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This thesis deals with options about information technology in education, the starting point 
being a project in progress, narnely Ostindieprojektet. This is the first collaboration between 
Datatorget and Stadsmuséet in Göteborg. The research is built on a phenomenological ap- 
proach. The"backboneW infonnation is collected from qualitative interviews, conducted mainly 
during March-April 1995. . i..Y 

The questions for the interviews deal with the opinions about the reasons with Ostindieprojektet 
and IT in education, what conditions required to complete Ostindieprojektet and the IT 
development, the availability of the material, how IT-use can affect education, possible qualities . . 
for the student with IT-use and how IT-use can affect the role of the school-1ibrary.a~ a 
teaching tool. 

Some key subjects examined in the thesis deals with governmental investigations, views 
about pedagogic and knowledge, problem-based leaming, computer-based education and the 
role of the school-library. The research shows that the interviewers have the same opinions 
as the above mentioned key subjects. In completing the thesis we hope we have created a 
forum for critical discussion. . 
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Förord 

Vi vill allra forst framföra ett stort tack till våra informanter som ställt upp 
på våra intervjuer och ett särskilt tack till Stefan Lundström och Håkan 
Svensson på Datatorget samt till Mats Sjölin på Stadsmuséet i Göteborg. 



1. Inledning 

Bakgrund 

Informationsteknologin har blivit allmänt uppmärksammad under den senaste tiden. 
Det talas om ett kommande informations- och kunskapssamhälle och vilka nya krav 
som därför måste ställas på skolorna i form av satsningar på informationsteknologi. 
Även bibliotekarieutbildningen vid BHS i Borås är inriktad på den nya tekniken. Stina 
Lindblom ville i sitt magistersarbete göra något med konkret anknytning till 
skolbibliotek och IT och gärna inom Utbildningsförvaltningen i Göteborg där hon är 
anställd. Hon kom under en IT-dag på Lindholmen hösten 1994 i kontakt med Hakan 
Svensson på Datatorget som berättade om Ostindieprojektet som syftar till att 
tillgängliggöra ostindiematerial i elektronisk form att användas i gymnasieskolans 
undervisning. Han nämnde också att det fanns ett intresse från deras håll att ha någon 
som kunde följa och dokumentera arbetets gång. Då detta tycktes kunna bli ett ganska 
omfattande arbete kunde flera personer delta i dokumentationen. Katarina Bulat hade 
tidigare arbetat ihop med Stina Lindblom på BHS och såg informationsteknologi som 
både intressant och "i tiden". Vi bestämde att tillsammans följa Ostindieprojektet som 
grund för vår magistersuppsats. 

Avgränsningar 

När vi började vårt magisterarbete såg vi möjligheten att följa Ostindieprojektet fran idé 
till konkret verklighet. Vi skulle följa Ostindieprojektets arbete med att tillgängliggöra 
ostindiematerial på nät som skulle användas av elever, bibliotekarier och lärare i 
gymnasieskolans undervisning med utgångspunkt i skolbiblioteket. Vi skulle studera 
materialet med avseende på målgrupp, urval av material, struktur och inläggningsarbete 
och vi skulle ha möjlighet att se på hur arbetet konkret utformades i bibliotek och i 
undervisning. Denna uppläggning visade sig vara orealistisk. Ostindieprojektet kom inte 
igång enligt planerna och vi fick darför ändra inriktning. Hur skulle vi lagga upp 
uppsatsarbetet for att det ändå skulle bli en magistersuppsats i rimlig tid? Vid ett 
etappseminarium på BHS presenterade vi utgångspunkterna för vår uppsats och den 
något osäkra tidsplanen och vi fick rådet att begränsa oss. Det har vi också gjort. Fokus 
for vår uppsats ligger istället på Ostindieprojektets uppläggning fram till juni 1995 samt 
vilka uppfattningar inblandade parter har med avseende på Ostindieprojektet och IT i 
undervisningen. Vi har valt att inte närmare presentera tekniken och Internet. Vi 
koncentrerar oss istället på teknikens innehåll och användning. Vi har också valt att av 
våra inblandade parter enbart presentera Infoteket-Datatorget och Kunskapscentrum 
Lindholmen då initiativet till Ostindieprojektet ursprungligen kommer Cån Datatorget. 
Dessutom rör sig uppsatsens fokus framst kring IT i undervisningen, dvs i skolans värld. 
Detta är anledningen till att Landsarkivet, Stadsmuséet och Telia inte ges särskilt 
utrymme i vår presentation av Ostindieprojektet. 

Metod och material 

Metodvalet for vår undersökning presenteras här nedan i generella drag. En närmare 
redogörelse följer i anslutning till vår resultatredovisning och analys. Vi har i vår 
undersökning valt ett fenomenografiskt förhållningssätt utifrån Staffan Larssons bok 



Kvalitativ analys. Kvalitativ metod går ut på att man karaktäriserar något, beskriver 
egenskaper, ser till hur någonting är beskaffat. Metoden innebär att man skapar 
hypoteser, finner kategorier eller beskrivningar som bast beskriver ett fenomen i 
omvärlden. Karaktäristiskt är att man inte på förhand har någon bestämd teori om 
fenomen, man arbetar utan tolkningsteori. Man analyserar för att förstå innebörden utan 
att översätta med hjälp av givna tolkningsregler. (Larsson 1986, s.12 ff) Valet av en 
kvalitativ metod föll sig naturligt då vår undersökning bygger på att få fiam olika 
parters uppfattningar om olika fenomen, Ostindieprojektet och IT i undervisningen. Vår 
empiri bygger framst på djupintervjuer eftersom antalet informanter för vår del var 
relativt begränsat. Intervjumanualen består av 6 öppna fiågor med en rad delfrågor. 
Delfrågorna ställdes inte direkt till intervjupersonerna utan fungerade mer som stöd för 
oss själva vid intervjutillfallena. (se bilaga) Genom att ställa öppna fiågor hoppades vi 
få mer varierande och nyanserade svar. Den första Mgan om bakgrund och yrke tog vi 
med efter förslag fran kollegiet. Denna fraga visade sig föra våra informanter på 
villovägar och vi tog darför snabbt bort den såsom varande irrelevant i förhållande till 
vår fkagestallning. Däremot tillkom i samtalet om arbetsformer snabbt och naturligt en 
fiåga som berörde bibliotekets förhållande till problembaserat arbetssätt och IT i 
undervisningen, vilket tydligare knyter vår uppsats till bibliotekets arbete. 

Våra teoretiska utgångspunkter bygger på litteratur och intervjuer. För att få en 
bakgrund till Ostindieprojektet och det sammanhang det växte fram i har vi talat med 
nyckelpersoner på Datatorget och Stadsmuséet. De personer vi talat med är Datatorgets 
Stefan Lundström och Håkan Svensson samt Stadsmuséets Mats Sjölin. 

Vår första åtgärd när vi började söka litteratur var att "browsa" hyllorna angående 
datorstödd undervisning på Högskolans bibliotek i Borås och Stadsbiblioteket i 
Göteborg. Vi sökte också i Balder, Gottlib, Libris, Artikelsök, Eric, Internet och Gunda. 
Tänkbara sökområden var datorstödd undervisning, samarbete skola-museurn-IT, olika 
ord som benämner problembaserad undervisning, computer literacy osv. Ganska snart 
märkte vi att när det gäller samarbete skola-museum och IT finns det ännu inget skrivet 
men däremot finns det oändligt mycket litteratur när det gäller IT och datorstöd i 
undervisningen. För att överhuvudtaget kunna angripa materialet bestämde vi ganska 
snart att vi skulle begränsa oss till att enbart titta på det senaste som skrivits i Sverige * 

och de svenska förhållandena. Våra viktigaste fjad var Jörgen Lindh som nyligen 
publicerat en avhandling om datorstödd undervisning och Ulla Riis som gjort en 
utvärdering av IT-användning i svenska skolor mellan åren 1988-1991. Vi har också 
kunnat använda kurslitteratur och kunskaper fran tidigare studier. IT-kommissionens 
utredning Vingar åt människans förmåga och Agenda 2000, Marton som beskriver en 
kvalitativ kunskapssyn och litteratur om skolbibliotek är några exempel. För att även få 
fram kritiska åsikter om IT har vi tagit del av antologin Brus över landet och 
Tengströms Myten om informationssamhallet. Litteratur om problembaserad 
undervisning har också visat sig vara användbar. Genom telefonsamtal har vi %tt tillsänt 
oss material rörande tex andra projekt, Skoldatanätet samt direktiven till den nya IT- 
kommissionen och förslag till Göteborgs lokala IT-planer. Vi har också följt de 
temanummer och artiklar om IT i undervisningen som förekommit i tex tidningen 
Skolvärlden, Lärartidningen, Datorn i utbildningen och DIK-forum under året som gått. 
På så sätt har vi tex i tidningen Skolvärlden tagit del av ~jell-&e Johanssons kritiska 
synpunkter på IT i undervisningen. Vi har också använt en del opublicerat material, 
såsom informationsbroschyrer från Infoteket samt tagit del av Datatorgets 



internmaterial. Vi har också använt oss av en seminarieuppgift Det svenska 
skoldatanätet : bakgrund, användning och pedagogiska aspekter gjord på BHS hösten 
1994 av Stina Lindblom och Ulla Hökås som bas i presentationen av IT-utredningarna 
på skolomrAdet. Avsnitten med detta ursprung är presentationen och texten om Agenda 
2000 (Ds 1994:35), IT-kommissionens Vingar åt människans förmåga.. . (SOU 
1994: 1 1 S), Ett svenskt skoldatanät. .. Juni 1994. 

Syfte, problemställning och definitioner 

Syftet med vår uppsats är alltså att beskriva Ostindieprojektet så långt man hade kommit 
innan sommaruppehållet 1995 och undersöka berörda parters uppfattningar om 
Ostindieprojektet och om IT i undervisningen. Vår huvudfrågeställning lyder darför: 

Vilka uppfattningar, förväntningar, föreställningar, tankar och idier har berörda parter 
i Ostindieprojektet i förhållande till IT-användning i undervisningen respektive 
tillgangliggörandet av det ostindiska materialet? 

Berörda parter är i detta fallet människor som på ett eller annat satt kommer att beröras 
av Ostindieprojektet och skolans IT-satsningar. Våra informanter har varit projektledare, 
tjänstemän inom museum och teleteknik, rektor, lärare och IT-ansvariga inom grund- 
och gymnasieskola, bibliotekarier och tekniker förutom ledare inom olika berörda 
förvaltningar och institutioner. 

IT är idag ett mycket vitt begrepp. Lars Ingelstam definierar i Brus över landet 
informationsteknik som ett "samlingsbegrepp for sådan teknik som används för att 
lagra, bearbeta och överhra information." (Ingelstam 1993, s. 9) Begreppet IT används i 
uppsatsen synonymt med informationsteknik och informationsteknologi. Vår definition 
stämmer överens med ovan nämnda, men vi har medvetet låtit bli att definiera begreppet 
for våra informanter när vi genomförde våra intervjuer. Detta mycket beroende på att 
olika parter refererar IT till olika saker tex Internet, databaser, CD;Rom, 
multimediaprogram osv beroende på vilket arbete de utfor och vilken typ av teknik de 
arbetar med. Med begreppet tillgängliggö&de avses i vår uppsats att lagga ut 
ostindiematerial på skoldatanätet. Vi använder i uppsatsen en mängd uttryck som alla 
handlar om ett självständigt, undersökande arbetssätt i undervisningen. 
Problemorienterad undervisning, problembaserad inlärning och biblioteksbaserad 
undervisning samt ett elevaktivt arbetssätt är uttryck som återkommer. Begreppen 
illustrerar ett arbetssätt i skolan där eleverna själva ska söka, bearbeta, granska och 
sammansala sitt material, oftast med biblioteket som utgångspunkt. 

Ur vår huvudfrågeställning utkristalliserades en rad underfragor som vi också försöker 
besvara: 
Vilka uppfattningar finns bland våra informanter om motiven med Ostindieprojektet 
och IT i undervisningen? 
Vilka uppfattningar finns... om vilka förutsättningar som krävs för att Ostindieprojektet 
och IT-satsningen ska kunna genomföras? 
Vilka uppfattningar finns... kring tillgangliggörandet av det ostindiska materialet? 
Vilka uppfattningar finns.. . om hur IT-användning kan påverka undervisningen? 
Vilka uppfattningar finns ... om vilka särskilda kvalitéer som kan tillföras elever via IT- 
användning i undervisningen? 
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Vilka uppfattningarJinns ... om hur IT-användning kan påverka skolbibliotekets roll i 
undervisningen? 

Uppsatsens uppläggning och arbetsfördelning 

Kapitel 1 innehåller inledning. Kapitel 2 ger presentation, bakgrund och referensram till 
Ostindieprojektet. Kapitel 3-6 innehåller en teoretisk genomgång av den litteratur som 
nämns ovan: Kapitel 3 presenterar utredningar och skrifter om IT i undervisningen samt 
aven ett avsnitt med kritiska synpunkter på IT-utvecklingen. Kapitel 4 handlar om 
kunskapsyn och pedagogik. Kapitel 5 tar upp datorstödd undervisning samt kritiska 
synpunkter på IT i undervisningen. Kapitel 6 handlar om skolbibliotekets roll i 
undervisningen. Kapitel 3-6 avslutas med en sammanfattande kommentar. I kapitel 7 
följer resultatredovisning och analys av vår intervjuundersökning. I kapitel 8 följer ett 
försök att sammanfatta de uppfattningar vi har fatt fram i vår empiri. Kapitel 9 
rubriceras slutdiskussion och där diskuterar vi helhetsintrycket av vår empiri i 
forhållande till främst Tengström och Ingelstam. I diskussionen ger vi också förslag till 
vidare forskning. Kapitel 10 innehåller en sammanfattning. 

När det gäller arbetsfördelningen står vi båda for slutresultatet i samtliga kapitel, men vi 
har delat upp arbetet och har huvudansvar för olika delar. Uppdelningen är som följer: 
Stina Lindblom har skrivit kapitel 3 och 4 samt beskrivningen av Ostindieprojektet i 
kapitel 2. Katarina Bulat har skrivit kapitel 5 och 6 ,  samt presentationen av Lindholmen, 
Göteborgs IT-planer och andra projekt i kapitel 2. I Kapitel 7, resultatredovisning och 
analys, har vi lagt upp resultatredovisningen gemensamt men i analysen har vi till en 
början ansvarat for var sin del. Katarina Bulat har huvudansvar for avsnitten som 
handlar om motiv, förutsättningar och skolbibliotekens roll medan Stina Lindblom har 
huvudansvar för avsnitten som handlar om tillgängliggörandet av det ostindiska 
materialet, kunskap och lärande och IT i undervisningen. Vi svarar dock for 
slutresultatet gemensamt. Kapitel 1, 8,9 och 10, dvs inledning, sammanfattning av de 
uppfattningar som kommit fram i vår undersökning, slutdiskussion och sammanfattning, 
svarar vi också for gemensamt. 



2. Ostindieprojektet - bakgrund och referensram 

För att ge en bild av utgångspunkten till vårt magistersarbete börjar vi detta kapitel med 

en beskrivning av Ostindieprojektet. För att också ge en bild av det sammanhang som 

Ostindieprojektet är en del av presenterar vi dessutom Kunskapscentrum Lindholmen: 

Infoteket, Combi-projektet och Datatorget, förslag till IT-planer for grund- och 

gymnasieskolan i Göteborg samt något om andra projekt som är på gång just nu. 

Beskrivning av Ostindieprojektet 

Vårt magisterarbete har sin utgångpunkt i Ostindieprojektet som är ett första försök till 

samarbete mellan Stadsmuséet i Göteborg och Datatorget-Infoteket-Lindholmen, ett 

utbildningscenter i Utbildningsförvaltningens regi. Ostindieprojektet utgår från idén att 

göra historiskt material, som kan användas i skolan tillgängligt, dvs läs- och sökbart på 

Internet. Detta är alltså ett pilotprojekt, som går ut på att göra ett visst historiskt 

källmaterial från den Ostindiska tiden tillgängligt i datoriserad form. Textmaterial fran 
1700-talet, en del änpu ej publicerat, bla en dagbok fiån resan till Kina och bildmaterial 

från museets arkiv samt bearbetade texter från utställningskataloger som museét har 
producerat, skönlitterära berättelser mm ska laggas in och göras tillgängligt över nät. 

Materialet ska kunna sökas och tas fram på datorer i utvalda skolbibliotek. Elever, lärare 

och bibliotekarier ska delta i arbetet, elever ska kunna söka och viilja stoff, studera och 

presentera sitt material i form av egna, självständiga arbeten. Dessa redovisningar kan 

sen också läggas in i datoriserad form. Förmodligen kommer eleverna att redovisa i x 

multimedial form. 

Ostindieprojektet kan ses som en liten del i en större helhet. Det som nu kommer att 

prövas kan komma att bli utgångspunkten till en framtida databas. Nu görs ett första 

avstamp, ett delprojekt i ett större sammanhang genomfors. Det större sammanhanget 

kan ses lokalt i form av det konkreta samarbetet mellan Stadsmuséet och Datatorget 

men aven nationellt i uppbyggnaden av det Svenska skoldatanatet och internationellt 

med avseende på det Nordiska skoldatanätet och i kontakt med en bred internationell 

publik via Internet. 

Kontakter 

Ostindieprojektet är ännu i skrivande stund på det förberedande stadiet. Kontakter är 

tagna med Universitetsbiblioteket och Landsarkivet, Skolverket och det Svenska 

Skoldatanatet är informerat och det Nordiska Skoldatanatet likaså, Pedagogiska 

Institutionen i Göteborg förväntas kopplas in, förutom rektorer, lärare, bibliotekarier och 
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elever inom både grundskola och gymnasieskola i Göteborg. Även bibliotek och 

studieförbund finns med i bilden. Stort intresse bland de ansvariga föreligger då detta 

tycks vara det första konkreta IT-försöket i landet, med samarbete mellan skola och 

muséurn på Skoldatanatet. 

Ostindieprojektets material 

Materialet speglar Göteborgs relationer till Kina. Kartan och resan mellan Göteborg och 

Kina är utgångspunkten, konkreta beskrivningar och bilder finns att koppla utmed 

resvägen, där skapas ingångar, material läggs in efter hand och även andra ingångar 

planeras. Materialet består som tidigare nämts dels av bearbetade texter (från tex 

utstallningskataloger) och källmaterial. Källmaterialet består av arkivmaterial, (kartor, 

dagböcker) bildmaterial och foton. (akvareller, grafiska blad och teckningar fiån tiden 

samt diabilder, med detaljer tagna ur tex grafiska blad, där man på närmare håll kan se 

och kanske darför bättre uppfatta och förstå tidens livsvillkor, arbetsvillkor, klädedräkt 

Materialet består också av samlingar från Kina, tex Ostindiskt porslin, möbler, tapeter, 

sidentyger, figurativt kinesiskt porslin mm. Flera dagböcker är aktuella: En av dem är 

Campells dagbok, en handskriven orginaltext från en av de första resorna som ger en 

inblick i de första affärsuppgörelserna. Det finns en spännande berättelse om hur 

dagboken försvann och kom tillrätta många år senare, som kan läggas in som extra 

information. De andra dagböckerna är tryckta, båda fiån samma resa men med helt olika 

karaktär, en mera lättsinnig och en mer formell, dvs Jacob Wallenbergs Min son på 

galejan och kaptenen Ekebergs dagbok. Dessutom är Braads dagbok av intresse, han var 

Linnélärljunge, med intresse for samhällsliv. Han var också tecknare och skildrade resan 

i både bild och text. Hans dagbok och anteckningar ger trådar till många angränsande 

områden, Indien, kaffehandel med dåvarande Saudi-Arabien, Bengalen mm. Det 

slutgiltiga urvalet av material är inte ännu klart, det får undersökas närmare när 

Ostindieprojektet väl kör igång. 

Materialet kan användas i undervisningen for att tex belysa olika fragor: Hur såg den 

sociala situationen ut vid denna tid i Göteborg? Vilka var det som följde med på resorna 

och hur påverkades deras liv? Hur levde man ombord på båtarna? Hur påverkade 

ostindiehandeln staden? Förändrades villkoren for vanligt folk? En fiåga av särskilt 

intresse är om man kan hitta texter som beskriver kulturmötena såväl ur svenskt som 

kinesiskt perspektiv. 



Vad gäller inläggning av materialet finns flera aspekter att beakta: Vikten av att inte 

lagga in för mycket så att materialet blir för yvigt samt att innehållet måste stniktureras 

och sovras for att bli användbart. Frågan är också i vilken utsträckning elever inom 

grund- och gymnasieskola kan eller vill läsa orginaltexter fran 1700-talet. Kanske kan 

elever vara med i ett Översättningsarbete till modern svenska? Ett satt att hantera 

materialet är att lagga det på olika nivåer, en populär, lättillgänglig, sedan en något 

djupare och till sist orginaltexter. 

Ostindieprojektets syfte 

Syftet med Ostindieprojektet har flera aspekter, dels prövar man IT-användningen i 

undervisningen, elever och lärare lär sig arbeta med datorn som redskap for att både 

söka, hämta och lagra information, samt att redovisa i nya presentationsformer samtidigt 

som de lär sig något om den Ostindiska perioden i Göteborgs historia, dels prövar 

Datatorget och Stadmuséet sina ideér om samarbete och IT-teknikens möjligheter för 
i 

första gången. Det finns många förslag på vad man skulle kunna göra i framtiden, då 

aven elever kan vara med i inlaggningsarbetet, det gäller då tex fotomaterial från 1800- 

och 1900-tal. 

Tidsplan - vision och verklighet 

Den ursprungliga, tänkta tidsplanen såg ut ungefar såhär: Ostindieprojektet skulle i 

månadsskiftet februari-mars 1995 lämna idéplanet, en projektansökan skulle formuleras, 

pengar askas och sen skulle arbetet gå in nästa fas, en material- urval- hämtnings- 

inlaggningsfas. Layouten skulle också utarbetas. Samtidigt skulle skolor, lärare, 

bibliotekarier vidtalas och när inläggningsfasen var klar skulle det konkreta pedagogiska 

arbetet igång. Vid projektets genomförande var det tänkt att en referensgrupp skulle 

bildas med berörda lärare, bibliotekarier, projektledarna Mats Sjölin från Stadsmuséet 

och Håkan Svensson fi-ån Datatorget samt vi själva, dokumenterande studenter fran 
BHS som deltagare. Referensgruppen tänktes följa och stödja projektets utveckling och 

uppläggning på de berörda skolorna. Vi, dokumenterande studenter, skulle vara med 

som deltagande observatörer. Hur lång tid denna fas skulle ta var länge oklart både för 

oss och för de ansvariga for projektet. Vårt intryck var att det skulle kunna gå fort. Mats 

Sjölin har genomfört många projekt tidigare och trodde inte alls vid vårt första samtal 

(1995-02-02) att det skulle ta så lång tid, då man med god organisation, motivation och 

entusiasm kan komma långt. Efter denna material- urval- hämtnings- och inlaggningsfas 

skulle projektet vara redo att köra igång i konkret undervisning. Ostindieprojektet 

förväntades alltså genomföras under våren 1995 och for elevers, lärares och 

bibliotekariers del förväntades det avslutas vid terminsslutet. Denna preliminära tidsplan 



var minst sagt optimistisk. Hela projektet blev försenat och förväntades istället 

genomföras i sin helhet under hösten 1995. I telefonsamtal med både Håkan Svensson 

och Mats Sjölin i januari 1996 har framkommit att projektet förväntas börja under våren 

1996. 

