inte används så mycket i skolan som
ingår i min undersökning och att detta till stor del verkar bero på att lärarna inte är
tillräckligt säkra på sin egen datoranvändning i allmänhet och datoranvändning i
undervisning i synnerhet. Tyvärr har jag fått intrycket att det är just den pedagogiska
utbildningen som brister för att kunna utnyttja IKT aktivt i undervisningen.

Det visas tydligt på skolan där undersökningen genomfördes att datorn har kommit för att
stanna och skolan står inför en rad förändringar. Jag anser med anledning av de resultat jag
har erhållit att de kan komma att beröra följande områden:

Både lärare och elever behöver en gedigen utbildning i alla grundläggande program för att
utveckla sina färdigheter i datahantering
Lärarna behöver tillgång till en egen dator för att upptäcka och odla nya intressen med hjälp
av datorn, så att datoranvändning blir ett naturligt inslag i deras vardag
Datorerna i skolan bör placeras i klassrummen så att användningen integreras i
undervisningen
IKT – centra behöver skapas på skolan, innehållande multimedieutrustning och bibliotek.
Datorerna ska alltid vara tillgängliga för eleverna

För att minska den klyfta som eventuellt kan finnas mellan olika lärare kan skolan även
erbjuda berörda lärare och annan skolpersonal chansen att ta datorkörkort för att öka IKT –
kompetensen. Att ”tvingas” att ta datorkörkort för att få undervisa i, och med, IKT kan
tyckas vara överdrivet, men varför inte? Då tvingas alla lärare lära sig använda vad jag
anser vara dagens modernaste och framtidens kunskapskälla.
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Det intressanta som kommit fram i resultatet är att det finns en tydlig skillnad mellan ett
kvinnligt och manligt sätt att använda datorn i undervisningen och i att se på datorn som
pedagogiskt hjälpmedel. Männen använder själv datorn till att kommunicera med och
koppla av med och i undervisningen ser de gärna att den används till att snygga till
elevernas redovisningar. Kvinnorna däremot planerar och gör lektionsunderlag och i
undervisningen ser de helst att datorn används till pedagogiska spel som underlättar barnens
inlärning och ger dem omväxling under skoldagen. Något som är ganska uppenbart när man
läser lärarnas svar gällande deras förtrogenhet med datorer, är att de måste tillskansa sig en
större kompetens om hur de kan använda sig av datorer i allmänhet och i undervisning i
synnerhet. Om man kan och vågar använda datorn för eget bruk på diverse sätt är det lättare
att använda sig av datorn i olika undervisningssituationer. Idag håller inte längre påståendet
som några lärare har skrivit i enkäterna: ”Man har inte använt datorer i undervisning förr
men klarar sig väldigt bra ändå”.

Lärarna måste ta sitt ansvar och se till att ge barnen en ärlig chans att klara av att leva och
verka i ett modernt samhälle. Att hänvisa till ålder och kön får inte bli en ursäkt för att man
inte hänger med i utvecklingen och utgör inte heller skäl att undvika att göra datorn till en
integrerad del i vårt samhälle. Skolan bör alltså organisera sig så som samhället i övrigt är
organiserat för att det inte skall vara för stora kontraster mellan utbildningsinstitutionerna
och det övriga samhället. Lärarhögskolorna har här en viktig roll att fylla genom att ge
lärarkandidaterna en bra datapedagogisk grund att stå på när de kommer ut i arbetslivet, så
att blivande lärare vet hur man jobbar med datorer i undervisningen. Jag hoppas att
lärarhögskolorna blir ännu mer medvetna än vad de redan är idag om att man måste
förbättra den datorstödda undervisningen och undervisa i hur man kan använda datorn som
ett hjälpmedel i olika ämnen. Min åsikt är att lärarhögskolorna kollektivt borde utfärda
riktlinjer för databaserad pedagogisk undervisning. Detta måste ske inom en mycket snar
framtid så att nyutbildade lärare kan gå ut i skolorna och använda sig av datorn som
redskap samt hjälpa sina redan verksamma kollegor med IKT.

Tyvärr har jag fått intrycket at och t det är just den pedagogiska utbildningen som brister
för att kunna utnyttja IKT aktivt i undervisningen. Jag anser att det är möjligt att skapa en
arbetsmiljö med hjälp av datorer där man kan göra det mesta och att bara fantasin sätter
gränser för vad som är möjligt. Datorn kan dock aldrig ersätta upplevelser, som att lägga
sig i soffan och läsa en bra bok. Därför anser jag att datorn inte ska ta över undervisningen
utan att man ska vara selektiv och använda datorn i rätt tid och på rätt plats.

Den här uppsatsen skall inte ses som någon komplett utredning i hur det står till med
datoranvändningen i våra skolor. Detta arbete kan dock vara ett bra exempel på hur det kan
se ut på skolor som inte har gjort någon egentlig datorsatsning och dessutom kan det
generera väldigt bra förslag för vad man kan göra för att förbättra situationen. Jag skulle
gärna se att man fortsätter forska inom det här området och då inte minst med att se om det
sker en attitydförändring hos lärarna vad gäller användningen av datorer  i undervisningen.
Det hade också varit givande att undersöka hur många skolor som använder sig av datorer i
sin undervisning och på vilket sätt de gör det, om det är en organiserad verksamhet där
maskinerna används optimalt av såväl lärare som elever eller om datorn fortfarande ses som
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ett slags tidsfördriv. Jag hade gärna sett att man hade utbyte med andra skolor i kommunen,
landet eller världen för att både kunna ge och ta emot datapedagogiska tips. Man skulle
t.ex. kunna starta en studiecirkel inom servicenämnden och träffas varannan månad och
utbyta pedagogiska erfarenheter om IKT.

Jag vill avsluta med att uppmana alla som ser användningen av IKT i undervisning som ett
utmanande och inspirerande alternativ till dagens undervisning att fortsätta sin kamp genom
att inspirera och motivera sina elever och kollegor till en aktivt datoranvändning.
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Enkätfrågor till lärarna              Bilaga 1

Man  /   Kvinna

Ålder

Hur många år har du undervisat?

Vilken årskurs undervisar du i?

I vilket ämne?

Använder du datorer som hjälpmedel i din undervisning?

Tycker du är att det är viktigt att använda datorn i skolan? Varför?

Hur har du lärt dig att arbeta med datorer?

Vilka hinder finns det för dig att använda dig av datorn i din undervisning?

Vilka möjligheter finns det för dig att använda dig av datorn i din undervisning?

Ser du personligen datorn i klassrummet som

Ett hot?              Varför?

Ett pedagogiskt komplement?             Varför?
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Frågor till eleverna           Bilaga 2

Vilken klass går du i?

Flicka  / Pojke

Var använder du datorer?

Skolan, hemmet, hos kompisar, föreningar?

Vad använder du datorn till i skolan?

I vilka ämne? (Ma, Svenska …)

Vad tycker du om datorer i undervisning?

Vad tycker du är roligast med datorn?

Vad tänker du på när du hör ordet Internet?

Tycker du att det är viktigt med datorer i undervisningen?