Kunskapscentrum Lindholmen 

Kunskapscentrum Lindholmen består idag av fem gymnasieskolor med båpe teoretisk 

och yrkesförberedande inriktning, (Bracke, Ester Mosessons, Lundby, Lindholmen och 

Hisingens vuxengymnasium) Chalmers ingenjörs och sjöbefalsutbildningar, AMU:s 

industritekniska utbildningar, samt Lindholmen Utveckling där man bedriver 

arbetsmiljöforskning. Dessa parter samutnyttjar lokaler, kompetens och teknisk 

utrustning. Genom detta samarbete hoppas man kunna erbjuda bättre utbildning till 

lägre kostnader. Kunskapscentrum utbildar idag ca 5000 elever med hjälp av drygt 1000 

lärare, forskare och företagare. Sju olika intressenter står bakom Kunskapscentrum 

Lindholmen: AMU- gruppen, Länsarbetsnämnden, Chalmers, Lindholmen Utveckling, 

Göteborgs Universitet, Utbildningsnämnden och Västsvenska Handelskammaren. En 

kommande satsning är utbyggnaden av en företagspark. Man vill utveckla en mötesplats 

för utbildning och företag så att dessa båda kan ha nytta av varandra tex göra 

utbildningarna mera verklighetsanpassade. 

Infoteket 
. 

Iden med ett Infotek började ta form någon gång under 1991. Det började som en 

försöksverksamhet med ett nytt informationscentrum, ett samverkansprojekt mellan 

Länsarbetsnämnden och Utbildningsförvaltningen. Huvudiden var att ungdomar inom 
i 'C 

skolans värld och vuxna arbetssökande, på ett enkelt satt skulle kunna söka information 

om utbildningar och yrken. Om man tex är på vag att välja utbildning och vill veta vilka 

studie- och yrkesvalsmöjligheter som finns, kan inte arbetsförmedlingen förmedla den 

information man behöver eftersom de inte har specialister på detta område. Man måste 

istället kontakta en syofunktionär eller komvux for att f3 information. Det är här tanken 

på effektivisering kommer in. Om man samverkar, väljer ut några syokonsulenter fiån 

gymnasieskolan och personal fi-ån arbetsförmedlingen och slår ihop deras kompetens 

sparar man både tid och pengar. Tanken är självaktivitet, eleven eller den arbetssökande 

förbereder sig på egen hand genom att gå till Infoteket och själva söka den information 

man anser sig behöva. Först därefter vänder man sig till Syo eller Arbetsförmedlingen 

för att få mera kött på benen. Detta projekt påbörjades redan på Infoteket i Haga. Det 

blev ett positivt resultat och man började fundera på att utöka verksamheten. Samtidigt 

började Utbildningsforvaltningen (huvudman for gymnasieskolan och komvux) bygga 



stora gymnasiekomplex på Burgården och på Lindholmen. Man beslutade sig for att 

lägga ytterligare ett Infotek på Burgården och flytta Infoteket i Haga till Lindholmen. 

De båda nya Infoteken öppnade under hösten 1994 i sina nya lokaler. Idag bedrivs tre 

olika verksamhetsområden inom Infoteket Lindholmen: Infoteket, Combi-projektet och 

Datatorget. 

Samtidigt började diskussionerna om IT-frågor ta fart. Utbildnings-förvaltningen, AMU, 
Länsarbetsnämnden, Chalmers och Stadsbiblioteket började diskutera vad det finns Gr 

möjligheter när det gäller IT-frågor. Man visste att Infoteket i Haga skulle flyttas till en 

lokal på Lindholmen och man såg här en chans att även bygga upp ett elektroniskt 

bibliotek for informationssökning. Konceptet blev ett Datatorg, vars mål är att på ett 

naturligt satt implementera informationsteknologin i skolans värld. 

Infoteket är en alltså en informationscentral for yrken, utbildningar och arbetsmarknad. 

Infoteket vänder sig till alla som har behov av information om utbildningar, studie- 

finansiering, yrken och arbetsmarknad både i Sverige och utomlands. Bakom 

verksamheten står Länsarbetsnämnden i Göteborg och Bohuslän och Utbildnings- 

förvaltningen i Göteborg. Det f r i s t a  verksamhetsmålet är att utveckla ny teknik och 

nya metoder vad gäller lättillgängliga informationskällor för sjalvsökning och 

självaktivitet inom utbildning och yrkesliv. Det är förstås också möjligt att få personlig 

service av kunnig personal på Infoteket. 

På Infoteket undervisar man i ett eget ä rye  som kallas Infotekskunskap. Det innebär att 

elever, som ofta kommer i grupper, får en presentation av vad Infoteket är och står för. 

Möjligheter till eget sökande ges, med handledning om det behövs. Målet är att varje 

elev eller besökare självständigt ska kunna få svar på frågor som gäller studier, yrken 

och arbetsmarknad. Resultatet av en enkätundersökning gjord på Infoteket i Haga visar 

bla att de flesta elever som besöker Infoteket klarar att självständigt söka information. 

Datorn användes mest, men muntlig och skriftlig information gav bättre resultat. De 

flesta elever var också positiva till besöket. Den information som mest efterfrågas 

handlar om utbildningar framför allt inom högskolan. Ett annat efterfi-Agat område är 

information om studier och praktik utomlands. (Mjörnheden 1994, s. 14 ff) 

Combiprojektet arbetar med att utveckla och översätta pedagogiska multimedia-program 

for de naturvetenskapliga ämnena och matematik på högstadie- och gymnasienivå. Man 
9 



har 1 1 ALU-anställda bla grafiker, språkvetare, Översättare och programmerare som 

arbetar med att översatta och kulturanpassa ett amerikanskt1 israeliskt program. 

Programmet ska ge lärarna möjligheter att individanpassa undervisningen men också ge 

statistik över elevernas utveckling. 

Datatorget 

Datatorget fungerar som en resurs för samtliga gymnasieenheter i Göteborg. Data- 

torgets främsta uppgift är att hjälpa elever och lärare att praktiskt kunna använda den 

nya informationsteknologin i undervisningen. Man syftar till att bygga upp en 

kompetens genom att utbilda lärare i Internet och CD-ROM teknik. Dessa ska sedan i 

sin tur kunna utbilda sina kolleger. Den nya tekniken gör att aven pedagogiken kommer 

att se annorlunda ut i framtiden, och för att lärarkåren inte ska hamna på efterkälken 

kravs det en stor satsning på fortbildning. Det kan dock tilläggas att man ännu inte 

kommit så långt, framförallt beroende på att ingen egentligen vet vad som verkligen 

finns på nätet och hur det som finns sedan ska användas av respektive lärare i de olika 

ämnena. Det är främst tre områden som prioriteras: 1. Hantering av externa databaser 

tex Internet, Campus 2000, Affarsdata 2. Datorstödda inlämingsprogram på CD-Rom 

(tex Combi-projektet) 3. Distans-utbildning. 

Målet med verksamheten är: 

Att bygga upp teknisk och pedagogisk kompetens inom det informationsteknologiska 

området. 
Att utveckla användningen av informationsteknologin som ett pedagogiskt redskap. 

Att initiera projekt och utgöra ett resurscentrum inom området datorstödd pedagogik. 

Att utgöra ett fortbildningscentrum för användning av datorstödd pedagogik. 

(Internmaterial, Datatorget) 

För att förverkliga målen har man byggt ut en IT-miljö med 24 arbetsstationer med CD- 

ROM i nätverk och full Internetanslutning samt tillgång till en mängd andra externa 

databaser. 

Här följer en rad olika "tjänster" Datatorget har att erbjuda: 

Ett basutbud av elektroniska kunskapskällor inom i första hand det tekniska området 

tex CD-Rom i natverk, full Internetanslutning och olika typer av biblioteks- och 

tidskriftsdatabaser. 

Möjligheter att använda elektronisk mail och konferensverksamhet för att knyta 

nationella och internationella kontakter. 
Informationssökning i biblioteks- och tidskriftsdatabaser. 



Tidskrias- och referensbibliotek inom i huvudsak det tekniska området. 

Basutrustning for lärare och elever for uppbyggnad av handbibliotek och lokala 

dokumentdatabaser. 
Tillhandahålla utrustning for utveckling av distansutbildning tex bildtelefon, telefax, 

videokonferenssystem samt sändningsmöjligheter med ISDN. 

Fortbildning inom områdena: 1. Informationssökning i externa databaser 2. Att 

utveckla ett elektroniskt handbibliotek 3. Att utveckla lokala dokumentdatabaser. 

e Fungera som katalysator, dvs ha det kunnande som är nödvändigt Br  att koppla ihop 

folk som har problem med ratt problemlösare. 

Erbjuda interna och externa studiebesök, "öppet hus verksamhet" och lunch- 

föreläsningar. (Internmaterial, Datatorget) 

Datatorget har alltså inget bibliotek i traditionell bemärkelse. Det var annars en tanke att 

kunna erbjuda ett bibliotek på Datatorget men när det kom till kritan visade det sig att 

ingen av de inblandade intressenterna inom Kunskapscentum Lindholmen hade några 

pengar att avvara. Besökaren har därför istället for böcker, tidningar och tidskrifter 

tillgång till en rad olika CD-ROM skivor med tex olika uppslagsverk och ordböcker, det 

finns tillgång till Internet och andra externa databaser men dessutom olika tidskrifter 

som berör området. Datatorget koncentrerar sig på den elektroniska utvecklingen och 

försöker ha överblick över och ge möjlighet att presentera nyproducerat 

utbildningsmaterial. 

Ett av verksamhetsmålen är att initiera olika "vardagsprojekt" som utvecklar använd- 

ningen av den nya IT-teknologin. Datatorget Lindholmen är en av de "pilotskolor" som 

ingår i Skolverkets satsning på uppbyggnaden av ett svenskt skoldatanat. Ett projekt är 

att f5 skolorna att intressera sig för Internet genom att bygga upp en egen WWW- 

hemsida p& natet. En annan ide inom ramen for samma projekt är ett arbete som berör 

miljöområdet, där man på en eller flera skolor gör en miljöinventering som sedan alla på 

natet kan ta del av. Projekt ska påbö jas i samverkan med skolenheterna med inriktning 

mot distansutbildningens didaktik. Man vill också utveckla sina kontakter med Wake 

Technical Collage i North Carolina genom olika projekt som berör det internationella 

utbytet av elektronisk media. 

Göteborgs lokala IT-planer 

Ostindieprojektet riktar sig i första hand till gymnasieskolan men kommer i framtiden 

aven att beröra grundskolan och darfor redovisar vi här aven grundskolans IT-satsning. 

IT-kommissionen (SOU 1994: 11 8, s. 8-9) ger riktlinjer for att man lokalt ska utarbeta 



strategier for hur IT ska implementeras i undervisningen. Här följer en presentation av 

förslag till IT-planer som gjorts för Göteborgs g m d -  och gymnasieskolor. 

Grundskolan 

I förslaget till IT-plan for Göteborgs grundskolor slås fast att "IT bör användas i skolans 

undervisning, som ett hjälpmedel for att nå skolans mål." (Datorn i grundskolans 

undervisning : Förslag till IT-plan.. ., 1995 s. 3) Skolan ska på ett enklare sätt än tidigare 

kommunicera och samverka med övriga skolor, bibliotek, kultur och yrkesliv i och 

utanför Sverige. För att dessa mål ska förverkligas krävs stora insatser och resurser. Att 

införa IT i skolans pedagogiska verksamhet medför att alla elever och lärare oavsett 

ålder, kön och bakgrund får tillgång till den nya tekniken på lika villkor inom samtliga 

ämnen. Ett mål är att eleverna självständigt ska söka sin information under lärarens 

handledning. Tekniken stimulerar dessutom elevernas kritiska och analytiska förmåga 

att tänka och att lösa problem. (ibid. s. 5 )  . .Z 

För nuvarande finns 774 PC-datorer i hela grundskolan i Göteborg. Detta innebär 46 

elever per dator och 46 lärare per lärardator. (ibid. s. 9) Skillnaderna är dock stora 

skolorna emellan. IT-planen föreslår att det i framtiden bör finnas 4 datorer och en 

skrivare i varje klassrum och lärosal. Om skolornas pengar inte räcker till detta bör det 

åtminstone finnas 2 datorer i varje sal. Datorerna bör vara av dagens PC-typ och vara av 

sådant slag som används i samhället i övrigt. Datorns kapacitet avgörs av vad den ska 

användas till. Eftersom man har olika behov beroende på vilken nivå i skolan man 

befinner sig på, kan man köpa datorer med olika hög kapacitet. Vissa minimikrav finns 

dock. (ibid. s. 15 ff) 

All pedagogisk skolpersonal behöver utbildning och fortbildning i datorkunskap. Denna 

utbildning bör ske inom 3 år och i samband med a n s k e g e n  av datorutrustning till 

skolorna. Utbildningen ska omfatta minst 5  heldagar och ske i samband med studiedagar 

och feriefortbildning. Ansvaret för utbildningen ligger på varje enskild stadsdelsnämnd. 
(ibid. s. 13 ff) Allteftersom datatekniken anskaffas kommer behov av en teknisk 

ansvarig att finnas. Denna person bör ha både pedagogiskt och tekniskt kunnande. Man 

föreslår att en sådan person kan vara antingen en lärare, tekniker eller elev. Man kan 

också lösa det genom att läraren har det datapedagogiska ansvaret och tex skolans 

vaktmästare utbildas till datatekniker. Man uppskattar att det krävs en heltidsanställd på 

80-1 00 datorer. (ibid. s. 14) 

Skolorna ska också efterhand kopplas till nätet for att underlätta kommunikationen både 

inom och utanför skolan. Utrustning och kablage bör hålla en hög standard, vilket idag 



innebär sk bredbandsteknik så att framtida kornmunikationsbehov kan tillgodoses. Man 

bör sträva efter samma standard på både teknik och nät, allt för att användaren ska 

kunna känna igen sig och arbeta oavsett var han eller hon befinner sig. (ibid. s. 18) Man 

tar också fasta på säkerhetsfragor i förslaget. Atgärder bör vidtas for att förhindra 

datavirus, stöld och skadegörelse. (ibid. s. 22) 

Vem är det då som ska ha ansvar för att allt detta genomförs? Kommunledningen har i 

uppdrag att beakta detta IT-förslag och fatta de avgörande beslut som slutligen ska ingå 

i skolplanen. De beslut som kommunledningen fattar ska sedan respektive 

stadsdelsnämnd genomföra. En lokal IT-plan bör dessutom utarbetas i varje 

stadsdelsnämnd. Skolans rektor har slutligen ansvar för att IT-planens intentioner 

förverkligas i dennes ansvarsområde. (ibid. s. 23) I förslaget har man aven gjort en 

preliminär kostnadskalkyl. Vi har valt att inte närmare ta upp de ekonomiska aspekterna 

i vår uppsats, men det kanske ändå kan vara intressant for läsaren att få veta hur stora 

kostnader en sådan här satsning innebär. Den totala investeringskostnaden for införandet 

av IT'i Göteborgs grundskolor skulle uppskattningsvis sluta på 191 Mkr och den årliga 

driftskostnaden skulle ligga på mellan 40-60 Mkr. (ibid. s. 24) 

Det betonas också att det är viktigt att skolans IT-satsning kontinuerligt utvärderas. För 

att detta ska vara möjligt föreslås uppbyggnaden av datapedagogiska centra som ska 

utvärdera och utveckla skolans IT-verksamhet. Man bör även inom kommunen bilda ett 

slags råd med representanter från olika förvaltningar och stadskansli, skolan, forskning 

etc. Detta råd ska bla följa och rapportera om utvecklingen på kommunnivå. (ibid. s. 26) 

I förslaget omnämns skolbiblioteket endast på fem rader. Det sägs att "skolbiblioteket 

bör utgöra navet i skolans datorutbildning och mediaproduktion", (ibid. s. 12) men det 

finns inga konkreta förslag för hur detta praktiskt och ekonomiskt ska genomföras. Man 

skriver att biblioteket bör utrustas med kraftfulla datorer och kunna kommunicera med 

andra bibliotek och muséer. Om skolan hamnar i ett prioriteringsläge bör man i första 

hand rusta upp biblioteket. 

Gymnasieskolan 

Förslaget till IT-plan för gymnasieskolan berör i stora drag samma områden som i 

grundskolan. Ambitionerna och målen är de samma. Förutsättningarna är emellertid 

något mer gynnsamma for gymnasieskolan eftersom de redan satsat en del på IT. Fler 

datorer finns och man har använt tekniken i större utsträckning i undervisningen än i 

gmdskolan. Något som starkt betonas är att de pedagogiska aspekterna bör beaktas for 

att inte tekniken ska styra skolans IT-utveckling. Man sammanfattar (IT-plan : 



pedagogik och informationsteknologi i undervisningen, förslag 1995, s. 5) det fortsatta 

arbetet i en rad punkter: 

Kompetenshöjning avseende lärarnas datorvana 

Fortbildning och information om IT som en resurs i utbildningen 

Den fysiska utbyggnaden av Kunskapsnatet 

Det pedagogiska innehållet i Kunskapsnatet 

Utvecklingsarbete 

Samverkan 

Kontinuerlig utvärdering 

När det galler inköp av datorer skriver man att det vårterminen 1995 fanns mycket små 

resurser till detta. De pengar som finns ska utnyttjas på ett "optimalt" satt och man ska 

tillsammans arbeta på att finna lösningar för de ekonomiska frågorna. (ibid. s. 3) 

Skolbibliotekets roll i denna satsning är en del av utvecklingsarbetet. "Bibliotekarierna 

är nyckelpersoner i utvecklingen av den nya skolan." (ibid. s. 1) Under vårterminen 

genomgår gymnasiebibliotekarierna en utbildning som kallas "Det globala 

klassrummet". Den syftar till att höja deras kompetens främst när det gäller 

informationssökning. Bibliotekarierna ska behärska arbete med det svenska 

skoldatanatet, WWW-sidor och hypertext. 

Sammanfattningsvis tycker vi att förslagen har en hög ambitionsnivå. Skolans arbete 

ska moderniseras så att ~ötebor~selever  kan konkurrera med övriga världen. Det ska 

satsas stort men varifrån pengarna ska tas vet man ännu inte. Bibliotekens roll är 

tydligast formulerad i gymnasieplanen. Satsningar har redan gjorts for att 

gymnasiebiblioteken i framtiden ska få en framträdande roll i skolan. När det gäller 
. 

grundskolans bibliotek är man inte lika tydlig. Idag sköts ofta dessa bibliotek av lärare 

och inte bibliotekarieutbildad personal. Om grundskolan vill närma sig gymnasieskolans 

arbetssätt så som uttrycks på många håll kravs en väl formulerad plan f6r hur 

grundskolebiblioteken ska utformas i fiamtiden. 

Andra projekt i landet 

Projekt liknande Ostindieprojektet påg& i större och mindre skala runt om i landet. Vi 

redogör här for två olika projekt, dels för Sverigeutstallningen i Stockholm, dels for 

SAMBI- projektet i Värmland. 



Sverigeutstallningen 

Anders Gillner, Information manager på Sunet (det svenska universitetsdatanatet) och 

sedan januari 1995 anställd på halvtid på Skolverket säger i ett telefonsamtal att man har 

påbörjat ett projekt i Stockholm där man med Skoldatanatet som bas ska utveckla en ny 

form av kunskapsutbyte, en ny form av läromedel, i första hand avsedd for skolan. Det 

material som planeras läggas in i en "konvirtuell" databas for historieämnet användes 

forst i den omtalade Sverigeutstallningen dvs material som rör den svenska historien 

fran äldsta tid fram till idag. Projektet är ett samarbete mellan Skolverket, Stockholms 

historiska museum och Nordiska muséet. Det är dessa museum som har haft 

huvudansvaret for materialet vid utställningen. Materialet kommer till att bestå av 

föremål, teckningar, bildmaterial, skriven text, ritningar etc. Eventuellt kommer man att 

använda sig av en tredimesionell scanner, vilket man tror får stora konsekvenser for'tex 

forskarna i deras arbete framöver. De tänks då i en snar framtid kunna sitta och studera 

egyptiska föremål i tredimensionellt format hemma på sin dator. Man har tänkt att ha en 

behovsprövad inläggning dvs man lägger forst in sådant som man vet efterfrågas mest 

av användarna. Man har aven slutit ett avtal med Nordstedts, vilket betyder att man fritt 

kan disponera deras uppslagsverk. I framtiden ska aven olika elevprojekt kunna läggas 

in och kanske kan andra intresserade muséer som vill vara med och bidra också länkas 

ihop. 

Än så länge är man bara på planeringsstadiet. Man har bildat en samordningsgrupp med 

representanter från museerna, IT-ansvariga på Skolverket och vissa utvalda 

historielärare. Ännu har man inte köpt in någon WEB-server, men den ska finnas 

tillgänglig någon gång i höst då projektet är tänkt att komma igång på allvar. Man har 

också påbörjat en viss utbildning av museipersonalen när det gäller WEB-tekniken. Det 

stor problemet är ju som alltid pengar. Man har skickat in ansökan om bidrag till KK- 

stiftelsen (Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling) eftersom detta ännu inte är 

något som ingår i museernas normala budget, men i framtiden ska dessa pengar tas från 

den den ordinarie budgeten. 

Ett annat projekt som just nu pågår är det så kallade SAMBI-projektet. Peter Almerud 

som ansvarar for "Utredning Information" på DIK-förbundet (fackforbund för bla 

bibliotekarierna) har tillsänt oss material angående projektbeskrivning och delrapporter 

som vi här presenterar: 



Den nya teknikens möjligheter till snabbare information, kommunikation och 

tillgänglighet berör många yrkeskategorier inom DIK-förbundet, fackförbund for 
bibliotekarier, museifolk, informatörer, arkivpersonal etc. (Almerud 1994 s. 1) Dessa 

yrkesgrupper besitter en gedigen kunskap i att ordna, sammanställa och tillgängliggöra 

information. IT-kommissionens förslag att främja en bred användning av 

informationsteknologin berör till stor del skolans område. Den självklara roll som 

biblioteken borde spela när det galler IT-utvecklingen i skolan förbises dock ofta. 

Bibliotek, arkiv och museer besitter ett rikt material som borde komma skolan till del 

samtidigt som samlingarna skulle kunna utnyttjas bättre än idag. Undervisningen kan 

påverkas positivt, dels bli mer effektiv och varierad och dessutom mer stimulerande och 

roligt för eleverna. DIK-förbundet menar att det idag till stor del saknas kunskap om den 

kompetens som finns inom dessa olika institutioner. Därför har DIK-förbundet genom 

SAMBI-projektet inlett ett samarbete med Värmlands län, där man vill visa hw man kan 

"upprätta ett informationsteknologiskt nätverkssamarbete, som omfattar länets hela 

offentliga arkiwerksamhet, biblioteksverksamhet och muséiverksamhet". (Almerud 

1995c, s. 13) Därefter kan projektet aven tänkas omfatta allmänkultur och 

samhallsinformation. Projektet är aven tänkt att samordnas med liknande IT-projekt i 

Värmland. 

Med SAMBI-projektet vill man visa på vad bibliotek, arkiv och museeum via 

informationstekniken har att erbjuda skolan men också se på vilka förutsättningar skolan 

har för att utnyttja detta. DIK-förbundet har ställt Peter Almerud till förfogande for detta 

ändamål. Han ska fungera som projektledare och tillsammans med en styrgrupp 

bestående av personer från Landstinget, Länsbiblioteket, Värmlandsarkivet, 

Folkrörelsearkivet, Länsmuseet och Kommunförbundet i Värmland arbeta för projektets 

genomförande. (Almerud 1994, s. 38) 

Projektet inriktar sig huvudsakligen på användning och innehåll och arbetets första 

etapp har uppdelats i 7 olika faser. (ibid. s. 2 ff) Det första är en inventerings- och 

intervjufas där man ska se på vad biblioteken, arkiven och museerna har att erbjuda 

skolan och vilka medier som finns tillgängliga. I nästa steg ska man utröna skolans 

behov och se hur folk- och skolbiblioteken kan tänkas samarbeta med skolan. Steg tre 

blir att undersöka hur man ska komplettera och anpassa både material och 

tillgängliggörande för att tillgodose skolans behov. Vidare ska man se vilka krav som 

kommer att stallas på de olika institutionerna vad galler kompetens och 

arbetsorganisation. Den femte fasen går ut på finna former för hur man ska fort- och 

vidarutbilda och vilka utbildningsbehov som finns i arkiv, biblioteks, musei- och 

lärarsammanhang. Nästa steg blir att se på vilka tekniska forutsattningar som finns för 



att detta ska kunna genomföras. Slutligen ska man utarbeta olika förslag till konkreta 

delprojekt inom ramen för nätverksuppbyggnaden. 

Etapp två for projektet blir att klargöra hur biblioteket kan W a s  bli ett centrum för 

försörjningen av samhällsinformation till allmänheten samt att bygga upp en databas om 

allmänkultur i Värmlands län. En preliminär tidsplan har fastställts. Man startade i 

oktober 1994 och beräknar hålla på till och med mars 1995. Man hade i juni-95 hunnit 

genomföra fas 1 och 2 dvs inventering och intervju. Här har man kartlagt vilka 

förutsättningar som finns för uppbyggnaden av ett kulturdatanät i Värmland hos berörda 

institutioner. Det framgår i rapporten att man i likhet med Göteborg måste satsa mycket 

på en utbyggnad av IT och utbildning både i skolan, biblioteken, muséerna etc. Någon 

ekonomisk plan finns ännu inte, så hur finansieringen ska lösas återstår att se. (Almerud 

1995c, s. 1 ff) När det gäller olika IT-satsningar i landet är man ännu i ett förberedande 

stadium. Mycket tyder på att det i framtiden kommer att råda stor aktivitet inom 

samtliga berörda institutioner för att visionerna ska förverkligas och ge resultat. 



3. Utredningar om och kritik mot satsningen p i  
informationsteknologi 

För att få en bakgrund till IT-satsningen i de svenska skolorna börjar vi med att återge 

en del av de resonemang som uttrycks i nyutkomna skrifter på utbildningsområdet. Vi 

redogör dels for Agenda 2000 som utkommit i etapper under 1994, dels för IT- 

kommissionens betänkande Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga 

(SOU 1994:118) och den i januari 1995 bildade Kommissionen för att JTamja en bred 

användning av informationsteknik. (Dir.1995: 1 )  Vi redogör mycket kort för det nordiska 

skoldatanätet men desto mera utförligt för det svenska skoldatanatet. Stiftelsen for 

kunskap- och kompetensutveckling presenteras också. Till sist presenterar vi aven några 

kritiska synpukter på informationsteknologin. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

kommentar. 

Agenda 2000 . -w 

Agenda 2000, en idéskrift, som initierades av regeringen Bildt, var avsedd som en 

utgångspunkt för diskussion, ett offentligt samtal, som skulle forma en ny politik f& 
kompetens och fiamitskridande. Arbetet, som innehåller både traditionella 

utbildningsfi-ågor och förutsättningar for kompetensutveckling, u t d o r  

utbildningsområdet, har utförts inom Utbildningsdepartementet under ledning av Per 
Unkel. Arbetet har fortsatt aven efter regeringsskiftet. 

Agenda 2000 ser informationsteknologin som en av de viktigaste drivkrafterna i den 

förväntade samhällsomvandlingen. Agenda 2000-arbetet bygger på den förnyelse av 

skolan som initierades av den borgerliga regeringen. De angivna nyckelbegreppen, 

förnyelse med kvalitet och flexibilitet, förväntas förstärka Sveriges möjligheter att klara 
och dra nytta av den allt snabbare kunskapsutvecklingen. 

Tre Agendor är aktuella i sammanhanget: 

1. I Agenda 2000, Hur vi tar Sverige in i informationssamhället nu - till gagn far 
sysselsättning och tillväxt (Ds 1994:9) redogör IVA, dvs Ingenjörsvetenskapsakademin, 

för sina synpunkter. De vill göra frågan om en nationell informationsinfiastruktur till en 

nationell angelägenhet och föreslår därför för dess förverkligande samverkan mellan 

myndigheter, företag och organisationer. En nationell kommission föreslås inrättas, en 

gemensam vision bör formuleras och utvecklas, ett flerårigt stödprogram innehållande 

stimulansåtgärder till privat och offentlig sektor förberedas. Kommissionen bör också 

verka för att informationstjänster blir tillgängliga för alla till en rimlig kostnad. (Ds 



1994:9,. s. 13) IVA föreslår en "trestegsraket" för uppbyggnaden av 

informationsinfiastrukturen. (ibid. s. 14) Atgärderna som föreslås är: 

Skapa bred användning av dagens teknik, dvs nätverksöarna inom tex 

högskolevärlden, företagen och kommunerna ska länkas samman. 
a Utforma morgondagens teknik med hjälp av pilotprojekt, dessa pilotprogram börjar 

sitt arbete redan under 1994. 
Forskning utvecklar framtida konkurrenskraft, svensk forskning och kompetens ska 

vitaliseras inom områden som gör den nationella informationsinfrastrukturen möjlig. 

Till angelägna forskningsområden hör tex tillämpad teknikutveckling inom 

utbildning, distansarbete och livslångt lärande. 

2. I Agenda 2000, Ny informationsteknologi i undervisningen (Ds 1994:21) beskriver 

Kari Marklund i en artikel Kompetensutveckling och informationsteknologi inför år 

2000 sin syn på framtiden. Han börjar med att konstatera att industrisamhället är på vag 

att ersattas av något nytt, något mer högteknologiskt och mer kunskapshanterande. Den 

snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på utbildning och kompetensutveckling. 

Kunskapssamhallet och livslångt lärande ställer nya krav, distansutbildning behövs för 

att "uppdatera" de något äldres snabbt inaktuella kunskaper, datoriserad undervisning 

behövs för att effektivisera och förnya den traditionellt lärarstyrda undervisningen. För 

att alla ska kunna få tillgång till nya utbildningstjänster krävs en välutvecklad 

informationsidi-astnikhu.(Marklund 1994, s. 1 1-1 2) 

Digital information kan numera tas fram i vilken form som helst, i text, ljud, bild och 

video. (ibid. s. 15 ff) Informationsteknikens alla möjligheter, insamling, lagring, 

överföring, presentation och avancerad bearbetning går att tillämpa. Elektrononisk 

publicering är ett område som kommer att inverka på utbildningsområdet. De första 

produkterna innehåller text och stillbilder men snart kommer alltfler publikationer 

innehålla ljud för att därefter även innehålla animationer och videosekvenser. 

Multimedia, möjligheten att hantera text, ljud, bild, video kommer att ge upphov till nya 

kommunikationsformer, nya massmedier och nya undervisningshjalpmedel. Nätverken 

möjliggör tex informationshantering och informationssökning i olika databaser och i 

olika lokala nät världen över. Användning av läromedel i skolorna kommer därmed att 

förändras. Det betonas att den nya tekniken kommer att kräva samarbete mellan alla 

berörda parter, producenter, förmedlare och användare i en nätverksmiljö. (ibid. s. 26) 

3. I Agenda 2000, Kunskap och kompetens för nästa århundrade, en första analys (Ds 

1994:35) betonas Sveriges svåra ekonomiska situation och dåliga utgångsläge jämfört 

med andra länder, framförallt när det galler eftergymnasial utbildning. Agendan manar 



till nationell mobilisering for ökad kunskap och kompetens. (Ds 1994:35, s. 68) 

Allvarsamma ord manar svenska folket till gemensam kunskapsmässig uppryckning: 

"Lärandet måste bli Sveriges nya kännetecken,vår kultur ... Det måste vara entydigt att 

det är just detta som framtiden kräver av oss. Det får inte råda någon tvekan om vad 

nationens krafter fokuseras mot." (ibid.) 

Sverige måste utveckla handlingsförmåga, kompetens och konkurrenskraft for att kunna 

havda sig i den internationella konkurrensen. Informationsteknologins genombrott och 

den ökade internationaliseringen är omständigheter av särskild betydelse. Agendan ser 

kunskap som en viktig faktor, nu och i framtiden. Ord som kunskapsproduktion, 

kunskapsutveckling, kunskapsbehov används ofta. Allting ökar, förändras, med stor 

hastighet. Kunskapsinnehållet ökar samtidigt i komplexitet. Det gäller för Sverige att 

hänga med i kompetensutvecklingen när såväl kapital som teknik blir globalt rörliga. 

Den lokala kompetens- och kunskapsmiljöns styrka är avgörande for det enskilda 

landets välstånd. De stora universiteten och de regionala högskolorna måste ges delvis 

nya uppgifter. Sverige skall vara intellektuellt, kulturellt och vetenskapligt ledande i 

Östersjöornrådet, Stockholm ska kunna bli ett "Östersjöregionens Boston." (ibid. s. 71) 

Agendan förespråkar kompetensutveckling, alla måste rakna med att vidareutbilda sig, 

en grundutbildning fi-h ungdomens år räcker inte länge till. Universitet och 

högskolor,aven privata utbildningsanordnare, måste få ökade möjligheter att utveckla 

utbildningar mot kontinuerlig kompetensutveckling. Ett intressant citat illustrerar 

Vetenskapsakademins syn på kunskap. 'Den kanske viktigaste kompetensen ... handlar 

om att lära sig hur man hittar, uppsöker, anpassar och använder kunskap som kan ha 

tagits fram nästan var som helst i världen' (ibid. s. 49) 

Vingar åt människans förmåga 

IT-kommissionen presenterar i sin utredning Informationsteknologin - Vingar åt 
människans förmåga (SOU 1994: 1 18) sin syn på informationsteknologin, dess framtid 

och användning inom olika områden, framförallt inom utbildningen, rättsordningen och 

den offentliga förvaltningen. (SOU 1994: 1 18, s. 6-1 1) 

IT-kommissionen tillsattes av den borgerliga regeringen. Ordförande för kommissionen 

var stadsminister Carl Bildt och ytterligare sex stadsråd samt representanter for 

näringslivet deltog. Numera är kommissionen ombildad till Stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling. Uppdraget var att "till år 2010 få Sverige att tillhöra den globala 

utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av 



informationsteknologin." Detta citat står att finna i baksidestexten till IT-kommisionens 

betaande.  I förordet (ibid. s. 5) poängteras att kommissionens arbete inriktas på att 

främja användningen av informationsteknologin. Med en bred användning stimuleras 

nödvändiga investeringar i infrastrukturen samtidigt med producenterna på området. 

Den stora visionen är att med hjälp av informationsteknologin i grunden kunna förandra 

människors och länders villkor. Internationellt samarbete, internationell ekonomi, ett 

fritt utbyte av kunskap över gränserna, minskade avstånd, ökade möjligheter att ta till 

vara och utnyttja information och kunskap, möjligheter till kommunikation och 

meningsutbyte. IT skapar nya möjligheter för både individ och samhälle. IT- 

kommissionen betonar vikten av att Sverige är med i utvecklingen för att kunna behålla 

sin position som en ledande världsnation. Förmåga att utnyttja en snabb 

kunskapsutveckling och sörja for en effektiv informationsf6rsörjning är livsnödvändigt 

for att klara konkurrensen i dagens svåra ekonomiska situation. Det är också viktigt att 

vi ligger väl framme med tanke på vårt avsides geografiska läge. 

Målen för utvecklingen av den nya tekniken och dess olika användningar presenteras i 

korthet ungefar såhär: Modern IT hjälper till att ge ett utvecklat välstånd och höjd 

livskvalitet för alla. Den ska kunna utnyttjas överallt och av alla, bli lika vanlig som 

användningen av papper och penna. IT skall utnyttjas for informations- och 

kunskapssökning, for utbildning, konst och vetenskap, företagande och samhallsservice. 

Den svenska kulturens och det svenska språkets ställning skall särskilt vämas. IT- 

användningen är av direkt avgörande betydelse for den svenska ekonomins 

konkurrenskraft. Verksamma företag och deras anställda måste ges basta möjliga 

föksättningar för utnyttjande av IT. De svenska kompetens- och kunskapsmiljöerna 

skall vara internationellt attraktiva och dynamiska, fler utvecklingsbara arbeten kommer 

därigenom att skapas. 

Skolan har en framträdande roll i strävan att göra Sverige till en framtida IT-användare. 

Skolan påverkar unga människors kunskaper, vanor och beteenden. IT kan förändra 

skolans undervisnings- och arbetsmetoder, inom ungdomsskolan, inom 

vuxenutbildningen och distansutbildningen. Inom området utbildning och forskning 

skall framförallt följande mål uppnås: Alla elever i skolan ska lära sig IT. 

Undervisningsmiljön kommer att förnyas, pedagogiken och inlärningen utvecklas och 

förbättras. Kreativeteten frigörs hos både elever och lärare och ger ökade möjligheter till 

personlig utveckling och framgång i yrkeslivet. 

Universitet och högskolor skall utnyttja IT for att utveckla utbildning och forskning 

inom alla dicipliner. Alla studenter skall kunna använda IT. IT-användningen skall vara 

integrerad inom utbildningen, i alla ämnen, på alla nivåer. Vikten av IT vid livslångt 



lärande, kontinuerlig kunskapsutveckling, betonas gång på gång i texten. IT skall ta till 

vara varje elevs talang men också stötta elever med särskilda behov och flickor skall 
särskilt uppmuntras att utnyttja IT i samma utsträckning som pojkar. Detta ska ske 

genom att kommuner, skolor, universitet och högskolor, som har ansvaret for att 

undervisningen i IT främjas och utvecklas, utarbetar en strategi, en handlingsplan för 

användning och utbyggnad av IT pA alla nivåer. En nationell aktion genomförs for att 

stimulera alla berörda till en bred IT-användning. Aktionen introduceras hösten 1994 

och genomfors under 1995. Fortbildning av lärare inom alla utbildningsformer krävs, 
lärarna skall ha tillgång till IT vid sina lärararbetsplatser, utveckling av elektroniskt 

tillgängliga läromedel skall främjas, elever, studenter på I l a  nivåer skall ha god tillgång 

till datorer och nätverk, forskare skall ha sina behov av datakraft tillgodosedda, 

distansutbildningen skall främjas med hjälp av IT. Ett EU-mål är att 1997 kommer 30% 

av Europas universitet och forskningsinstitutioner vara anslutna till ett gemensamt 

forkningsnätverk. IT-kommissionens mål är att då skall samtliga svenska universitet och 

högskolor vara med i nätverket. Ett nationellt Internet-anknutet informationsnät, 

Skoldatanatet, upprättas och universitetsdatanätet SUNET ska uppgraderas. 

Kommission för att främja en bred användning av informationsteknik 

Vid ett regeringssammanträde den 19 januari 1995 fattades beslut om den nya IT- 

kommissionens uppgifter under socialdemokratisk regering, vilka kan studeras i 

Kommittédirektivet (Dir. 1995 : 1) Kommissionen ska främja en bred användning av 

informationsteknik. Det märks inte någon större skillnad på direktiven jamfört med 

"Vingar ..." Även denna IT-kommission ska arbeta for företagens och arbetslivets 

utveckling, ökad kunskap, utbildning och kompetensutveckling. Det betonas att 

regeringen har ett särskilt ansvar för att utvecklingen inom informationsteknikens 

område tas till vara som en positiv kraft i samhällsutvecklingen och att en bred 

användning av informationstekniken bör ges hög prioritet. (Dir. 1995: 1, s. 5) 

Regeringen avser att följa utbyggnaden av näten och kommer vid behov att vidta 

åtgärder så att likvärdiga villkor skapas över hela landet samt att så många som möjligt , 

skall fi tillgång till den nya tekniken på likvärdiga villkor. Användarnas intressen 

betonas, så även tillgång till databaser och datanät på folkbiblioteken och satsning på 

kunskap och utbildning for att tekniken ska kunna få ett brett genomslag och nå så 

många som möjligt. Kommissionen ges i uppdrag att lämna förslag till konkreta insatser 

inom skolan, på alla stadier. De som 'är arbetslösa bör bli föremål för 
utbildningsinsatser. Frågor att beakta är tex "Hur kan kunskap om den nya tekniken och 

dess möjligheter integreras i lärarutbildningen? Hur kan informationsteknik användas 

som ett pedagogiskt hjälpmedel? Hur kan kunskap om den nya tekniken och om dess 



användningsmöjligheter spridas i fortbildning och kompetensutveckling av mafiniskor i 

arbete?" (ibid. s. 8-9) 

En särskild kommitté, Junior IT-rådet (Ungdomens IT-råd) ska arbeta med barn och 

ungdomars användning av IT-teknik i fokus. (Dir. 1995:2) Kunskap om om hur barn 

och ungdomar kan utnyttja tekniken i skolan och på fritiden ska samlas och spridas, 

goda exempel ska lyftas fram, skolarbetets fdväntade förändring ska belysas och förslag 

på åtgärder for att främja flickors intresse tas fram. 

Ett nordiskt skoldatanat 

I november 1993 beslöt de nordiska ministrarna att utveckla ett nordiskt skoldatanat, 

vilket invigdes i Stockholm i mars 1994. Det är inte fråga om att binda ihop alla 

nordiska skolor med telekablar, utan syftet är att erbjuda en infrastruktur for 

kommunikation mellan intresserade skolor i Norden. Via ett menystyrt 

informationssystem ska man kunna skicka datorpost, delta i diskussioner och utbyta 

dokument och filer. $kolan ansluter sig till det egna landets del av Internet, som i sin tur 

är anslutet till det nordiska Nordunet. På så satt kommer grundskolor och gymnasier in i 

samma nätverk som universitet och högskolor. (Gränslös kommunikation, 1994/1995, s. 

8) 

Skoldatanatet-Hur kan det realiseras? 

Mats Brunell, forskare vid SICS vid KTH (Swedish Institute of Computer Science vid 

Kungliga tekniska högskolan) är en person vars många idéer influerat IVA, IT- 

kommissionen, Skolverket mfl. I rapporten Skoldatanatet - Hur kan det realiseras? 

redogör han tillsammans med Anders Gillner och Benny Regnér for sin syn på hur en 

nätverksvärld kan ge en möjlighet till förnyelse av institutioner som bibliotek, muséer 

och arkiv. Genom den nya multimediala tekniken kan nya grupper i samhället nås, en ny 

utökad publik verksamhet kan också bli en levande del i en ny skola. Förnyelsen av 

muséerna, arkiven, biblioteken och skolan hänger starkt ihop med utvecklingen nya 

presentationsmöjligheter, multimediateknik, multimediala läromedel och datorstödd 

undervisning. Även Mats Brunell förespråkar en ny pedagogik, en ny kunskapssyn, 

istallet for faktakunskaper krävs kunskap att finna information, "vi behöver lära oss att 

lära." (Brunell, Gillner & Regnér 1994, s. 5-6) 



Stiftelsen for kunskap- och kompetensutveckling 

Genom KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling, bidrar 

regeringen med en halv miljard kronor till datoriseringen av skolan. Pengarna har av 

regeringen Bildt överförts från löntagarfonderna till den nya stiftelsen. Staffan 
Burenstam-Linder, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm är stiftelsens ordförande. 

Han manar till återhållsamhet då "det är lätt att göra av med pengar som inte leder 

någon vart." Han vill se en spridning av datorprojekten och vill inte ge bidrag till orter 

som vill utföra projekt som redan utförs någon annanstans. De ansökningar som 

kommer in till stiftelsen bedöms av en beredningsgrupp och en utvärderingsgrupp. 

Grupperna förväntas besitta pedagogisk kompetens. Mats Brunell som också är verksam 

på KK-stiftelsen fi-arnhaver risken for felsatsningar. Stiftelsens pengar får inte ersätta 

kommunala satsningar. Stiftelsen ser sitt bidrag som en delfinansiering och 

kommunerna förväntas satsa minst lika mycket. Mats Brunell poängterar att stiftelsen 

med sina pengar spelar rollen av kontaktförmedlare. De ska arbeta "katalytiskt" dvs de 

ska sammanföra aktörer, satta igång projekt och skapa ett bra samarbetsteam av 

pedagoger, tekniker och användare. (Jacobson 19954 s. l l) 

Ett svenskt skoldatanat 

Den 14 mars 1994 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utveckla och driva ett 

svenskt skoldatanat. Vad som menas med ett skoldatanat uttrycks såhär: "Det kan liknas 

vid ett menysystem, där skoldatanatet ger vägledning till såväl information upplagd 

inom ramen for det svenska skoldatanatet som information fkan andra skoldatanät i 

Norden, samt vad som i ett nationellt skolperspektiv kan vara intressant information f& 

den övriga världen." (Ett svenskt skoldatanat- information om utvecklingsarbetet, Juni 

1994, s. 3) Nätet kommer dels att innehålla en kommunikativ del med datorpost och 

konferenssystem, dels en informationsdel med tillgång till information som kan vara av 

intresse för skolan. Förhoppningarna är att nätverket ska stimulera IT-utvecklingen i 

skolan men om och hur möjligheterna ska tillämpas bestäms av kommunerna, som ju 

har det finansiella ansvaret för skolorna. Skolverket ska begränsa sig till Mgor som 

handlar om kommunikation och informationssökning och inte komma så mycket in på 

teknisk utformning. Skolverket ska också samordna regler och riktlinjer for 

administration och samverkan. 

Enligt regeringens uppdrag prioriteras följande områden: 

"anslutning till Internet 

innehåll och användning 

det nordiska skoldatanatet 

administration" (ibid. s. 4) 



För att man ska kunna utnyttja alla möjligheter som erbjuds av nätverket krävs full 

access till Internet. Då detta kan bli relativt dyrt for en enskild skola menar Skolverket 

att det är viktigt att man har en genomtankt strategi innan uppkoppling sker. 

Utvecklingen bör ske stegvis och även säkerhetsfrågor ska beaktas. (ibid.) 

För att få erfarenhet av hur skoldatanatet kan användas och vilka krav som ställs har 

Skolverket under hösten 1994 planerat ett projekt, där 35 skolor ska medverka. Från 

början var det tänkt att Skolverket skulle välja ut 25 intresserade skolor, men det visade 

sig att flera nätoperatörer redan hade kontakt med ett antal skolor och bedrev egen 

forsöksverksamhet. Skolverket ansvarar darfor bara för 12 av de 35 skolorna. Telia, Tele 

2, franska Telecom och Dialog deltar i projektet och ska dessutom dokumentera sina 

erfarenheter och rapportera till Skolverket. Verkets egna skolor ska dessutom genomföra 

ett upphandlingsförfarande som också ska dokumenteras. Skolverket ska sedan författa 

dels en rapport som kan förstås av vanliga beslutsfattare, dels en mer teknisk 

beskrhning. 

I samarbete med ovan nämnda leverantörer av anslutningar till Internet ska man studera 

tekniska frågor som abonnemang och kravspecifikationer. Andra aspekter är 

personalfortbildning, säkerhet och sekretess samt upphovsrätt. Andra viktiga frågor är 

naturligtvis vad som ska finnas tillgängligt på natet och inte minst hur man kan använda 

IT- tekniken i undervisningen. Erfarenheter fran detta pilotprojekt ska sedan ligga till 

grund for vidare utveckling av skoldatanätet. Skolverket poängterar att uppgiften är svår 

och att utvecklingsarbetet måste få ta tid. 

Utvecklingsarbetet 

I Skolverkets Det svenska skoldatanatet - information om utvecklingsarbetet, Januari 
1995 framgår intentionerna med skoldatanatet än  tydligare: Skolor, elever och lärare får 

bättre möjligheter att kommunicera med varandra och f& ökad tillgång till 

informationkällor, tex databaser, som kan användas i undervisningen. Skoldatanätet blir 

ett bland flera IT-verktyg och lokal IT-användning stimuleras. (Det svenska 
skoldatanatet-information om utvecklingsarbetet, Januari 1995, s .  3-7) 

Skolverket planerar fira permanenta funktioner i natet: 
"Adressystem for elektroniska postadresser, en "telefonkatalog" med e-postadresser 

for alla skolor, men också for lärare och elever. 

Elektroniska konferenser, där skolor kan fora diskussioner ämnesvis, tex en 

konferens i svenska, en annan i @sik etc. 



Informationssökning, skolor kan sprida sin egen information, sina egna arbeten till 

andra skolor, myndigheter, intresseorganisationer mfl kan informera om sin 

verksamhet. 

Beskrivande exempel, kan förmedlas över nätet, som på det sättet blir ett forum for 

att sprida goda idéer." (ibid. s. 3) 

Skolverket ser 1995 som ett utvecklingsår. Syftet är att under året få erfarenheter av att 

arbeta med skoldatanatet och få en uppfattning av möjligheter och begränsningar med 

ett skoldatanat. Utvecklingsarbetet ska koncentreras på övergripande 

informationsinsatser, utvecklande av de ovan nämnda grundfunktionerna och arbete 

med pilotskolor. Andra frågor att bearbeta och klargöra är tex behov och fönitsattningar 

av nationellt användarstöd, innehåll och användning av Internet samt 

informationshantering och informationsvärdering. 

I rapporten tas också fkagan om ansvar for informationen på Internet - sett ur ett 

skolperspektiv, upp till diskussion. (ibid. s. 6 )  Informationsmängden är stor och 

oöverskådlig och ett centralt, överordnat ansvar for innehållet och kommunikationen i 

Internet är darför omöjligt for Skolverket att påta sig. Ansvaret for vilken information 

man vill ta till sig eller inte, hur man värderar och bedömer innehållet kallkritiskt och ur 

användningssynpunkt, ligger därför på användaren. I skolverksamheten vilar ett yttersta 

ansvar på skolhuvudmannen, som ju tillhandahåller verktyget för informationssökning. 

Skolhuvudmannen kan vidta åtgärder för att begränsa åtkomligheten både tekniskt som 

etiskt, vilket tex kan innebära kontroll i undervisningen eller tekniska begränsningar i 

datautrustningen. 

Innehåll och användningsmöjligheter 

I den tredje skriften från Skolverket utgiven i augusti 1995 presenteras Skoldatanätets 

uppbyggnad, innehåll och användningsmöjligheter. Skoldatanatet ses som "ett nationellt 

infomationssystem for skolsektorn". (Det svenska skoldatanätet: en värld av kunskap, 

1995, Augusti 1995, s. 7) Då alltfler skolor presenterar sin egen information på Internet 

erbjuder Skoldatanatet ett register av länkar till denna information. Skoldatanätet har 

också en särskild sida kallad "Informationskällor'' som förväntas underlätta skolornas 

informationsnavigering. Sidan innehåller länkar med intresse for lärare och elever och 

indelas i grupper. Exempel på sådana grupper är ämnessorterade listor, svenska och 

internationella informationslämnare, sökverktyg, dvs funktioner att hitta rätt på Internet, 

elektroniska tidningar, utbildningar, skolor, yrkesval, om Internets historia och 

information om andra intressanta länkar mm. 



Nu läggs lexikon och ordböcker in på Internet, "virtuella lexikon", ett engelskt-estniskt 

lexikon fran Baltiska Institutet i Estland samt två ordböcker i Lexinserien, ett svenskt- 

engelsk och ett svenskt-fuiskt. (ibid. s. 9) Då Skolverket samarbetar med FLT, dvs 

Förenade Landsortstidningar publiceras FLT:s nyhetsmaterial som tänks bredda och 

aktualisera nyhetsmaterialet i undervisningen. Nyheterna publiceras med endast ett 

dygns eftersläpning vilket innebär att materialet finns tillgängligt i skolan samtidigt som 

det står att läsa i tidningen. 

På Skolverkets uppdrag arbetar LUB Netlab vid Lunds Universitet for att skapa en 

"central." riktad mot det svenska skolväsendet. Idén är hämtad fran "Yahoo-listan" i 

USA som förmedlar ca 40 000 länkar om tex konst, musik, juridik, ekonomi, 

naturvetenskap och miljövård samlat och sorterat i ämnesordning. "Centralen" kommer 

alltså att istället for att sortera böcker sortera informationskällor och arbetet sägs 

utformas efter samma principer som det svenska skolbiblioteket. Arbetet kallas också 

för det "virtuella biblioteket" eller "Länkskafferiet." Målet är att skapa 

informationsstrukturer av intresse for hela skolväsendet (ibid. s. 10) och arbetet inriktas 

på att finna generella länkar med inriktning mot de teoretiska ämnena. 

Även myndigheter, institut och intresseföreningar erbjuder information på Internet som 

kan användas i skolan. Skolverket, Verket för Högskoleservice, Länsstyrelsen, 

Försäkringskassan, Universitetet, Försvaret, Hem och Skola är exempel på 

organisationer som redan har information på nätet. De lärare och elever som behöver 

tips och idéer i den egna skolsituationen kan finna stöd och hjälp med olika sätt att 

arbeta med datakommunikation eller med lektionsplanering. Läromedelslistor och 

recensioner finns också förutom exempel på datoranvändning och nya arbetssätt i 

skolorna. (ibid. s. 12) Den som vill lära sig att göra en egen hemsida kan själv ta fram 

information om hur man gör under rubriken "Presentera information på WWW." 

Antalet pilotskolor har utökats. Nu deltar 41 pilotskolor i uppbyggnaden av 

Skoldatanätet. De är framst inriktade på användning av Internet, kommunikation och 

informationssökning och tänks såsom varande kontakt- och referensskolor initiera och 

stimulera fortsatt Internetanvändning. Pilotskolorna bedriver projekt av skilda slag, tex 

arbetas med miljö och kommunikation i samband med Ungdomens Miljöriksdag, 

skrivande, kommunikation och utbyte mellan USA och Sverige i det sk "Leaming 

Bridge" eller med tex "Skrivlyan," en författarskola på Internet. (ibid. s. 15-25) 

Muséer och bibliotek kan tillsammans med Internet och Skoldatanätet skapa framtidens 

läromedel. Ett historieprojekt i tre delar är under uppbyggnad, bestående av muséer, 

bokförlag och skolor. Redan under hösten 1995 finns Sveriges alla muséer i en egen 



databas och samtidigt beräknas 1000 skolor vara uppkopplade på nätet. I ett avtal mellan 

Skolverket och Nordstedts förlag ger skoldatanätet tillgång till den historiskt anknutna 

information som finns i Stora Fokus. (ibid. s. 28-29) Utvecklingsarbetet går vidare ... 

IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96 

Hösten 1995 publicerades IT-kommissionens nya utredning, IT-kommissionens 

arbetsprogram 1995-96 (SOU 1995:68) Denna utredning har kommit ut sent i vart 
uppsatsarbete och tycks inte innebära någon förändring av varken innehåll eller analys. 

Vi har darför valt att istället för att skriva ytterligare en redogörelse för en statlig 

utredning istället bifoga en recension som bilaga. (Persson 1995, s. 5-6) 

Kritiska synpunkter på IT-utvecklingen 

Vi vill också presentera några kritiska röster på IT-utvecklingen bland forskare i 

Sverige. De kritiker vi valt att redovisa är professor Emin Tengström, numera 

pensionerad, vid Centrum för Tvärvetenskap i Göteborg och professor Lars Ingelstam, 

forskare vid Tema-Teknik, Linköpings Universitet. 

Emin Tengström diskuterar i sin bok Myten om informationssamhallet vårt behov av 

framtidsbilder. (Tengström 1987, s. 18 ff) Vi behöver framtidsbilder för att kunna 

orientera oss, fatta beslut och handla i nuet. Framtidsbilderna innebär både möjligheter 

och risker och de förändras ständigt i relation till den politiska och ekonomiska 

situationen. Tengström hävdar att dominerande bilder av framtiden skapas och sprids av 

inflytelserika grupper i samhället och detta i bestämda syften, tex att förutsäga eller 

påverka samhällsutvecklingen. När bilden är klar sprids den i de inflytelserika 

gruppernas "dagliga förkunnelse". (ibid. s. 24) 

Emin Tengströms skiss av den redan 1987 aktuella framtidsbilden 

informationssamhället ser ut ungefar såhär: Informationsteknologin (kopplingen datorer, 

teleteknik och elektronik) har en nyckelroll i det kommande samhället med sin förmåga 

att "lagra, återvinna, överföra, distrubuera, ordna, bearbeta och förädla information" 

(ibid. s. 30) Utvecklingen går i en svindlande fart och någon avmattning har ännu inte 

synts till. Informationstekniken har en stark påverkan på samhället både i arbets- och 

privatlivet och den samhallsomstallning som informationstekniken ger upphov till 

unik och total och saknar motstycke i historien. (ibid. s. 32) Informationstekniken ses 

som en nyckelresurs, viktigare än energi och material. Informationstekniken som 

konkurrensfaktor i näringslivet blir allt mer påfallande och även statliga myndigheter 



intresserar sig för fiågan. Övergången fik industri till informationssamhälle kommer att 

förändra samhällets maktstruktur, dvs informationsproducenterna kommer att få 

nyckelpositioner i samhället. (ibid. s. 34) Det stundar goda tider för universitet och 

högskolor, de intellektuella kan komma att bli den nya dominerande klassen och kan 

därmed ställa krav på ekonomiska fördelar och inflytande. Informationssamhället 

uppfattas vara en ny samhällsform, det postindustriella samhället. 

Emin Tengström ser kritiskt på dessa förställningar. (ibid. s. 36 ff) Han menar att det är 

oklart vad denna stora kapacitet att bereda information egentligen ska användas till. Det 

är heller inte säkert att det är informationstekniken som blir den viktigaste tekniken i 

framtiden, kanske blir det istället biotekniken, vapentekniken eller en ny energiteknik. 

Svårigheterna att utnyttja datakraften underskattas anser Tengström. Som exempel ges 

svårigheterna att skapa användarvänliga program och svårigheter när material ska läggas 

in och göras tillgängligt. Att informationstekniken kommer att få effekter på samhället 

står klart, men hur genomgripande kommer de att bli? Informationstekniken har inte 

samma konkreta värde for individen som tex produkterna fiån jordbruk och industri. 

Tengström tar upp Eragan om det &r tekniken som bestämmer samhallets förändring eller 

om det snarare är tvärtom, samhället som bestämmer tekniken. Eller är det en 

växelverkan mellan samhällets och teknikens utveckling? Tengström efterlyser goda 

teorier på området och varnar för enögdhet i denna stridsfråga. När det gäller 

maktfrågorna är det klart att inte alla intellektuella kommer att tillhöra deh nya klassen, 

det beror naturligtvis på ämne. Det finns också samhällsvetare som tror att 

informationstekniken kommer att förstärka existerande sociala strukturer i stället for att 

förändra dem. 

Emin Tengström använder ordet 'myt' i företagsekonomisk mening. (ibid. s. 42) 

Essensen i denna myt innebär ett värdesystem av uppfattningar om vad som bör göras 

och inte. Utifi-ån denna myt tar organisationen, företaget eller myndigheten fram 
strategier för sitt handlande. Tengström ser producenterna av informationstjänster (och 

varor) som de aktiva intressenterna i utvecklandet av informationssamhället som 

framtidsbild. Myten ger en lämplig bas för gemensamt agerande och ger dessutom 

intressanta och välbetalda arbetsuppgifter. Framtidsbilden är idealisk då den både ger 

löften och samtidigt hotar. Löftena går ut på framtida belöningar medan hoten handlar 

om vad som kan hända om man inte hänger med i konkurrensen. Tengström hävdar att 

informationssamhället är uttryck for ett särintresse presenterat som allmänintresse och 

att myten är farlig på grund av sin suggestiva karaktär. (ibid. s. 43) Om man inte vill 

spela med i mytbildningen ska man hellre använda sig av ordet postindustriell då vi ju 

ändå inte vet någonting om framtiden. Säkert är dock att informationsfloden blir allt 

större och därmed ökar svårigheterna for individen att finna den information man 



. behöver. Det blir samtidigt svårare for nationella och internationella aktörer, sändare, att 
nå ut med sitt budskap i detta flöde. Konkurrensen om mottagarnas uppmärksamhet 

ökar starkt. Aktörerna kan vara tex företag, myndigheter och organisationer av olika 

slag, politiska, fackliga, ideella. Även enskilda opinionsbildare gör sig hörda. 

Massmedia spelar en stor roll för dessa aktörer. Informationen i massmedia har samma 

karaktär som lagrad information, dvs mängden blir allt större och innehållet blir mer och 

mer formaliserat, specialiserat, riktat och anpassat till olika målgrupper. Riktad 

information har stor betydelse och röner ett växande intresse, anställningar och 

utbildningar på området ökar. 

Emin Tengström presenterar tre olika strategier (ibid. s. 97) i sändarnas försök att 

dominera informationsflödet: Den första strategin går ut på att "med förenklade (ibland 

rent av manipulerande) högljudda och upprepade budskap" nå mottagarna. 

Kommersiella aktörer men också politiska och ideella organisationer använder sig av 

metoden. Den andra strategin som används av-"experter och opinionsbildare fiamstår, 

jämfört med den första strategin, som mer diskret och samtidigt mer komplicerad att 

bygga upp. Den går ut på att skaffa sig ett 'tolkningsföreträde', (ibid.) vilket om man 

lyckas, innebär att den egna tolkningen av en företeelse framstår som självklar i de allra 

flestas ögon. Den tredje strategin handlar om 'problemfomuleringsprivilegiet'. Under 

en tid kan den bestämma "inriktningen av nyhetsflödet och dagordningen for den 

officiella debatten". (ibid.) 

Emin Tengström presenterar också begreppet orienteringssystem hämtat från 

religionsvetenskapen. (ibid. s. 102 ff) Orienteringssysternet ger en helhetsbild av 

världens beskaffenhet och på vilket sätt individen ska leva och verka i tillvaron. I 
jordbrukssamhället var religionen det dominerande orienteringssystemet, i 

industrisamhället den politiska ideologin. Nu, då vi kanske står vid ingången till ett nytt 

samhälle, det så kallade postindustriella samhället, råder en viss osäkerhet och man 

söker nya orienteringssystem. Sökandet omfattar både det personliga och det officiella 

området. Vilka orienteringssystem som i framtiden kommer att dominera går ännu inte 

att saga någonting om, kanske bildas nya orienteringssystem eller kanske får gamla 

orienteringssystem nytt liv. I väntan på framtidens svar håller vi oss till provisoriska, 

dvs ofullständiga helhetsbilder av verkligheten. (ibid. s. 104) På det offentliga området 

söker man visioner, utopier, modeller. Den 'svenska modellen' är ett exempel på en 

numera inte helt aktuell provisorisk helhetsbild. Uttrycket sammanfattar en epok av 

välf&d, den svenska ekonomin präglades av en stark exportindustri, av tillväxt, snabb 

teknisk utveckling och uppbyggnad av den offentliga sektorn. Föreställningen om 

informationssamhället kan for somliga "starka och inflytelserika" intressenter (ibid. s. 

105) vara en passande provisorisk helhetsbild att måla upp, i syfte dels att 'revitalisera 



bilden av den svenska modellen', dels att utifran bilden av informationssamhället söka 

stöd för sitt eget agerande. 

I en artikel i Facta & Futura med titeln Att granska@amtidsbilder : Tillvägagångssätt 

och teoretiska utgångspunkter diskuteras framtidsbildernas samhälleliga roll. (Bjur, 

Enmark & Tengström 1991, s. 5-7) Prognoser fungerar som redskap i 

samhällsplaneringen. Syftet är att styra samhällsutvecklingen. Prognoserna, 

forutsagelserna, trendskrivningarna, de viljeinriktade planerna är tillämpade metoder i 

det framtidsorienterade handlandet. Prognoserna presenteras som varande objektiva men 

innehåller dolda värderingar och en underliggande ideologi. Prognoser och forutsägelser 

kan tex underlätta och legitimera beslutsfattandet inom privat och offentlig sektor. De 

kan också skapa förutsättningar till samarbete eller kompromisser mellan olika 

samhälleliga aktörer. De kan mobilisera stöd for olika insatser och entusiasmera eller 

disciplinera anställda i de företag eller organisationer som berörs av besluten. De kan 

också tolka verkligheten i mönster som kan underlätta individens orientering i tillvaron. 

 ramt tidsbilderna har politiska och ekonomiska men aven psykologiska funktioner. De 

storslagna, suggestiva framtidsbilderna dämpar oron över en osäker framtid och ger ett 

intryck av kontroll. Stora investeringar kan motiveras i enlighet med bilden och 

framtidsbilder används darfor som "ett led i en medveten politisk maktutövning." (ibid. 

I artikeln görs också ett försök att identifiera och satta namn på de' samhälleliga 

aktörerna. 

(ibid.) De kallas bildkonstruktörer, motbildskonstruktörer, intressenter, omsattare och 

avnärnare. Bildkonstruktörerna är tex forskare, journalister, politiker, utredare. Det är de 

"ideologiskt ansvariga" (ibid. s. 6 )  som står bakom den officiella framtidsbilden och 

som "mer eller mindre explicit" skapat och formulerat framtidsbildens innehåll. 

Motbildskonstruktörerna tillhör ofta samma grupper som ovan, men har ofta rakt 

motsatt bild, nödvändig for den kritiska debatten. Intressenterna är de som finns bakom 

bildkonstruktörerna, då fiamtidsbilder och motbilder ju inte kan skapas ur ingenting 

utan skapas med hänsyn till bakomliggande intressen. Intressenterna kan tex vara vara 

företag, organisationer, politiska partier och föreningar av olika slag. Omsattare är de 

praktiker, tex administratörer .och lärare som i sitt arbete har att ta ställning till 

.framtidsbilderna. Det är omsättama som ska konkretisera framtidsbilden, ge 

framtidsbilderna en praktisk tillämpning. Avnämarna till sist är mottagarna, dvs 

allmänheten, som nås av bilder och motbilder genom tex den offentliga debatten eller 

genom myndigheternas verksamhetsformer. Hur avnämarna tar emot framtidsbilderna är 

avgörande for framtidsbildernas effekt på sarnhallsutvecklingen. 



Lars Ingelstam presenterar sina synpunkter på IT-expansionen i ett bidrag i antologin 

Brus över landet: Om informationsövery7ödet, kunskapen och människan. Ingelstam har 

last en tidigare utredning än de vi här har presenterat, nämligen IT-2000, men hans 

kommentarer kunde galla även senare utredningar. Utredningen IT-2000 visar att 

Sverige ligger efter vad galler volym och produktionssidan men vi ligger långt framme 

när det gäller användningen av IT. (Ingelstam 1993, s. 50 ft) Tron på tekniken är mycket 

stark, trots att forskare ännu inte lyckats finna nagra positiva samband mellan IT- 

satsning och ekonomisk tillväxt. Ingelstam funderar över de verkliga drivkrafterna 

bakom IT-expansionen. Naturligtvis tror ju alla som satsar på IT att det ska löna sig, att 

arbetet ska bli mer effektivt etc. IT-utvecklingens hastighet kan vara en orsak till att det 

saknas exempel på ekonomisk lönsamhet, knappt har man installerat ett system på en 

arbetsplats förrän det är dags att köpa ett nytt. Tekniken, istället for användarnas behov 

har styrt utvecklingen. De flesta beslut är att se som "ett utslag av en tidsanda" (ibid. s. 

53) IT-begreppet har fått en symbolfunktion. Datorer och IT är symbolbärare i det 

tekniska framstegets ideologi. Språkbruket innehåller "starka övertalande och retoriska 

inslag" (ibid.) och att inte ge sig in i den senaste IT-satsningarna är ett exempel på 

bristande framtidstro 

Sammanfattande kommentar 

De presenterade Agendorna och IT-kommissionens betänkande gavs alla ut under 1994, 

samtliga som vi ser det med samma inriktning. De handlar allihop om krafttag vad 

galler kunskaps- och kompetensutv&ckling for att svenska företag och organisationer ska 
kunna havda sig i den hårdnande internationella konkurrensen. IT-kommissionen slår 

fast att IT är av avgörande betydelse for den svenska ekonomins konkurrenskraft. 

Utbyggd teknologisk infiastruktur, samarbete mellan olika institutioner i byggandet av 

nätverk, höga förväntningar på förändrad pedagogik i undervisningen och användning 

av IT på alla nivåer betonas. Den nya IT-kommissionen under socialdemokratisk 

ledning fortsätter det påbörjade IT-arbetet men skiljer sig något fran den tidigare i sin 

betoning av likvärdiga villkor över hela landet och att så många människor som möjligt 

ska ges tillgång till IT-användning. Skolverket arbetar i samma anda. Skolverkets 

skrifter om det svenska skoldatanatet innebär en ytterligare konkretisering av 

utredningarnas intentioner. De kritiska synpunkter som Lars Ingelstam och Ernin 
Tengström mfl gett uttryck for tycks inte på något satt vunnit gehör i de statliga 

utredningarna och heller inte i Skolverkets skrifter. Detta trots att utgångspunkten för 

allt IT-arbete, kopplingen mellan IT och ekonomisk expansion enligt Lars Ingelstam 

inte är bevisad. 



4. Kunskapssyn och pedagogik 

Detta kapitel innehåller en presentation av två statliga utredningar som har beröring med 

vårt projekt. Utredningarna, Läroplansbetänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94) 

och Högskoleutredningen En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som en 

pedagogisk resurs. (SOU 1991 :72) Orsaken till att vi presenterar dessa båda utredningar 

är att vi vill försöka urskilja hur dessa kunskapsbärande organisationer ser på 

samhällets förändring med avseende främst på informationsteknologin och 

internationaliseringen samt vilka kunskaper de förväntar sig vara nödvändiga i 

framtiden. Att vi valt att ta med en utredning om högskolebiblioteket beror på att både 

arbetet och studierna på gymnasie- och högskolebibliotek ligger varandra nära. Vi tror 

att denna utredning går att använda som stöd i det pedagogiska arbetet inom 

gyrnnasiebiblioteken. En utredning, Museiutredningen, har vi helt enkelt valt bort då 

muséerna ju ännu så länge är en organisation utanför skolan, till skillnad från 

skolbiblioteket som har en lång historia inom skolan. Vi redogör därefter för den 

kunskapssyn som Marton mfl presenterar i sin bok Inlärning och omvärldsuppfattning 

och problembaserad inlärning, en metod som vi tycker passar bra i sammanhanget. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar. 

Skola för bildning , 

I Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning presenteras skolans roll och 

uppgifter i relation till samhallets förändringar. (SOU 1992:94, s. 85 ff) De stora, mest 

betydande förändringarna skissas i grova drag. Vi redogör här för de förändringar som 

betonas mest, den teknologiska utvecklingen och internationaliseringen. 

Skola för bildning ser den teknologiska utvecklingen som den idag viktigaste 

förändringsfaktorn i samhället. (ibid. s. 94 ff) Informationsteknologin påverkar 

samhället och människors liv i grunden, både på arbetet, i hemmen och i skolan och ger 

både nya möjligheter och nya problem. Informationsteknologin ger nya förutsättningar 

for utbildning, främst som IT-verktyg, vilket kan leda till effektivare, mer levande och 

spännande undervisning. Genom att använda IT får man kunskap om datorns funktioner 

och uppbyggnad. Datorer har redan kommit till användning i tex svenskundervisningen, 

i skrivprocessen, med stor framgång och aven datorstöd till elever med handikapp eller 

inlärningssvårigheter har visat sig ge pedagogiska vinster. Med uppbyggnaden av 

telekommunikationerna blir det möjligt att tex kommunicera med elever, skolor och 

institutioner i andra länder, vilket är viktigt med tanke på internationaliseringen. Det blir 

också möjligt att ta fram uppgifter ur internationella databaser. Multimedia, elektroniska 

konferenssystem, uppbyggnaden av CD-Rom databaser och datorsimuleringar kommer 
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att påverka undervisningen, utveckla förmågan till problemlösning och dynamiskt 

tänkande. 

Skola för bildning ser också problem i samband med informationsteknologin, tex 

generationsklyftan, klasskillnader och jämställdheten, de unga tar snabbare än sina 

lärare till sig den nya teknikens möjligheter, många pojkar har i hemmen fått 

erfarenheter av avancerad datateknik samtidigt som många helt saknar tillgång till 

datorer. Ett grundproblem i skolan är att man har gjort datorer till ett ämne att undervisa 

om istället för att använda datorer som ett verktyg som ute i arbetslivet. Skola för 

bildning förutspår att användningen av teknologiska medier i skolan kommer att slå 

igenom under de kommande tio-femton åren. Kostnaderna är höga, inte bara för 

utrustning utan framför allt för uppbyggnad av kompetens. Kostnaderna måste då ställas 

mot de vinster som en effektiviserad utbildning kan ge. (ibid. s. 96) 

Även internationaliseringen påverkar skolan. (ibid. s. 88 f f )  Ekonomi och handel, 

kommunikationer och ny teknik, men även miljöproblem knyter länder närmare 

varandra. En fast förankring i den egna kulturen, i språket och historien, en kulturell 

identitet behövs för att kunna möta, förstå och respektera andra kulturer och sätt att se 

på världen. Internationellt samarbete pågår för att ge möjligheter till internationellt 

utbyte vad gäller studier och arbete. Språkundervisningen är i det här sammanhanget 

viktig. Invandringens konsekvenser som konflikthärd och som möjlighet tas också upp 

och vikten av att ta tillvara invandrarnas språkkunskaper på ett bättre satt än hittills 

poängteras. Skolans uppgift är att verka för kunskap om internationella förhållanden och 

om det svenska samhällets internationalisering. Förmåga till samarbete och solidariskt 

handlande är också viktiga förmågor för samhället med tanke på internationellt 

samarbete men även med tanke på samhällets internationella konkurrenskraft. 

Det galler i en tid av förändring att finna en balans mellan utvecklingskrav och skolans 

uppgift att förvalta kulturarvet. Det har under årens lopp varit lätt att lagga på skolan 

alltfler uppgifter och skolan har i sina kurs- och läroplaner blivit helt överlastad. Det 

måste nu göras ett urval. Skolans uppgifter måste åter granskas och en kärna av 

kunskaper och fardigheter som eleverna behöver för samhälls- och yrkesliv formuleras. 

Lokal profilering skall vara möjlig, lärarna ska i samarbete med eleverna formulera mål 

och välja konkret innehåll och eleverna ska få utrymme till personlig fördjupning. (ibid. 

s. 87) 



I punktform redovisas de aspekter på kunskap och inlärning som funnits i direktiven för 

arbetet: 

"läroplanerna skall ge uttryck for en samlad syn på elevernas kontinuerliga 

kunskapsutveckling 
större vikt skall laggas vid kunskaper som är beständiga över tid 

eleverna skall få sådana kunskaper som gör att de kan orientera sig i en komplex 

verklighet med ett mycket stort informationsflöde 
eleverna skall utveckla en förmåga att själva hantera informations- och 

kunskapskällor 
eleverna skall lära sig att kritiskt granska fakta och förhållanden och inse 

konsekvenserna av olika handlingar och beslut 
eleverna skall utveckla sin formåga att tänka - att reflektera över problem - och efter 

hand utveckla ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt" (ibid. s. 59) 

Tre aspekter på kunskap lyfts fram, kunskapens konstruktiva aspekt, kunskapens 

kontextuella aspekt och till sist kunskapens funktionella aspekt. Kunskap är ingen 

avbildning utan en mänsklig konstruktion, den är inte antingen sann eller falsk, utan är 

något man kan diskutera, argumentera for, pröva. Kunskap utvecklas i ett växelspel 

mellan den kunskap man redan har och den man vill uppnå, de erfarenheter man gör och 

de problem man har i sammanhanget medverkar. Kunskapen är beroende av sitt 

sammanhang och kan ses som ett redskap, ett instment. 

Skolan skall allsidigt stimulera elevernas harmoniska utveckling, dvs elevernas 

intellektuella, praktiska, @siska och konstnärliga anlag. (ibid. s. 60) Skola för bildning 
betonar att kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang, olika perspektiv, värderingar 

och ställningstaganden måste få ventileras, diskuteras. Eleverna måste utveckla en vana 

att grunda sina ståndpunkter i kunskap och övertygelse snarare ä n  i en fastlagd tradition 

eller hos någon auktoritet. Det sociala sammanhanget, utbytet och kommunikationen har 

avgörande betydelse for elevernas tankemässiga utveckling och inlärning påverkar 

utvecklingen. Att vara en kunskapande person är en viktig grundförutsättning för att 

aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Skola för bildning blåser däxmed liv i 

verbet kunskapa, att vara en kunskapande person innebär att vara ett verksamt 

kunskapssubjekt. (ibid. s. 61) Varierande arbetsformer som underlättar 

kunskapsbyggande eftersträvas, särskilt undersökande undervisningsmetodik. Samspelet 

mellan lärarnas teoretiska kunskaper och verksamhetens praktiska utformning bör göras 

till grund for en reflekterad praktik. (ibid. s. 62) 



Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs 

Högskoleutredningen tillsatte 1990 en arbetsgrupp for att analysera högskolans 

biblioteksfwiktioner i grundutbildningen. I direktiven konstateras att högskolans arbete 

utmärks av förmågan att hantera och värdera information. Bibliotekets funktion är inte 

bara uppgiften att tillhandahålla litteratur och andra medier till högskolans studenter och 

lärare utan innebär också en pedagogisk uppgift för både bibliotekspersonal och lärare 

inom högskolan. Arbetsgruppens förslag presenteras i En kreativ studiemiijö: 

Högskolebiblioteket som en pedagogisk resurs Uppgiften är att "utveckla studenternas 

aktiva sökande och bearbetning av information" (SOU 1991:72, s. 66) Biblioteken 

uppmanas stödja och stimulera utbildningar med denna inriktning. Arbetsgruppens 

förslag kan sammanfattas i huvudrubrikerna: 

Gör informationshantering till ett av målen för högskolans utbildning 

Gör högskolebiblioteket till en pedagogisk resurs 

Rusta upp högskolebiblioteket (ibid. s. 9 ff) . 

Informationshantering, dvs förmågan att "söka, hantera och kritiskt värdera information 

och litteratur" är i sig ett mål för utbildningen. (ibid. s. 9) Biblioteket bör samverka med 

lärarna inom högskolan som en pedagogisk resurs i undervisningen och nya 

samarbetsformer måste utvecklas. Biblioteket ska vara tillgängligt for studenterna, ha 

bra studieplatser och öppettider. Biblioteken måste anpassas till studenternas behov av 

arbetsplatser i en kreativ miljö. Det kravs ändamålsenliga lokaler där de kan "söka, 

välja, bearbeta och diskutera information,". diskutera, kopiera, göra utskrifter etc. (ibid. 

s. 26) Biblioteken bör därför rustas upp till internationell standard. Aterigen poängteras 

den snabba samhällsförändringen, de ökade internationella kgntakterna och 

informationsteknologins nya möjligheter och krav. (ibid. s. 12) I det framtida samhället, 

kunskapssamhället, är det viktigare att lära sig metoder och förhållningssätt än att lära 

sig fakta, att skaffa sig redskap for livslångt lärande är nödvändigt for att kunna möta 

det växande informationsflödet. Utbildning bör satsa på att göra studenten aktiv och 

"intresserad av sin egen inlärning." (ibid.) Informationshantering bör integreras i 

grundutbildningen, det är viktigt att utbilda studenter och lärare i informationshantering 

och studenterna bör själva kunna söka och värdera den information de behöver. 

Bibliotekarierna behöver en pedagogisk utbildning för att kunna axla lärarrollen på ett 

bättre sätt. (ibid. s. 13) 

Högskolebibliotekets verksamhet har förändrats under de senaste åren. De viktigaste 

förändringarna sammanfattas (ibid. s. 58 fl) "Bibliotekets samlingar har blivit mer 

tillgängliga, beroendet av andra bibliotek har ökat, biblioteksservicen har breddats och 

ny teknik ändrar användarmönstren. Alla dessa förändring ar... påverkar studenternas 
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möjlighet att utnyttja biblioteken i sina studier." Högskolebiblioteken ska i framtiden 

vara kulturella centra (ibid. s. 62)  och erbjuda en stimulerande studiesocial miljö för 

studenternas intellektuella utveckling" samt "en mötesplats för forskning och ideutbyte 

och fungera som en internationell kontaktyta." (ibid. s. 63) Detta samtidigt som 

biblioteket har till uppgift att bevara, vårda och förvara högskolans och samhällets 

vetenskapliga och kulturella arv. Högskolebiblioteket ska vidareutvecklas till en central 

pedagogisk resurs i utbildningen. 

En kvalitativ kunskapssyn 

I Inlärning och omvärldsuppfattning presenterar den så kallade Martongruppen sin syn 

på lärande och kunskap. Gruppen, bestående av Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, 

Lennart Svensson och Roger Saljö, var vid tiden för bokens utgivning 1977 verksamma 

vid Pedagogiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. h e n  har gått men innehållet 

har fortfarande aktualitet. 
? 

Martongruppen förespråkar en kvalitativ kunskapssyn, till skillnad från den kvantitativa 

kunskapssynen, den tradition som väger, mater och bedömer och som premierar 

kunskaper som att tex kunna rabbla Vastergötlands stader, Hallands floder och Svea 

Rikes Konungar. Kunskap ses då som en kvantitet, större kunskaper betyder flera 

"kunskapsbitar." Kunskap kan reproduceras, dvs återges i överensstämmelse med 

lärobokens ord. Kunskap är av antingen-eller karaktär, antingen är det ratt eller så är det 

fel, antingen kan man en sak eller så kan man inte. (Marton 1977, s. 11-12) 

Den kvalitativa kunskapssynen däremot tar sin utgångspunkt i att inlärning är att ta reda 

på något om verkligheten. (ibid. s. 5) Nyckelord i sammanhanget är innehåll, 

sammanhang, helhet, förståelse, insikt, mening. Målet är tex inte att lära sig orden i en 

text, istället är innehållet, sammanhanget och förståelsen det viktiga. Målet är att 

uppfatta företeelsen på ett mer insiktsfullt satt. (ibid. s. 7) Där den kvantitativt inriktade 

ställer frågan hur mycket, fragar den kvalitativt intresserade istället vad. Vad är det som 

den studerande har lart sig? Och på vilka grunder? Den studerandes tidigare 

erfarenheter, kunskaper och föreställningar om världen påverkar uppfattningen om 

innehållet. 

De intressantaste skillnaderna vid inlärning gäller inte hur mycket man har lärt sig utan 

hur man uppfattar en framställnings innebörd. Trots att en samling studenter har hört 

samma föreläsning eller last samma bok har de alla olika uppfattningar om det de fått 

sig till livs och denna skillnad i uppfattning är det intressanta. Den kvalitativa 

kunskapssynen ser kunskap som en uppfattning av en företeelse i omvärlden. 
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Kvalitativa skillnader i uppfattning kan ge upphov till fruktbar diskussion och 
kommunikation elever och även lärare emellan. Inlärning ses som en aktiv process, som 

den studerande är inbegripen i. Inlärning ses som en kvalitativ förändring i individen 

själv, man f& en uppfattning om en företeelse eller händelse i omvärlden eller kanske 

har man fått en förändrad eller helt ny syn på samma företeelse. (ibid. s. 12) Inlaniing 

resulterar alltsa i att individen uppfattar något i sin omvärld på ett kvalitativt annorlunda 

sätt än tidigare. 

I en diskussion om minnets karaktär, minne som exakt återgivning eller minne av 
innebörd, visar Lennart Svensson att man har lättare att återge en allmän innebörd än att 

återge något exakt och att man med hjalp av innebörden kan konstruera detaljerna. 

(ibid. s. 32) Minnets skapande karaktär leder till ett nytt sätt att uttrycka en bevarad 

innebörd, att erinra sig är en konstruktion. Att texten har mening är av avgörande 

betydelse. I allmänhet lär man sig for att förstå och kunna återge innebörden och för att 

komma ihåg tar man till strukturer som är bekanta och lättillgängliga, Inriktningen vad 

galler minnet är betydelsefull. Den som inriktar sig på budskapets helhet i en text har 
lättare att minnas än de som försökte minnas olika delar. De olika förhållningssätten 

benäms djupinriktning respektive ytinriktning, dvs holistisk respektive atomistisk 

inriktning. (ibid. s. 48-50) 

Lennart Svensson tar fram två typer av inlärningsstrategier som liknar de båda 

inriktningarna ovan. Den ena strategin inriktar sig på delen, att upprepa, en liten bit i 

taget, ett steg i sänder. Den andra inriktar sig på helheten, att ta större delar av ett 

material, bearbeta det på ett självständigt reflekterande sätt. (ibid. s. 66) Ytinrikningen 

förlitar sig på det som står att läsa i texten, koncentrerar sig på detaljerna, de exakta 

uttrycken, citaten och studerar in tex en kurs med hjalp av gamla tentamensfragor. Det . L- 
är inte svårt att förstå att ett sådant arbetssätt skapar svårigheter när det gäller att f"a 

överblick över materialet och att det kan vara svårt att sovra, finna vilka av alla detaljer 

som egentligen är viktiga. Den holistiska inriktningen däremot strukturerar och 

organiserar innehållet for att nå fram till en helhet och inriktar sig inte enbart mot en 

text, utan mot flera, utnyttjar flera källor, sovrar, knyter samman, gör sammanfattningar 

och kompendier. Man kan klara studier med båda inriktningarna, mycket beroende på 

att tentamina ofta frågar efter kunskaper om delar av ett kunskapsinnehåll. (ibid. s. 78) 

Två förhållningssätt syns också i sättet att bearbeta material, dvs utvecklad eller 

begränsad bearbetning, antingen antecknar man och gör sammanfattningar och 

diskuterar med kurskamrater eller man nöjer sig med att göra markeringar i boken. Även 

här kan man klara studier med det ena eller andra förhållningssättet. (ibid. s. 79) 



De atomistiskt inriktade kan klara tentamina med gott resultat men vid mer omfattande 

kurser, längre in på terminen är det fler atomistiskt inriktade som misslyckas. 

Uppmärksamhetens inriktning tycks därför ha ett indirekt samband med 

studieframgång, dvs i utvecklingen av studiemönster. (ibid. s. 83) Lennart Svensson 

sammanfattar: ..." kvalitativa skillnader i uppfattning av ett innehåll är de avgörande 

skillnaderna i förståelse och kunskap. De avgörande skillnaderna i inlärning mellan de 

studerande är skillnader i inriktning, holistisk inrikning respektive atomistisk 

inriktning." (ibid. s. 84) 

Lars Owe Dahlgren visar på att undervisning och i d h i n g  syftar till att skapa 

kunskaper bortom själva framställningen. Hur uppnå denna målsättning? De 

förutsättningar som kravs visar på behovet av genomgripande förändring av skolans 

inriktning och arbetsformer. Det krävs att den studerande verkligen förstår innehållet 

samt att han därmed ges en möjlighet att ta fram essensen ur de exempel som ges i 

undervisningen. Det krävs att undervisningens innehåll och arbetsformer är utformade 

på så sätt att eleverna inte bara lär sig utan också har användning för sina kunskaper. 

(ibid. s. 135-136) Eleverna bör ges möjlighet att gå in i en form av lärandets 

mognadsprocess, dvs fran @t ha uppfattat kunskap som en samling rättri svar via 

uppfattningen att kunskap är relativ, alltså att det finns en mängd olika alternativa satt 

att se världen, for att till sist, medveten om alternativen, uppfatta kunskap som ett 

personligt ställningstagande. (ibid. s. 162) Läraren måste lämna sitt förmedlande 

förhållningssätt och istället fungera som handledare, katalysator, lyssna, ställa fiågor, 

skapa konflikt i resonemang, verka for insikt. Kunskapen måste bli personlig egendom. 

Läraren handleder, planerar och anpassar arbetsformer efter undervisningens innehåll. 

Eleverna måste f3 utrymme till meningsutbyte, kommunikation. Socialt sammanhang 

kräver kommunikation. Vi måste kunna förmedla insikter och åsikter för att kunna 

samarbeta med andra människor ute i arbetslivet. Kommunikation och samarbete är 

något man ofta glömmer att utveckla, både i skolan och på högskoleutbildningar. (ibid. 
S. 138-139) 

Problembaserad inlärning 

Den nya tekniken och samhällets förändrade uppfattning av kunskap- och 

kompetensutveckling påverkar aven arbetsformerna i skolan. Problembaserad inlärning, 

problemorienterad undervisning, ett undersökande arbetssätt ... metoderna och uttrycken 

är många men innehåller en gemensam kärna, en i grunden likartad syn på kunskap. 

Problembaserad inlärning, PBI, är en metod som i vårt tycke konkretiserar den ovan 

presenterade kvalitativa synen på kunskap. Samtidigt är det en metod vars 



kunskapssökande karaktär ställer biblioteket i centrum for studiearbetet. Detta är skalen 

till att vi valt att utfórligt presentera PBI. 

PBI beskrivs som en nödvändig metod i en värld i förändring. (Hmar lund  - Udenaes 

& Koch 1993, s. 16) Genom att PBI utgår i& de kunskaper och erfarenheter de 

studerande har med sig, varifrån de själva bygger upp nya kunskaper, fardigheter och 

förhållningssätt, får man en fastare kunskapsstruktur än om läraren utifran sitt 

perspektiv ger grundkunskaperna. Det är viktigt att under studietiden lära sig använda 

olika kunskapskällor, att inte bara bli serverad kunskap, utan att lära sig att lära. Att 

söka i olika kunskapskällor ger mer allsidig belysning åt ett område och ger dessutom 

större flexibilitet och aktualitet i studierna. 

Problembaserad inlärning, PBI, är en uppläggning av utbildning och arbetsfopner som 

växt fram vid medicinska fakulteter och högskolor världen över. Nu sprids PBI aven till 

andra utbildningar som tex tandläkar, lärar- och juristutbildningar. Även inom komvux- 

och gymnasieskolans vårdutbildningar börjar allt fler arbeta med problembaserad 

inlärning och intresset sprider sig snabbt aven till andra områden. I Sverige 

introducerades PBI forst vid Halsovårdsuniversitetet i Linköping i mitten av 1980-talet. 

PBI skiljer sig i sin uppläggning radikalt fran traditionell utbildning. Undervisningen är 

studentinriktad, problembaserad, ämnesövergripande, samhallsinriktad och har utrymme 

for fritt valda fordjupningsarbeten i schemat. (Egidius 1991, s. 48) Anledningen till att 

just medicin ar först med att infora PBI kan kanske sökas i ämnets karaktär, det är bilde 

teoretiskt och praktiskt och riktar sig mot ett bestämt yrke. 

PBI, problembaserad inlärning är ett nytt utbildningskoncept, ej att förväxla med 

problemorienterad undervisning. I det senare är undervisningen i fokus och problemen 

belyser innehållet i undervisningen till skillnad från problembaserad inlärning där 

problemen är "bas och utgångspunkt for de studerandes självständiga studiearbete och 
personliga sätt att tillägna sig kunskaper och fardigheter." (Egidius 1991, s. 14) PBI har 

sin vetenskapliga grund i modem inlärningsforskning, kognitionsforskning och 

gruppdynamik. PBI har naturligtvis också rötter i 1970-talets alternativa pedagogik, 

med problembaserad undervisning, grupp-, tema- och projektarbeten. (ibid. s. 47) 

Pedagogiken på 1970-talet var radikal och starkt samhällskritisk. Pedagogiken hade 

förutom marxistisk grund aven en bas i 1960-talets humanistiska och existensialistiska 

psykologi och psykoterapi och har levt kvar som idealbild av undervisning hos många 

lärare. Influenser finns också på annat håll, tex i 1980-talets kaosteori. Egidius refererar 

till en artikel i Tvärsnitt med titeln Kaos - Farväl till planeringstankandet (Karlqvist 

1990, s. 15-23) som beskriver vår oförmåga att med hjälp av planering få kontroll över 



en oberäknerlig verklighet. Darför bör studerande få träning att finna lösningar på 

oväntade händelser. 

I dagens PBI ansvarar studenterna för sin inlärning men studerar inte for att nå sina egna 

mål utan "de objektivt föreliggande studiemål som kan identifieras utifran en analys av 

uppgifter for personal i hälso- och sjukvården." (Egidius 1991, s. 48) Innehållet i 

kurserna är utformat av lärarna men eleverna arbetar självständigt. Lärarna styr genom 

utformningen av de använda problemen och i utarbetandet av målen för arbetet, samt i 

utformning av examinationen. (Hamrnarlund - Udenaes & Koch 1993, s. 21) Fokus i 

PBI är att studierna skall vara baserade på arbete med problem inom ämnesområdet. 

Syftet är att studenterna genom att arbeta med dessa problem själva ska lära sig fakta, 

sammanhang, undersöknings- och bedömningsmetoder inom det aktuella ämnes- och 

verksamhetsområdet. (Egidius 199 1, s. 8) 

Punkterna nedan ger riktlinjer for utformning av PBI och definierar samtidigt vad PBI 

är: 

"inlärning baserad på och uppbyggd kring problem som har med utbildningens syften 

att göra 

träning i systematisk hantering av problem och uppgifter 

fokusering på de studerandes inlärningsprocesser 

arbete i liten grupp som leds av deltagarna själva 

lärarmedverkan i form av träning i att använda problem for självständigt sökande 

efter kunskap" (ibid. s. 8) 
N 

Vid PBI utgår man alltså inte från ämnen utan från intresseväckande problem eller 

uppgifter. Utifrån helheten, det konkreta och observerbara går man sen till delarna, då 

modem inlärningsforskning har visat att det är lättare att förstå och minnas detaljer i ett 

sammanhang. Man utgår från problem och låter de studerande själva söka sig till och 

lära sig termer, begrepp och sammanhang. (ibid. s. 9 fl) De studerande tillhör en 

basgrupp på 5-8 personer, de träffas vanligen två gånger i veckan och arbetar då 

självständigt med det problem som förelagts dem. Vid varje möte väljs en ordförande 

som leder diskussionen och en sekreterare som sammanfattar hypoteser och 

inlärningsmal. Dessa uppgifter roterar. Förutom grupparbetet forkommer i PBI alla 

undervisningsformer, tex föreläsningar, laborationer, studiebesök på schemat men 

huvuddelen av tiden är till for självständiga studier, läsande, tänkande, bearbetande av 

materialet. (Hammarlund - Udenaes & Koch 1993, s. 20) Det ligger en tidspress på 

studenterna, lägre i början av studierna for att ökas ju längre studierna framskrider. 

Studierna är till for det egna lärandet, for att man själv behöver kunskapen och inte for 

att tillfredsställa lärarna. (ibid. s. 17) Det finns en stark studiemotiverande effekt i att i 



liten p p p  och med en engagerad handledare lösa problem med anknytning till 

yrkeslivet. (Egidius 1991, s. 12) 

Bertil Rolf forskar om tyst kunskap och praktikerkunskap vid Lunds universitet. Han 

sammanfattar (ibid. s. 22) i tre punkter essensen i undervisningen på detta sätt: 

"Fungerande kunskap förvärvas huvudsakligen i den miljö där den ska användas. 

I skola och utbildning förmedlad kunskap riskerar att bli enbart skolkunskap, en 

verbal fernissa utan förankring i de studerandes personliga verklighetsbild och 

reaktionssätt. 
Beskrivningar och föreskrifter kan begripas men får ingen giltlighet förrän de tränger 

ner i den konkreta situation där den studerande lever och handlar." 1 

PBI utmanar den traditionella lärarrollen. Läraren fungerar som handledare, vilket 

innebär att medverka till att studenterna självständigt förvärvar nödvändiga kunskaper, 

fardigheter. och förhållningssätt relaterade till o d d e t .  Handledaren ska vara ett stöd for 

gruppen och f8 gruppen att fungera val. Handledaren undervisar inte utan lär studenterna 

att själva lära. ~andledken ska hjälpa till att fokusera och avgränsa, komplettera och 

sammanfatta, stimulera och uppmuntra, ge vägledning till vidare kunskapssökning, 

lyssna och ställa de frågor som behövs for att arbetet ska gå framåt. Handledaren 

beskyddar men leder inte. Handledaren lär ut teknik för problemlösning istället för att 

komma med egna lösningar, ska finnas till hands och svara for verksamheten. Denna 

lärarroll är relativt ny i Sverige men finns sedan medeltiden i det brittiska 

utbildningssystemet, där kallad "tutor". (ibid. s. 10) 

PBI använder sig av examination och prov vid bedömning och utvärd~ring och jamför 

med traditionell utbildning. Prov ges på centrala element i kunskapsstrukturen. Vid 

examination bedömer man om de studerande behärskar de kunskaper, färdigheter som 

behövs for att kunna ta itu med de problem som utbildningen ger kompetens for. Man 

bedömer också om de studerande tillägnat sig ett professionellt förhållningssätt och en 

professionell kompetens. (Egidius 1 99 1, s. 12 f l )  I de undersökningar som gjorts för att 

mäta undervisningens effektivitet och resultat märks ingen större slcillnad jamfört med 

traditionella utbildningar, med ett viktigt undantag, studieklimatet. Genom 

problembaserat arbete i små grupper framjas självständig inlärning som ger upphov till 

en forskande, undersökande hållning eller inlärningsstil hos de studerande, vilket 

stämmer väl med riktlinjer och intentioner för universitetsutbildningar. (ibid. s. 26) 

I sitt förord (ibid. s. 6) funderar Egidius kring om det är värt besväret att lägga om en 

utbildning till PBI när ingen kan påvisa vare sig bättre kvalitet eller effektivitet, men 

förordar ändå PBI som en ram inom vilken skolledare, lärare och studerande kan tänka 



igenom mål, arbets- och examinationsformer så att kurser och innehåll är anpassade 

efter aktuella förhållanden. Egidius tror att det kan bli mer stimulerande att vara lärare 

och mera spännande och kreativt att vara studerande. 

Då PBI arbetar utan stöd i läroböcker förutsätter metoden tillgång till bibliotek, för 

kunskapsinhämtning och informationssökning, for grupparbeten och individuellt arbete. 

Dessutom krävs lärare som kan träffa studerandegrupperna två gånger i veckan. 

(Hamrnarlund-Udenaes & Koch 1993, s. 22 ) Dessa båda faktum innebär att PBI kräver 

en genomtankt strategi från skolans ledning för att dessa resurser ska kunna erbjudas. 

Sammanfattande kommentar 

Den bild av samhällsutvecklingens konsekvenser och den därmed sammanhängande 

synen på kunskap som de båda utredningarna Skola för bildning och 

Högskoleutredningen ger uttryck for uppvisar i vårt tycke stor samst&nmighet. Vi gör 

här ett försök att visa på några gemensamma drag: Båda utredningarna betonar den 

teknologiska utvecklingen och internationaliseringen som grund for vilka kunskaper 

som man tror kommer att behövas i framtiden. Kommunikation och socialt 

sammanhang satts i förgrunden vid studier. Informationshantering, dvs förmågan att 

söka, hantera och kritiskt värdera information och litteratur ses som viktiga. De 
studerandes ansvar för sina studier framhävs. Diskussion, reflektion och personligt 

ställningstagande är viktiga element i kunskapandet. IT och datorn ses som redskap. 

Praktisk och teoretisk erfarenhet, verklighetsanknytning betonas liksom inriktning mot 

framtida samhälls- och yrkesliv. Ett undersökande arbetssätt och problembaserad 

inlärning. Kontinuerlig kunskapsutveckling och livslångt lärande ... Säkert går det att 

finna fler likheter men vi avslutar nu jamförelsen med den for båda organisationerna 

gemensamma utgångspunkten, att finna balans mellan å ena sidan utvecklingskrav och å 

andra sidan kravet på att förvalta kulturarvet. 

Vi tycker oss se ett samband mellan den av Martongruppen presenterade kvalitativa 

kunskapssynen och de båda utredningarna. Den kvalitativa uppfattningen om vad 

kunskap är, här sammanfattat i orden helheten i förhållande till delen, djupet i 

förhållande till ytan, verklighetsanknytningen, det egna engagemanget, det sociala 

sammanhangets och kommunikationens betydelse vid inläring har anammats av de 

statliga utredningarna. 

Även PBI bygger på en kvalitativ kunskapssyn. Egna erfarenheter som grund for 

studierna, eget ansvar, ny lärarroll, teori och praktik intimt förknippade, socialt 

sammanhang, kommunikation, informationssökning, en forskande undersökande 



hållning ... Vi konstaterar en tydlig samstämtnighet i uppfattning, i de presenterade 

utredningarna, i Inlärning och omvärldsuppfattning och i PB1:n. Tyvärr saknas en viktig 

faktor. Det finns inget övergripande pedagogiskt dokument med klart formulerade mål 

for hur skolbiblioteket i likhet med högskolans bibliotek ska integreras och utvecklas till 

en pedagogisk resurs i skolan. Att pedagogiska riktlinjer för arbetet i skolbiblioteket 

saknas i Skola for bildning är ett faktum som i våra ögon kan försvåra elevernas 

självständiga kunskapsinhämtande. Kanske kan avsaknaden av pedagogiskt 

övergripande mål i skolbiblioteket tolkas som en hos våra statliga utxedare ännu 

bristande medvetenhet om skolbibliotekets funktion i undervisningen? 



5. Datorstödd undewisning 

För att få en bakgrundsbild och ge läsaren en något så när enhetlig bild av utvecklingen 

och de viktigaste resultaten av användningen av datorer i skolmiljö i Sverige har vi tagit 

del av Jörgen Lindhs avhandling, Datorstödd undervisning i skolan - möjligheter och 

problem samt Ulla Riis Skolan och datorn -huvudrapport och sammanfattning av 

uivärdering av treårssatsningen 1988-91 på datateknikanvändning i skolan. Med dessa 

utgångspunkter börjar vi med att redogöra kort for vad som skrivits i internationella 

sammanhang utifrån Lindh när det gäller datorstödd undervisning och dels för den 

forskning som tidigare gjorts i Sverige. Vi redogör inte for hur forskningen bedrivits 

utan koncentrerar oss på resultaten av studierna. 

Tidigare forskning 

Forskning kring datorstödd undervisning är en relativt ny företeelse. Problemområdet är 

tvärvetenskapligt och spänner över både pedagogikens och informatikens domäner. 

(Lindh 1993, s. 67) Teoribildningen är sparsam och man har ännu inte hittat några bra 

utvärderingsmodeller som kan appliceras på datorstöd. Teorier som dyker upp kommer 

antingen fran renodlat datahåll eller från det pedagogiska hållet. (ibid. s. 45) Man kan 
trots allt peka på en utveckling där intresset till en början gällde datorn som hårdvara, 

men på senare tid har m& istället fokuserat sig på fi-ågor som rör programvara och vad 

som är utmärkande for en bra dataundervisning. (ibid. s. 68) 

Lindh presenterar den internationella forskningen på området. Han menar att 

forskningen kring datorstöd inte håller takt med den tekniska utvecklingen men att den 

har ökat på senare år. (ibid. s. 79) De flesta undersökningar och utvärderingar är gjorda i 

USA och Storbrittannien. De flesta studerande som får möjlighet att arbeta med datorer 

visar en positiv attityd, ju mer de känner till om datorers möjligheter desto mer positiva 

blir de. Lindh refererar till den 5:e Världskonferensen "Computers in Education" i 

Sidney, Australien 1990, där en viss internationell överblick gavs. (ibid. s. 80) Där 
fiamgick tex att det finns en industri kring datautbildning i många länder, lärare och 

dataföretag samarbetar for att producera läromedel till undervisningen och många 

program på temat registrering och evaluering av elevernas resultat produceras. 

Det Lindh främst har kunnat se är att Sverige skiljer sig fi-ån övriga länder genom att 

man här betonar elevaktiva program och undviker så kallade undervisningsprogram, dvs 

lektionsprogram som man följer på ett förutbestämt satt. Han menar att man utomlands 

har en mindre kritisk inställning till program som tar över undervisningen. Lindh 

poängterar att man ännu inte heller utomlands funriit några effektiva metoder for hur 



man ska mata kunskapseffekterna av datorstödd undervisning. Lindh menar att många 

undersökningar som kunnat peka på positiva undervisningseffekter, bygger på det 

felaktiga antagandet "att medier kan bytas ut utan att undervisningens innehåll och 

metoder ändras." (ibid. s. 82) Det är en myt att datorn ger bättre resultat än andra 

medier. Varje medium har sina möjligheter och begränsningar och måste bedömas för 
sig. Däremot ser de andra effekter än förbättrad inlärning, tex ökad motivation och 
glädje i studierna och större variation i undervisningen. 

Datorn i svensk skolmiljö 

Introduktionen av datorer i de svenska skolorna började i liten skala redan under 1970- 

talet. Men det var inte förrän på 1980-talet som man började satsa på datorer i större 

skala. Det är framförallt Utbildningsdepartementet och Skolöverstyre1se;n som statt 

bakom utvecklingen av datorstöd i svenska skolan. De har även initierat en rad olika 

projekt. Vipresenterar här några av dessa projekb (ibid. s. 67) 

PRINCESS 

PRINCESS (Project for Research on Interactive Computerbased Education System) var 

ett av de första projekten som startade 1970. Syftet med arbetet var främst att hitta olika 

arbetssätt for arbete med datorer. Slutsatserna man kom fiarn till var bla att eleverna 

själva kunde påverka sitt arbete. Redan här utformas den uppfattning som blir ledande 

inom den svenska undervisningen med datorer, dvs att eleverna styr det egna arbetet 

utifrån sina individuella förutsättningar. (ibid. s. 67 ff) 

DIS 

1971 fick SO av regeringen i uppdrag att inleda en försöksverksamhet för att se vilka 
förutsättningar som fanns när det gällde datatekniken i undervisningen. Satsningen fick 

namnet DIS, Datorn i skolan och pågick mellan åren 1973-1980. Denna satsning fik 

statsmakternas sida gjorde att en rad olika projekt drogs igång inom ramen för DIS. 

(Riis 1991, s. 15 fl) I 

Resultaten fi-ån DIS visade på att man i skolan skulle lägga tyngdpunkten kring 

undervisning om, med och av datorer. , 

Undervisning om datorer och datorers användning i samhället - datalära. 

Användning av datorer i skolan för att modernisera undervisningen tex användningen 

som räknetekniskt hjälpmedel - ämnesanknuten datoranvändning. 



Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel - datorstödd undervisning. 

(Riis 199 1, s. 15) 

Med dessa riktlinjer som underlag föreslår 1984 års budgetproposition kraftiga bidrag 

för inköp av datorutrustning och programvara till både högstadie- och 

gymnasieskolorna. Datatekniken skulle for grundskolans del främst användas till den 

nya satsningen, datalära, som ska ge elever kunskaper om datorer som de kan ha med 

sig i sitt framtida yrkes och samhällsliv. Datalära blev inget självständigt ämne utan 

skulle integreras i SO, NO och matematikundervisningen. Varje elev skulle under sin 

högstadietid fa ta del av 80 timmars datalära. Denna stora satsning på datalära har 

utvärderats av Riis som menar att målen inte upp@lldes. Antalet undervisningstimmar 

varierade stort mellan olika skolor, det vanligaste var att man låg på mellan 8-25 
undervisningstimmar per elev. Dessutom var kvalitén på undervisningen ojämn, det 

avgörande var i vilken grad den undervisade läraren var engagerad och kunnig när det 

gällde datorer. (ibid. s. 16 ff) I undervisning av datorer poängterade man återigen att 

eleveka själva skulle styra datoranvändningen och att datorer inte fick användas som 

inlärningsmaskiner. (Lindh 1993, s. 7 1) 

COMPIS 

Med anvisningarna fiån DIS och PRODIS som grund skulle Styrelsen för Teknisk 

utveckling på regeringens uppdrag utveckla en användbar dator for den svenska skolan. 

Resultatet blev datorn COMPIS, Computer in School. Ett specialdesignat 

programeringssprak for COMPIS kallat COMAL, Common Algorithmic Language 

utarbetades också. Varken COMPIS eller COMAL fick någon större genomslagskraft, 

dels försenades tillverkningen och dels var operativsystemet föråldrat. Idag får båda 

anses som något inaktuella. (ibid. s. 73) 

DOS-PRO JEKTET 

DOS, Datorn och skolan, startar med budgetpropositionen 1988. Det var en 

treårssatsning på datorn som pedagogiskt hjälpmedel i svenska skolan. DOS-projekten 

bedrevs på lokal nivå genom olika projekt runt om i landets skolor där lärare och elever 

skulle pröva på olika typer av datorstöd i undervisningen. På regional nivå bedrev man 

11 olika projekt med inriktning på eget utvecklingsarbete, samarbete med de lokala 

skolf0rsöken och slutligen implementering av dessa erfarenheter i lärarutbildningen. Det 

centrala utvecklingsarbetet gällde främst programvaniutveckling. (Riis 199 1, s. 17) 



I över hälften av alla lokala försök kunde man konstatera att varken arbetssätt eller 

ämnesinnehåll i undervisningen förändrades. Oftast ser lärarna bara datorn som ännu ett 

hjälpmedel bland många andra, dvs "ny teknik och gamla vanor". (ibid. s. 46) Däremot 

kunde man tydligt se förändringar i lärar och elevrollema under lektionstid. Man 

beskriver det som en triad, kommunikation mellan lärare- elev- dator. Den kanske allra 

viktigaste kommunikationsformen var den som fanns elever emellan. Man diskuterar 

tillsammans hur man på bästa sätt ska lösa ett eventuellt problem. Läraren kom alltsa 

mer att fungera som handledare, stödja och lyssna på eleverna i deras arbete. En brist i 

utbytet läraren och eleven emellan var dock att om eleven kört fast hjälpte lämren till att 

komma vidare utan att ta reda på om eleven förstått hur detta gick till. (ibid. s. 45 ff) För 

lärarnas del kräver ett fortsatt arbete med datorer mycket fortbildning. De lärare som var 

med i projekten var oftast mycket positiva till datoranvändning. Detta gäller dock långt 

ifrån gemene man. (ibid. s. 57) Skol- och projektledare ansåg dessutom att datorer i 

skolan ökar skolans samhälleliga status. Man ser att skolan hänger med i den tekniska 

utvecklingen som sker i övriga samhället. (ibid. s. 48) 

En annan intressant iakttagelse var att man på de teoretiska linjerna oftare fick använda 

de allra senaste och bästa datorerna och dessutom programvara som var av det mera 

avancerade slaget medan de yrkesinriktade och humanistiska ämnena fick använda 

datorer av äldre modell och enklare program. (ibid. s. 48) Riis ställer sig frågan om det 

här inte finns en risk for en ökad kunskapsklyfta mellan elever på olika linjer. (ibid. s. 

Effektivitetshöjning vid inlärning var svårt att mata, alltså kunde man här inte dra några 

generella slutsatser. Däremot ökade elevernas motivation och intresse för skolarbetet, 

individualiseringen främjades och aktiviteten blev stor. Man tror sig också se att det blir 

eleverna som i framtiden kommer att påskynda datoranvändningen i skolan. Somliga 

har redan datorer hemma och kommer därför att förvänta sig att de också finns i skolans 

värld. (ibid. s. 45 ff) De eventuella skillnader som fanns mellan pojkar och flickor i 
datoranvändningen utjämnades ganska fort. Killarna var oftast mycket intresserade av 

själva tekniken medan tjejerna såg datorn mera som ett verktyg. Flickorna var ofta mera 

tålmodiga och noggranna vilket bidrog till att de oftare fullföljde sina uppgifter än vad 

pojkarna gjorde. (ibid. s. 56) 

Ett av syftena med DOS- projektet var att man redan inom lärarutbildningen sk~i le  få 

den kompetens av datorer som krävs ute i det verkliga arbetslivet. Detta skulle ske i ett 

nära samarbete med projektskolorna, dvs skolförsökens erfarenheter skulle tillvaratas i 

lärarutbildningen. Detta anser Riis att man på många satt har misslyckats med. Hon 

skriver "Ingen har ännu lyckats etablera undervisning om och med datatekniken annat 
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än som frivilligt moment för blivande lärare." (ibid. s. 64) SO lade centralt tonvikten på 

att ta fram bra pedagogisk programvara. Med detta avsågs "Program vars 

användningsmöjligheter står i överensstämmelse med läroplanerna och en svensk 

kunskapssyn." Dessa program har mottagits på ett positivt sätt av de flesta lärare som 

klarade a v  att hantera dem. Man menar att det har funnits en tanke bakom och att 

programmen innebär någonting nytt när det gäller innehåll eller arbetssätt. (ibid. s. 33 ff) 

Däremot framgår att den "vanlige" läraren upplever programmen som alltför 

avancerade. (ibid. s. 49) 

Möjligheter och problem vid datorstödd undervisning 

Lindh undersöker om man med datorns hjälp kan tillföra några positiva pedagogiska 

effekter i undervisningen. Datorstödd undervisning definierar han som en "undervisning 

där datorn används som hjälpmedel med avsikt att skapa en bra pedagogisk miljö". 

(ibid. s. 5 1) Hans utgångspunkter kan kort sammanfattas i frågorna: Kan datorn påverka 

undervisningen i riktning mot ett mer individanpassat arbetssätt dvs anpassas till den 

enskilde elevens förutsättningar? Okar elevernas intresse och kreativitet i skolarbetet 

genom datoranvändningen? Okar kunskapsinhämtandet? (ibid. s. 11) Lindh betonar att 

"Det är förmågan att tillGpa ett visst datorprogram på ett meningsfullt sätt i en 

specifik undervisningssituation som är det väsentliga.'' (ibid. s. 226) 

Lindh reflekterar i sin avhandling över skillnaderna mellan data, information och 

kunskap och betonar att det är viktigt att hålla begreppen isär vid datorstödd 

undervisning. Att lära sig något, att erhålla kunskap innebär för Lindh att kunna tillägna 

sig kunskap, att värdera och slutligen att kunna tillämpa kunskap. Datorer är bra på tex 

att lagra, sortera, göra beräkningar, dvs behandla data. För att omarbeta data till 

information och informationen till kunskap kravs människor och lärarna har här en 

viktig uppgift i att hjälpa eleverna tolka, värdera och sätta informationen i ett 

sammanhang. En viktig utgångspunkt vid datorstödd undervisning är alltså att 

"samordna människans förmåga att skapa sammanhang med datorers goda kapacitet att 

behandla data." (ibid. s. 27 ff) 

Jörgen Lindh bygger sin avhandling dels på erfarenheter av ett 10 år långt arbete med 

olika typer av datorstöd i undervisningen, dels på ett projekt kallat EINSTEIN, 

Educators In New Situations Try Every Imaginable Notion, som genomfördes på en 

gymnasieskola i Helsingborg mellan åren 1988-1991. (Lindh 1993, s. 17) 

Har följer en presentation av Lindhs undersökningsmål och de viktigaste resultaten. 

(ibid. s. 33) 



Må1 1. "Ta reda på elevers och lärares attityder till datoranvändning." 

En Övervägande del av eleverna hade en positiv inställning till användningen av datorer 

i undervisningen, men de ansåg också att detta måste kompletteras med relevanta 

läromedel. (ibid. s. 170 ff) Skolarbetet blev omväxlande, en trevlig kontrast till den 

mera traditionella undervisningen. Eleverna hade också en stark tilltro till att datorn 

förbättrar inlärningen. (ibid. s. 139) Många elever tyckte att det skulle underlätta om 

datorsalen stod öppen hela dagen så att de vid behov kunde gå dit och arbeta med sina 

skoluppgifter. (ibid. s. 140) Lärarnas attityd skilde sig däremot något fiån elevernas. 

Generellt hade dessa en mera återhållsam inställning till datorer i skolan och den nya 

informationsteknologin som sådan. Det var långt ifrån alla lärare som använde datorn 

som ett hjälpmedel i sin undervisning. De flesta lärare som fick pröva på att anviinda 

datorn i sin undervisning, fann dock något användningsområde där den var berättigad. 

(ibid. s. 171) Lindh tror sig här se en stark koppling av lärarnas och elevernas syn på 

datorer i samhället i övrigt och hur man uppfattar datoranvändningen i skolan. (ibid. s. 
33) Somliga lärare uttryckte en rädsla för ett datorfj4lt samhälle. Dessa prioriterade ofta 

andra värden i livet tex naturupplevelser, konstnärligt skapande etc. (ibid. s. 217) En 

viss rädsla fiån lärarnas sida fanns också när det gällde att behärska den nya tekniken. 

Somliga lärare ansåg att de inte f- tillräckliga tillämpningsområden för datorn eller att 

programmen inte tillförde undervisningen några pedagogiska kvalitéer. (ibid. s. 2 18) 

Må1 2. "Undersöka hur man kan skapa datorstöd som kan hjälpa svagpresterande i deras 

studiesituation. " 

De svagpresterande eleverna hade stor nytta av datorstödet. I denna grupp uppmättes de 

största förbättringarna. Drillprogrammen (slutna program med fasta svar och 

upprepande rutiner) ansågs särskilt användbara. (ibid. s. 291) Man hade däremot vissa 

svårigheter med användningen av tangentbordet. De elever som tex tidigare haft 

maskinskrivning på schemat klarade lattare av att arbeta framför datorn. Att kunna 

hantera tangentbordet på ett tillfiedställande sätt är alltså en förutsättning. Baskunskaper 

på datorn krävs också for att eleverna ska uppnå positiva resultat, dvs rent praktiskt 

kunnande tex hantering av disketter, filhantering är nödvändigt. Problem uppstod också 

när man skulle skapa fria texter vid textbehandling och vissa kalkylprogram ansågs för 

svåra. (ibid. s. 172) Däremot kunde man skönja förbättringar för elever med 

specialundervisning. Eleverna visade större skrivarglädje och bättre självförtroende. 

Det blev lattare att se helheten och sammanhanget i texten. I skrivprocessen minskade 

stavfelen och texten blev mera lättläst tack vare de snygga utskrifterna. Det var enklare 

att korrigera fel i texten än om man hade skrivit för hand. (ibid. s. 162) 



Må1 3. "Finna former för användning av datorstöd som bidrar till en ökad 

individualisering i skolarbetet." 

Här kunde samtliga lärare rapportera att så var fallet. Det krävdes dock mera 

fdrberedelse och planering inför lektionspassen fiån deras sida. Det gällde att anpassa 

programmen till den rådande undervisningssituationen och arbeta fiam olika 

svårighetsgrader så att eleverna kunde jobba utifrån sina individuella förutsättningar. 

Eleverna blir engagerade och mera aktiva när de arbetar med olika typer av program. 

Upplevelsen av att kunna arbeta i sin egen takt och välja svårighetsgrad beroende på 

vilken nivå man befinner sig uppskattades mycket. Däremot fanns det vissa program 

som förbrukades ganska fort. Man tröttnade snabbt på de program som var rutinmässiga 

och som man körde igenom på en 'lektion. (ibid. s. 173 ff) Lindh menar att många 

problem inom skolan kan lösas om undervisningen blir mer individuell. I dagsläget kan 

läraren omöjligt nå alla elever på grund av för stora klasser. Att hjälpa de svaga och ge 

de duktiga den stimulans de behöver är idag omöjligt. (ibid. s. 34) 

Må1 4. "Studera eventuella skillnader mellan pojkar och flickors användning av 

datorstöd." 

Det fiarnkom ingen markant skillnad mellan pojkar och flickors sätt att tillgodogöra sig 

användningen av datorer. Pojkar hade en något större erfarenhet av själva användandet, 

eftersom somliga av dem hade egna datorer hemma. De var något mer teknikfixerade än . 
vad flickorna var. Flickor däremot såg datorn som ett rent hjälpmedel. Båda könen var 

lika snabba med att förstå olika program som användes i skolarbetet. (ibid. s. 175 ff) 

Må1 5. "Undersöka om datorer ger ökade möjligheter att samverka mellan två eller flera 

ämnen. 'l 

För att olika ämnen ska kunna samverka måste programmen vara utformade så att de är 

möjliga att använda i fler än ett W e .  Sådana program finns, där man kan anlägga olika 

perspektiv beroende på i vilket ämne de ska användas i. Problemen vid en sådan 

samverkan var istället av ren organisatorisk art. Exempelvis hade en schemaomläggning 

behövts göras så att de samarbetande lärarna hade tillgång till datasalarna. (ibid. s. 176) 

Lindh anser att teknologin kommer att förändra stora delar av utbildningsområdet. På de 

enskilda skolorna kommer ett ökat antal datasalar att behövas och ökat tekniskt 

kunnande kommer att krävas. Lärarens roll förändras också och kommer mer och mer 

likna handledarens. Även elevernas roll kommer att se annorlunda ut. Istället för att 

alltid be läraren om hjälp, lär man av varandra. De som kommit längre med att lösa 



uppgiften eller har större vana av datoranvändning hjälper och tipsar dem som inte 

kommit lika långt. Detta betyder att läraren inte behöver kunna allt utan mera fungera 

som ett stöd for eleverna. Samma sak gäller lärare emellan, den som kan hjälper den 

okunnige. Arbete i grupp eller två och två kommer att bli alltmer vanligare. Lärarens 

uppgift blir då bla att se till att samtliga elever arbetar i lika stor utsträckning. (ibid. s. 

62 ff) 

Olika typer av datorprogram 

Lindh presenterar (ibid. s. 58-59) &a olika typer av datorprogram som används i 

undervisningen, drillprogram, undervisande program, verktygsprogram och 

lektionsprogram. Drillprogram ger möjlighet till träning på grundläggande nivå, tex 

träning av multiplikationstabellen. Undervisande program syftar till att ersatta delar av 

lärarrollen. Undervisningsprogrammen är ofta mer sofistikerade än drillprogrammen 

och tål att köras flera gånger. Verktygspropm är tex program i ordbehandling, 

kalkylprogram, databashantering eller bildhantering. Lektionsprogram innehåller ofta 

simuleringar for ati beskriva processer inom olika ämnesområden. 

Simuleringsprogrammen innehåller i regel endast en process och när eleverna lärt sig 

denna så är programmet förbrukat. Verktygs- och lektionsprogram representerar enligt 

Lindh en aktiv pedagogik. Eleverna kan själva styra sitt arbete vid datorn. Drill- och 

undervisningsprogram däremot representerar en passiv pedagogik då eleverna inte kan 

påverka programmet. Lindh talar också om öppna och slutna program. Drillprngrammen 

och de undervisande programmen är slutna då de innehåller återkommande rutiner och 

fasta svarsalternativ. Verktygsprogrammen är öppna då användaren själv kan avgöra på 

vilket satt programmet ska användas. Lektionsprogram, simuleringsprogram tycks vara 

någonting mittemellan, dvs halvöppna. De innehåller ofta en viss grundstruktur men 

tillåter också en viss medverkan från användaren. 

Samskapande datortillämpning 

Jörgen Lindh presenterar med utgångspunkt i Olov Forsgrens avhandling " Samskapande 

datortillämpning ..." fi-ån 1988 två alternativa satt att se på undervisning, en "avbildande" 

och en "samskapande" kunskapsuppfattning. (ibid. s. 251 ff) I den avbildande 

kunskapsuppfattningen skapar vi modeller av verkligheten för att göra den mer 

hanterlig. Vi riskerar då att få en statisk modell som är svår att förändra. Den 

samskapande kunskapsuppfattningen däremot utgår fi-ån att alla människor i en 

verksamhet har olika världsuppfattning och användbar kunskap utvecklas i ett socialt 

samspel. Lindh poängterar att en "fortlöpande diskussion" måste foras mellan alla 

människor i en organisation om vilken utveckling man vill ha. Detta utbyte av åsikter 



bidrar i sin tur till nya ideer och tankar om hur dessa ska genomföras. Lindh menar att 

ett samskapande synsätt måste tillampas vid uppläggning och genomförande för att den 

datorstödda undervisningen ska bli meningsfull och kreativ, de datorkunniga och de 

pedagogiskt kunniga måste föra en ständig dialog. (ibid. s. 253) 

Lindh betonar särskilt två viktiga aspekter i förhållande till datorstödd undervisning och 

en samskapande kunskapsuppfattning, nämligen helhet och design. 

Helhetssynen innebär ett samspel mellan en rad olika komponenter såsom människorna 

i organisationen, arbetsuppgifter, teknik osv. Det intressanta är att följa processen som 

sker i undervisningen. Lindh menar att man inte kan värdera skolarbetet eller resultaten 

uteslutande genom prov utan man måste se på vad som händer vid själva 

undervisningssituationen. De faktorer som inverkar för att man ska nå en bra 

undervisning är tex kompetenta lärare, klart fastställda mål med undervisningen, 

tillgång till relevanta hjälpmedel och en trevlig miljö. Kombinationen av tex läromedel, 

instruktioner, arbetsuppgifter, bruksanvisningar och datorprogram påverkar också. 

Datorn ses alltså bara som en av flera faktorer som påverkar undervisningen, ett 

hjälpmedel bland många andra. De viktigaste aktörerna är alltid läraren och eleven. 

Lärarens uppgift ar att samordna de olika faktorerna till en fungerande helhet. (ibid. s. 

254) 

Lindh förordar en "medveten pedagogisk design" for att kunna åstadkomma meningsfull 

datorstödd undervisning. Design, dvs den konkreta utformningen av den datorstödda 

undervisningen bör utvecklas genom samskapande av alla berörda parter. Alla 

komponenter i undervisningssituationen bör samordnas så att undervisningen blir 

meningsfull vilket innebär att ibland kan undervisningens förutsättningar omprövas. 

Lindh påpekar att en viktig forutsattning for meningsfull datorundervisning är att läraren 

gör en medveten planering, läraren maste vara medveten om vilka mål man vill uppnå 

med undervisningen. Idag är lektionerna i datasalen ofta oplanerade, uppbyggda utifran 

de datorprogram som finns på skolan. Eleverna kör olika övningar men undervisningen 

drivs utan någon pedagogisk ide som grund. (ibid. s. 291) 

Lindh föreslår "ett perspektivskifte i synen på skolans datorstödda undervisning, fran en 

teknikfixering till ett intresse for pedagogik. Datorn bör ses som ett verktyg för att 

realisera pedagogiska idéer." (ibid. s. 260) Datorn har för många blivit en statussymbol. 

Ofta diskuterar man skolans kapacitet i förhållande till antalet datorer och datasalar. Det 

finns en fara i detta när tex somliga elever anser det vara bättre och tuffare att behärska 

olika programvaror än att analysera olika problem och resonemang kring datorns 

påverkan på samhället. (ibid. s. 231) Under projektets gång märktes dock en viss 



förskjutning av diskussionen, från att i början ha gallt tekniken övergick intresset till de 
pedagogiska aspekterna. Lindh menar dock att mycket återstår innan teknikfixeringen 

avtar. 

Strategi för en bra datorstödd undervisning 

Lindh kommer med utgångspwikt i Gävle Datapedagogiska centrums Informationsblad 

utformat av Broman 1990 med en rad konkreta förslag for hur man kan realisera en 

strategi för en bra datorstödd undervisning. I informationsbladet presenteras en modell i 

tre steg att beakta vid datorstöd, nämligen att handha utrustning, programvara och 

pedagogisk användning. Lindh utgår fran dessa steg men utvecklar dem vidare. (ibid. 

s. 261 ff) 

Steg 1. Att handha utrustning 

Att handha utrustning är grunden men innebär också enligt Lindh "organisatoriska 

förändringar i skolmiljön". Det handlar om hur en skolas datapolicy ska utformas. 

Skolan måste ha en plan for inköp och skötsel av både mjuk och hårdvara. Den tekniska 

biten är viktig men måste kompletteras med en strategi for hur man på ett lämpligt satt 

ska använda datorerna. Specialfkiktionärens roll är här avgörande. Han eller hon ska 

satta sig in i programvaran och se till att pedagogiskt kringmaterial finns att tillgå. Man 

f&- dock inte bli alltför beroende av en persons kunskap utan kompetensen måste spridas 

till flera individer. Lindh efterlyser en decentralisering av dataundervisningen. (ibid. S. 

264) Istället for att ha datorsalar bör man ha tillgång till datorn oavsett var i skolans 

byggnad man befinner sig. Han stödjer sig då bla på en artikel i tidskriften Datorn i 

utbildningen med titeln Kunskapsverkstaden. Lokala dokumentbaser som arbetsverktyg 

för lärare (Broady 1992, s. 22-28) Broady menar att lärarna idag måste hantera stora 

mängder information och dessutom organisera sitt undervisningsmateriali För detta 

kravs ett effektivt arbetsverktyg där man kan organisera och stnikturera sitt 

undervisningsmaterial. Broady efterlyser "lokala dokumentdatabaser" eller 

"kunskapsverkstader", där lärarna dels kan lagga in sitt egna arbetsmaterialoch dels ta 

del av andras. Om detta blir ett faktum kommer datasalarnas betydelse att minska. 

Följden blir att eleverna kan arbeta på ett mera självständigt satt, där de kan utnyttja 

databasen när helst de vill. (ibid. s. 262 f l )  En viktig fråga är huruvida det kommer att 

ske en maktforskjutning på skolan. Kommer den datoransvarige och de lärare som 

behärskar den nya informationsteknologin på skolan att få mer inflytande än de som inte 

är lika insatta? Kommer den datorkunnige att företräda hela skolans intressen? Det finns 

en viss risk for detta. De teknikkunniga på en skola iir oftast de med en 

naturvetenskaplig inriktning. Kommer då de humanistiska och samhällsvetenskapliga 



intressena att tillvaratas i lika hög grad? En lösning är att skolan erbjuder en 

kontinuerlig fortbildning för samtliga lärare, genom olika kurser eller att de 

datorkunniga delar med sig av sina kunskaper till sina kollegor. (ibid. s. 269 ff) 

Steg 2. Programvara 

Att handha programvara innebär inköp och utveckling av egna program. 

Programvaruhusen tillhandahåller en mängd olika program, men endast ett fåtal är idag 

specialdesignade efter skolans behov. Detta for att skolan hittintills inte varit en 

tillräckligt lönande marknad. Om skolan vill ha program som är pedagogiskt riktiga för 

olika undervisningssituationer måste man utveckla egna program. Detta arbete är dock 

alldeles för tidskrävande idag. Det gäller for skolan att beakta vad programmen ska 

användas till. Behöver vi de allra senaste och kraftfullaste som finns på marknaden eller 

är de enklare programmens funktioner fullt tillräckliga? (ibid. s. 273 f£) 

Steg 3. Pedagogisk användning 

Pedagogisk användning av programvara kräver skapandet av meningsfulla 

undervisningssituationer med datorstöd. Detta kan tex göras med olika 

tillämpningsprogram där man individualiserar skolarbetet bla genom att lägga in olika 

svårighetsmoment i programmen. Datorkommunikation och olika multimediaprojekt 

växer sig allt större ute på de olika skolorna i landet. Man håller idag på att lägga in 

detta som ett kontinuerligt moment i undervisningen. Oftast innebär detta att man 

arbetar halv eller heldagar i sträck. Detta arbetssätt kommer säkerligen att påverka 

schemaläg,gningen och andra organisatoriska former i Eramtiden. (ibid. s. 282 ff) 

Avhandlingens övergripande problemställning var som nämnts tidigare "att utvärdera 

huruvida datorer bidrar till att skapa en bra pedagogisk miljö." (ibid. s. 185) För detta 

ställdes tre olika kriterier upp: ökad kreativitet hos eleverna, ökat intresse for skolarbetet 

och att kunskapseffekten skulle förbättras. Ett av dessa tre kriterier skulle uppfillas för 

att frågeställningen skulle vara giltlig. Att elevernas intresse för skolarbetet ökade kunde 

med säkerhet fastställas. De övriga två punkterna var något osäkra. Kunskapseffekterna 

var svåra att fastställa. En viss inlärningsforbättring kunde utläsas i ämnet matematik. I 
ämnet svenska kunde man se att eleverna blev mera kreativa i sitt skrivande, alltså en 

positiv inverkan på skrivprocessen. Men på grund av osäkerhet i elevmaterialet gick det 

ej att dra några generella slutsatser. Svaret på fi-ågan om datorer for med sig några 

positiva pedagogiska effekter blir därför ja, datorer är berättigade i undervisningen. 

Fördelarna är tillräckliga for att en fortsatt satsning ska motiveras. Det finns idag ingen 

självklarhet att datorer skapar en bättre undervisning, men om man jobbar i enlighet 



med de föreslagna strategierna kan man kanske i fiarntiden skapa de rätta 

forutsättningarna och datorn kan bli ett pedagogiskt riktigt hjälpmedel i skolan. (ibid. s. 

185-186) 

Kritiska synpunkter på IT och datorstödd undervisning 

~jell-Ake Johansson ger i en artikel med titeln Datorn skapar nya problem uttryck for 

sin något kritiska syn på datorn i skolan. (Jacobson, 1995a, s. 11) Han men4 att datorns 

införande i klassrummet skapar en rad nya problem. Han ställer sig också kritisk till de 

utvärderingar som gjorts där resultaten oftast är positiva: effektivare undervisning, 

större motivation, individualisering och engagemang hos eleverna etc. Johansson 

"ifrågasätter den vetenskapliga halten i utvärderingarna" och menar att de inte 

"uppfjdler kraven for kritisk eller kallkritisk forskning." Det som händer i en datasal är 

så komplext att varken lärare eller elever kan skapa sig en överblick. Lika ofta som 

eleverna är positiva till datorerna lika ofta finns det de som upplever datorerna som 

tråkiga och är allmänt missnöjda. Skolans datorsatsning kostar dessutom mycket pengar. 

Med tanke på det faktum att den datorkunskap som barn och ungdomar idag tillägnar 

sig inte på något satt kommer att vara aktuell i arbetslivet om tjugo år borde man istället 

lagga pengar på inköp av andra hjälpmedel. Som ett exempel tar han kikare och menar 

att man med den kan "följa fågelns flykt över himlen" istället for att få den serverad i 

något multimediaprogram. 

Lärarens uppgift i datasalen är att hjälpa eleven när han eller hon arbetar framför sin 

dator. När eleven ber om hjälp ser läraren endast det som finns på skärmen i just det 

ögonblicket. Han vet inte bakgrunden till varför det blev som det blev. Läraren kan då 

lätt missbedöma det han ser. Att erbjuda eleverna den hjälp de behöver tar mycket tid i 

anspråk, tid som läraren inte alltid har. Undervisningen har en tendens att bli 

uppgiftsrelaterad. Poängen blir ofta att lösa den specifika uppgift man fått, man lär sig 

alltså inte att hantera datorn och inte heller tillägnar man sig så mycket nya kunskaper i 

ämnet som man borde. 

Även när det galler arbete med datorer kopplade till natverk är Johansson kritisk. Den 

information som finns tillgänglig i nätverk är bara en liten del av det som redan finns på 

biblioteken. Internet är for honom ett "elektroniskt klotterplank och en samling 

restposter av sådant som inte gått att publicera kommersiellt." Anledningen är att man 

ännu inte lyckats lösa upphovsrätten. Så länge man inte får betalt for det som publiceras 

i elektronisk form kommer man att fortsatta att ge ut information i pappersform. När de 

upphovsrättsliga problemen lösts och man får ersättning for elektronisk publisering 

kommer detta att innebära att även användarna får betala for att kunna få ta del av 



informationen. Eftertraktad information kommer inte att vara gratis i framtiden och har 

skolan i så fall råd att betala? Eleverna måste för att kunna ta till sig och begripa 

information få den levererad i begränsad omfattning. Att fa tillgång till mycket 

information på en gång leder inte automstiskt till att eleverna omvandlar den till 

kunskap. Istället kan mycket information vara ett hinder för eleverna att ta till sig 

kunskap. 

Sammanfattande kommentar 

Försök att använda datorer i den svenska skolan har pågått sedan 1970-talet. I 

PRINCESS-projektet fastställs de riktlinjer som kommer att prägla datorundervisningen 

i den svenska skolan, nämligen att eleverna utifrån sina individuella förutsättningar 

själva ska styra arbetet med datorer. När det gäller DIS och COMPIS så kan man se att 

dessa satsningar i viss mån misslyckats, ställt mot de ambitioner som fanns. I 

undervisningen om, med och av datorer siiger Riis att kvalitén i arbetet var ojämn och 

att antalet undervisningstimmar inte uppelldes. Inte heller datorn COMPIS fick den 

genomslagskraft man förväntade sig. I utvärderingen av DOS-projektet framkom att 
l 

datorer i undervisningen inte nämnvärt förändrade innehåll eller arbetssätt i 

klassrummet. De positiva effekterna av datoranvändning som både Riis och Lindh 

kunde påvisa var: ökad motivation och intresse for skolarbetet, att arbetet med datorer 

särskilt lämpar sig for svagpresterade elever samt att en ökad individualisering kan 

åstadkommas. Kunskapseffekterna kunde däremot ingen av dem säga någonting om. För 

att den datorstödda undervisningen i framtiden ska kunna bedrivas på ett pedagogiskt 

riktigt satt i skolan förespråkar Lindh en samskapande modell. Detta innebär att man 

tillvaratar alla de erfarenheter och kunskaper som olika manniskor i en organisation har 

och att en fortlöpande diskussion pågår mellan pedagoger och tekniker for att den 

datorstödda undervisningen ska bli meningsfull. Det är också viktigt att den 

teknikfixering som ännu i viss utsträckning råder ute på skolorna övergår till en större 

koncentration på de pedagogiska frågorna. ~jell-&e Johanssons kritik mot datorstödd 

undervisning gäller i första hand att det inte finns några bra utvärderingsmetoder och 

därför kan man inte heller dra några slutsatser om tex ökad motivation eller förbättrad 

individualisering. Han ifrågasätter också de stora kostnader som datorstöd för med sig. 

Kanske kunde dessa pengar användas på ett bättre och mer effektivare sätt. 

Internetanvändning i skolan tror han i framtiden kommer att bli kostsam om man vill ha 

tillgång till eftertraktad information. 



6. Skolbibliotekets roll i undervisningen 

Detta kapitel inleds med en redogörelse for skolbibliotekets arbetsvillkor. Vi presenterar 

sedan skolbibliotekets roll i skolans undervisning. Vi har därför valt ut olika arbeten av 

Louise Limberg, Carol Kuhlthau och Brigitte Kuhne, vilka alla på sitt satt skriver om ett 

undersökande arbete i skolbiblioteket. Vi hoppas att de ska komplettera varandra och att 

vår presentation ger en bild av hur ett bibliotek bör fungera. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande kommentar. l 

Skolbibliotekets arbetsvillkor I 

Kvaliteten på skolbiblioteken varierar mycket, dels mellan olika kommuner och skolor 

och dels beroende på vilken nivå i skolan det är frågan om. (Staten har också ett ansvar 
J'& skolbiblioteket, 199? s. 4-5) Högskolebiblioteket är det bibliotek som hag är biist 

utvecklat n& det galler att fungera som en pedagogisk resurs för skolan. När det galler 

grundskole- och gymnasiebibliotek har dessa ofta hamnat i skymundan' i samtliga 

styrdokument. Ansvaret for skolbiblioteken vilar idag på kommunerna. Men detta 

betyder inte att regering och riksdag kan fransaga sig allt ansvar. I skollagen heter det att 

riksdag och regering har "det samlade övergripande ansvaret att bl a garantera en 

likvärdig utbildning över hela landet". Att garantera elever en likvärdig utbildning blir 

först möjligt när staten stimulerar utvecklingen så att skolbiblioteken når ed acceptabel 

standard på samtliga skolor. Idag har man i de flesta kommuner och skolor inga klart 

formulerade mål for hur verksamheten ska bedrivas. För att skolbiblioteket ska kunna 

integreras i undervisningen kravs det att man på lokal nivå formulerar bibliotekets mal i 

den kommunala skolplanen. Ansvaret for de enskilda skolornas ekonomi ligger idag på 

skolans rektor. Det gäller alltså for biblioteken att klargöra sin betydelse for att 

möjliggöra en kvalitativt bättre undervisning i skolan, så att man avsätter resurser för 

uppbyggnaden av ett val fungerande skolbibliotek. (Staten har också ett ansvar far 
skolbiblioteket, 199? s. 4-5) 

För att skolbiblioteket ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs ett utvecklat 

samarbete mellan bibliotekarie och lärare. Men det är inte alltid som arbetet fungerar s& 

bra. Louise Limberg och Lars Selden har gjort en sammanställning i punktform som 

förklarar varför samarbetet mellan gymnasiets skolbibliotek och undervisningen i skolan 

inte alltid fungerar (Limberg, Seldén 1993, s. 28-29) 

Skolbiblioteket är inte integrerat i undervisningen. Man ser inte på biblioteket som 
den resurs det borde vara. Istället är ofta biblioteket en egen organisatidn i skolans 

lokaler. 



Mediabeståndet är inte anpassat efter vad lärare och elever efterfrågar. 

Den tekniska utrustningen och de läromedel som skolan har finns inte alltid 

tillgängliga i biblioteken, utan kan vara placerade i andra delar av skolans lokaler. Detta 

medför bla att det är svårt att få en överblick över hela beståndet. 

e Läraren sätter sin tilltro i alltför hög grad till läroboken. För att man ska kunna arbeta 

problemorienterat krävs olika typer av medier. 

Bibliotekets pedagogiska Wien begränsas ofta till bibliotekskunskap. Eleverna får 

lära sig att använda biblioteket, men resultatet är inte alltid det basta. 
Det gäller for biblioteken att kunna serva alla ämnen i skolan. Idag finns de största 

användarna i samhällsorienterade ämnen och svenska. 
Skolbibliotekarierna jobbar ofta ensamma i sitt bibliotek. Ofta är de överbelastade 

med arbete och det blir svårt att få tid för att utveckla ett bra samarbete med lärarna. 

Skolbibliotek för kunskap och skapande 

Louide  imb ber^ har i Skolbibliotek för kunskap och skapande sammanställt ett material 

om skolbibliotekets funktion i undervisningen. För att man ska komma tillrätta med de 

problem som framkommit ovan ger hon förslag på hur ett idealbibliotek borde fungera. 

Man har under en lång tid talat om skolbiblioteket som "skolans hjärta". Limberg menar 

att det är hög tid att istället tala om skolbiblioteket som "skolans hjärna", som stimulerar 

både intellekt och känslor. (Limberg 1990 s. 15) 

Skolbibliqteket har enligt Limberg tre huvuduppgifter. (ibid. s. 69 ff) Den första är den 

pedagogiska, att understödja ett undersökande och elevaktivt arbetssätt. Den andra 

funktionen är av kulturell art. Eleverna ska ha tillgång till olika slags litteratur och 

kulturupplevelser. Den sista punkten handlar om bibliotekets sociala funktion, det ska 

vara ett ställe dit man går även utanför skoltid. Dessa tre huvudmål ställer emellertid 

stora krav på biblioteket. Biblioteken måste ha rymliga och trevliga lokaler. Det måste 

finnas utrymme for grupparbeten, men det ska också finnas seperata rum for den som 

vill arbeta enskilt. Skolbiblioteket bör dessutom hålla öppet hela skoldagen. 

Mediautbudet ska vara stort och anpassat efter skolans nivå och inriktning, dvs relevant 

material for undervisningen bör finnas. Förutom böcker, tidningar och tidskrifter bör det 

även finnas tillgång till olika typer av tekniska hjälpmedel. Skolbiblioteket bör fungera 

som ett kunskapscentrum. Elevernas självständiga arbete innebär att de går utanför 

klassrummet och till biblioteket for att söka information. Bibliotekets uppgift är att 

tillhandahålla skolans samtliga läromedel till eleverna. Detta innebär att alla läromedel 

bör koncentreras till biblioteket, och inte som på många håll idag vara utspritt på olika 

stallen i skolan. Det är viktigt att ha ett bra och genomtänkt söksystem som i möjligaste 

mån ska underlätta för eleverna att finna det material de söker. När det gäller 



bibliotekets personal så finns det idag till större delen utbildade bibliotekarier på 

gyrnnasiebiblioteken. Däremot bemannas grundskolans bibliotek ofta av 

lärarbibliotekarier. Skolbiblioteken bör ha utbildad personal dvs både lärarbibliotekarier, 

utbildade bibliotekarier och kanslipersonal. (ibid. s. 87 ff) För att biblioteket ska fungera 

som ett naturligt redskap i skolan kravs det ett nära samarbete mellan bibliotekarien och 

lärarna redan från början. Bibliotekarien ska visa för lärarna vad biblioteket har att 

erbjuda och detta ska lärarna i sin tur förmedla till eleverna. Det är också viktigt att 

läraren informerar bibliotekarien hur undervisningen är upplagd, vilka arbetsmoment 

som ingår, när man kommer att behöva bibliotekets tjänster etc. Samarbete mellan skol- 

och folkbibliotek är också ett viktigt moment för att arbetet i skolan ska lyckas. 

Informationssökningsprocessen l 

I sin bok Seeking Meaning ser Carol Kuhlthau informationsprocessen som en 

läroprocess, som i sig innefattar ett osäkerhetsmoment som sedan avtar allteftersom 

processen fortskrider. Kuhlthau bygger sin teori på bla egen forskning i egenskap av 

skolbibliotekarie där hon följt elever i skolan som ska utföra självständiga arbeten. 

Processen delas in i sex olika stadier: (Kuhlthau 1993, s. 72 fl) 

Inledning: Eleven blir medveten om ett informationsbehov 

Ämnesval: Eleven väljer ut ett allmänt ämnesområde 

Sökning: Eleven söker efter information som svarar mot ämnesområdet 

Fokusering: Eleven fokuserar sitt ämnesval 

Informationssamling: Eleven letar fram relevant material for sitt fokus 

Presentation: Informationssökningen avslutas och bearbetning av materialet tar vid 

Varje stadie är förknippat med en rad olika arbetsmoment och svårigheter. I början av 

processen upplever eleven en stor osäkerhet, förvirring och villrådighet. Efter 

fokuseringen avtar osäkerheten och en känsla av tillförsikt och lättnad infinner sig. 

(ibid. s. 1 11) l 

Kuhlthau förespråkar i boken en ny bibliotekarieroll. Bibliotekarierna stalls inför en rad 

nya uppgifter med ett problembaserat arbetssätt. Bibliotekarien ska inte bara lära ut hur 

man söker information utan aven hur den ska användas på ett bra satt. Den traditionella 

bibliotekarierollen har varit att samla, organisera och vaka över bibliotekets samlingar. 

Bibliotekarien bör istället fungera som en handledare som aktivt tar del i elevernas 

sökprocess. Bibliotekarien måste möta eleven på den nivå i processen eleven befinner 
sig i. (ibid. s. 128) 



Informati~nssökningsprocessens sex nivåer motsvarar fem olika nivåer i bibliotekariens 

förhållningssätt gentemot användaren. (ibid. 137 ff) I den första nivån strukturerar och 

tillgängliggör bibliotekarien bibliotekets bestånd. Någon biblioteksundervisning bedrivs 

inte. Nivå två innebär att bibliotekarien hjälper användaren att ta fram ratt material för 

sin specifika fråga. Undervisningen är måttlig, man introducerar användaren under en 

lektion för att denne hjälpligt ska kunna orientera sig i biblioteket. På nivå tre utgår 

bibliotekarien från elevernas önskemål och bistår med ämnessökningar, samt visar 

eleverna hur olika typer av referenslitteratur kan användas. I den fjärde nivån försöker 

bibliotekarien genom intervjuer och samtal med eleverna klargöra deras 

informqtionsbehov. Man föreslår också olika typer av referenslitteratur, först allmän 

sedan mera specifik, dvs elevema ska lära sig att använda olika kallor för att lösa sina 

problem. Den sista nivån innebär att bibliotekarien utgår från elevens individuella behov 

och är med i hela informationsprocessen från början till slut. 
l 

Att eleven arbetar självständigt och själva tar fram sin information blir idag allt 

vanligare ,på alla nivåer i skolan. För att skolan ska kunna arbeta problemorienterat 

kravs ett ,  väl fungerande bibliotek och därtill hörande utbildad personal. Om 

bibliotekarien ska möta varje elev på dennes nivå kravs att man är val medveten om de 

problem och svårigheter som möter eleverna när de ska söka efter information i 

biblioteket. För att eleven ska kunna utföra ett bra arbete måste bibliotekarien så långt 

det går arbeta utifrån niva fem, dvs vara med och planera arbetet med läraren fiån början 

och följa eleven genom hela informationssökningsprocessen. 

Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet 

Brigitte Kuhne har skrivit en avhandling som behandlar grundskolebiblioteket som 

resurs i det undersökande arbetssättet. (Kuhne 1993) Vi redogör här kort for de problem 

som hon menar kan uppstå vid integreringen av biblioteket i undervisningen, men också 

de förutsättningar som krävs for att ett sådant arbete ska bli bra. Avhandlingens 

undersökning grundar sig på Barketorpsprojektet som pågick mellan läsåren 1988189- 
1990191 i vilket Kuhne var projektledare. Hon följde i sitt arbete elevema på mellan- 

och högstadiet, deras utveckling när det galler att söka information på biblioteket och 

hur denna information sedan användes. "Målet med projektet var att pröva modeller för 

och utvärdera hur den biblioteksbaserade undervisningen kunde koordineras med 

lärarnas undervisningsmål." (ibid. s. 199) 

Kuhne menar att det finns olika faktorer som påverkar vid integreringen av ett bibliotek 

i undervisningen. (ibid. s. 227 ff) Hon delar in dessa faktorer i fyra kategorier: fysiska, 

psykologiska, utbildning och mål med undervisningen. 
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De @siska faktorerna är bibliotekets läge, storlek, öppethållande, personalbemanning, 

utrustning och ekonomi. Bibliotekets läge är av stor betydelse för integreringen i 

undervisningen. Ofta är biblioteken placerade på en undanskymd plats i skolbyggnaden 

istället for centralt. Ett centralt placerat bibliotek blir mer lättillgängligt for både lärare 

och elever. Det är darför viktigt att man redan innan skolan byggs klargör vilken roll 

man vill att biblioteket ska spela. Att biblioteket bör vara öppet hela skoldagen 

poängteras ovan av Limberg. Kuhne menar att de bibliotek som idag har generösa 

öppethållande inte alltid har personal tillgänglig. Detta resulterar ofta i att biblioteket 

utnyttjas som uppehållsrum. För att undvika detta kravs att biblioteket ständigt 

bemannas med utbildad personal. Det är också viktigt att utrustningen i biblioteket är 

ändamålsenlig, myshörnor bör inte finnas utan biblioteket ska utrustas till ett rum för 

arbete. Driftsanslagen för bibliotekets uppbyggnad är naturligtvis av största betydelse 

för hur arbetet ska bedrivas. Om man vill att biblioteket ska integreras på ett riktigt och 

naturligt satt i undervisningen, så att det fungerar tillfredstallande för självständigt och 

elevaktivt arbete krävs generösare anslag. Idag är det sällsynt att skolbiblioteket har alla 

dessa @siska förutsättningar. 
l 

De psykologiska faktorerna spelar stor roll for alla parter. Mycket beror på vilken 

inställning skolledning och lärare har till biblioteket. Om en lärare har en negativ syn på 

bibliotekarien och dennes arbete sprids detta ofta till lärarens elever och kollegor. 

Samma effekt föreligger naturligtvis om läraren har en positiv inställning till biblioteket. 

I Kuhnes undersökning fungerade samarbetet for det mesta bra mellan lärare- 

bibliotekaxie-elev men ibland kände sig bibliotekarien överflödig och dåligt utnyttjad. 

När det galler lärarens respektive bibliotekariens kompetens kan det ibland uppstå 

problem om vem som mest lämpad att undervisa i bibliotekskunskap och 

informationssökning. Många lärare menar att de lämpar sig bäst eftersom de har en 

pedagogisk erfarenhet medan bibliotekarierna hävdar att informationssökning är en 

specifik kunskap som de bast behärskar. Ki.ihne menar att det inte har någon betydelse 

vem som lär eleverna att söka information så länge vederbörande har en tillräcklig 

kompetens. För att lösa detta problem finns enligt Kuhne tre olika möjligheter. Det 

första kan vara att lärare under en termin utbildas i bibliotekskunskap och 

informationssökning for att bli skolbibliotekarier. Det andra alternativet är att 

bibliotekarier under en termin får läsa pedagogik och psykologi för att på så satt få 

större acceptans hos lärarna. Ett tredje alternativ är att lärarna redan i sin 

grundutbildning lär sig att undervisa elever i informationssökning och använda 

biblioteket som en pedagogisk resurs i sin undervisning. 



Att undervisa i biblioteksanvändning och informationssökning för studenter innebär att 

lära eleverna att stalla relevanta frågor till de problem som eleven ska besvara, hitta 

lämplig information som besvarar frågeställningen, kritiskt granska och analysera 

informationen och integrera den med tidigare erfarenheter så att man skapar sig ny 

kunskap och en förståelse for helheten. (ibid. s. 237) När det gäller elevernas sökteknik 

syntes i K-es undersökning en klar förbättring. Men det innebär "att eleverna behöver 

kontinuerlig och systematisk undervisning i bibliotekskunskap och ofta återkommande 

praktiskt qvändande och utnyttjande av bibliotekets material i olika sammanhang för 

att det ska ge resultat". (ibid. s. 204) 

l 

Ktihne stötte i sitt arbete med projektet också på en rad problem. Somliga lärares lång- 

och kortsiktiga planering ansåg hon ibland vara otillfi-edstallande. Vissa lärare kunde 

inte exakt ge besked om när man skulle påbörja sina temaarbeten och ibland fick hon 

heller inte något besked om att lektioner ställts in. Detta ledde i sin tur till att hon inte 

kunde planera och överblicka sitt egna arbete och skaffa fram det kompletterande 

material s o p  behövdes för undervisningen. (ibid. s. 197) Andra hinder som kan uppstå 

vid ett biblioteksbaserat arbetssätt är tex schematiska problem. Det är viktigt att lärarna i 

god tid bokar in sig när klassen ska arbeta i biblioteket for att undvika att flera klasser 

arbetar samtidigt. Arbetet i biblioteket innebär också ett större slitage på medierna. Bra 

inbindning av litteratur är därför viktig. Klassens storlek är ocksa av stor vikt for om 

arbetet ska lyckas bra. Resultatet blev bättre ju mindre klasserna var. Ett 

biblioteksbaserat arbetssätt innebär att bibliotekspersonal måste finnas tillgänglig. 

Grundskolan idag saknar ofta en utbildad bibliotekarie vilket innebär ett hinder om man . 
vill integrera biblioteket i undervisningen. (ibid. s. 209) 

Det ar viktigt att målen för biblioteksverksamheten finns med i den kommunala 

skolplanen. De övergripande mål som finns i läroplanen måste kompletteras. Ofta har 

kommunerna separat formulerade mål och handlingsplaner for skolbiblioteken som 

dessvärre ofta "glöms bort". 

K k e s  resultat av Barketorpsprojektet kan sammanfattas med att det inte är en lätt 

uppgift att; lära elever att söka information. (ibid. s. 241) Det kravs tid, kontinuerlig 

träning, ett val fungerande och utrustat bibliotek och ett nära samarbete mellan 

biblioteket och skolan. Vidare anser Ktihne att man vinner mycket på att elever lär sig 

bibliotekskunskap. Självständighet och kreativitet är några av fördelarna. Dessutom 

anser eleverna själva att kunskapsbehållningen blir bättre. Även lärarna var positiva till 

ett undersökande arbetssätt, även om man hade skilda meningar om huruvida 

svagpresterande elever klarade sig battre eller sämre. Ktihne själv anser att 

svagpresterande elever troligtvis klarade sig bättre med ett biblioteksbaserat arbetssätt 



än de skulle ha gjort vid traditionell undervisning, däremot behöver de mer hjälp och 

stöd från lärarna och bibliotekarierna. 

Skolbiblioteket i förhållande till IT och problembaserad inlärning i 
undervisningen 

Informationsteknologins utveckling och sarnhäilets krav på utbildning och livslångt 

lärande påverkar också biblioteken. Biblioteket har en nyckelroll i det framväxande 

kunskapssamhället, särskilt i förhållande till utbildning och kunskapssökande. Även 

traditionell undervisning kräver väl fungerande bibliotek och med 

informationsteknologins intåg fik biblioteken allt större betydelse. I biblioteket ges 

möjlighet att ta till sig information och kunskap och biblioteket spelar darför en 

avgörande utbildningspolitisk roll. (Haggström 1995, s. 3) l 

Ett av bibliotekets viktigaste mål är att b e e a  och formedla information oavsett 

distributionsform. Denna uppgift blir än viktigare nu när mängden information ständigt 

ökar. Datoriseringen i samhället ställer stora krav på politikerna. Om man i framtiden 

vill undvika att klyftorna i samhället ökar måste politikerna inse att biblioteket i detta 

sammanhang spelar en avgörande roll. Att göra informationsteknologin tillgänglig for 

gemene man bör vara en demokratisk fiåga. (ibid. s. 4) För att vi ska kunna bevara vårt 

demokratiska och öppna samhälle som ju kännetecknas av att alla människor som kan 

och vill får ta del av den politiska beslutsprocessen behövs val fungerande bibliotek. 

Biblioteket ska vara den plats dit medborgarna går for att skaffa sig relevant 

information. Den nya tekniken får inte bli ett hinder for dem som inte behärskar den. 

Införandet av IT påverkar bibliotekarierollen. Den viktigaste uppgiften blir att kunna 

värdera och fórmedla den information som finns på näten, men också att ge användarna 

utbildning och handledning i informationssökning. (ibid. s. 14-1 5) Kännetecknande för 

tex Internet är att informationen är ostrukturerad och oöverblickbar. Det ska darför vara 

bibliotekariens uppgift att fungera som handledare och navigatör, att med teknikens 

hjälp navigera människor till den information de behöver. (ibid. s. 5) Det undersökande 

probleminriktade arbetssättet medverkar till att biblioteket utvecklas till att bli skolans 

viktigaste läromedel, skolans nya kunskapscentrum. Biblioteket har en viktig roll i 
undervisningen då eleverna själva och i gnipp söker kunskap i böcker, tidskrifter och i 

databaser. Bibliotekariens pedagogogiska funktioner blir därför alltmer viktiga i 

framtiden. Bibliotekarien måste vara lyhörd för lärarnas satt att arbeta, for kunskapssyn 

och metoder for att det undersökande arbetet och informationssökningen i 

skolbiblioteket ska fungera pil ett meningsfullt satt. (Palm 1995, s. 10-1 1) 



Sammanfattande kommentar 

Att biblioteken ska tillhandahålla information och erbjuda en likvärdig utbildning for 

alla är en självklar demokratisk fiåga. I dagens samhälle med dess enorma 

informationsflöde är tekniken det redskap som hjälper oss att hitta fram till relevant 

material. Det borde alltså vara självklart att biblioteken tillhandahåller även 

informationsteknologin i form av databaser, Internet osv till alla människor. Samma sak 

galler skolbiblioteken. Som vi nämnt råder idag en något ojämn kvalité 

gymriasiebiblioteken emellan men också mellan gymnasie- och grundskolebibliotek. 

Oavsett standard så borde skolbiblioteken med de resurser som redan finns att tillgå i 

vårt tyckeutgöra en bra utgångspunkt for ett fortsatt arbete med att erbjuda olika typer 

av medier ,for ett problembaserat arbetssätt. Mycket kvarstår att göra innan allt detta kan 

bli en realitet och arbetet kan fungera på ett tillfredsställande satt. Både fran politikernas 

sida genom att satsa mer pengar men också biblioteken bör tänka igenom och formulera 

sina mål för sin roll i skolan, göra PR för sin verksamhet och arbeta mera utåtriktat 

genteinot elever, lärare och politiker för att få ett större gehör för sin verksamhet. Som 

vi nämnt kravs det aven en hel del Qsika förutsättningar för ett bra arbete, tillgänglig 

och utbildad personal, generösa öppettider, stort utrymme och relevant mediautbud osv. 

Det kan ta tid innan allt detta faller på plats. Biblioteken nämns ofta endast perifert i 

olika styrdokument, det är hög tid att man inser att biblioteken bör utgöra en självklar 

resurs för ett effektivt arbetssätt i skolan. Ett sätt att göra utbildningen mer likvärdig ' 

tycker vi är att nu satsa mycket mer på skolbiblioteken. 

Louise Limberg, Carol Kuhlthau och Brigitte Kuhne har alla tre pedagogiska 

utgångspunkter för sitt arbete och ser skolbiblioteket som en resurs i det självständiga 

kunskapssökandet. Limberg talar om ett undersökande och elevaktivt arbetssätt. Kuhne 

redovisar ett biblioteksbaserat arbetssätt. Kuhlthau beskriver informationsprocessens 

olika stadier. De möter med sin pedagogiska hållning både den kvalitativa 

kunskapssynen och ett självständigt, undersökande, probleminriktat arbetssätt som 

metod. 

Skolbiblioteken utvecklas alltmer till skolans kunskapscentrum och skolbibliotekarien 

deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Informationsteknologins genombrott i 

skolorna och det uppvaknande intresset for självständiga arbetsformer kan kanske 

förändra skolbibliotekens och även skolbibliotekariens roll i undervisningen. 



7. Resultatredovisning och analys l 

Den empiriska delen av vår uppsats bygger som vi tidigare nämnt på kvalitativa 

intervjuer som huvudsakligen genomfördes under mars-april 1995 med personer som på 

ett eller annat sätt kan kopplas till Ostindieprojektet. Urvalet av intervjupersoner har 

Håkan Svensson, projektledare på Datatorget bistått med. 16 personer inteNjuades och 

varje intervjutillfalle varade mellan 1-1% timme. Som grund för intervjuerna har vi haft 

vår fiågemanual med tillägg for en fråga som berör skolbibliotekets roll i forhållande till 

IT i undervisningen. Vi började med att presentera vårt syfte med intervjun och läste 

sedan upp vår frågeställning. Beroende på personens anknytning till Ostindieprojektet 

utgick vi från tex motiv med Ostindieprojektet och IT i undervisningen och lat sedan 

personen tala fritt kring denna fråga och på så satt berördes på ett naturligt satt resten av 

frågorna. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut ordagrannt med undantag från 

icke betydelsebärande ord. Vi har sedan bearbetat materialet i flera omgångar for att 

hitta olika utgångspunkter, aspekter och variationer och vi har utifrån detta arbete skapat 

olika kategorier. Vi har valt att ta med ganska många och ibland långa citat. orsaken är 

att vi tycker att våra informanter använder ett intressant talsprak och att uttryck och 

uppfattningar på så satt bäst kommer till sin ratt. 

Vi redovisar vart intervjumaterial i sex olika avsnitt baserade på delfrågorna till vår 

frågeställning. De handlar om motiv, förutsättningar, material, kunskapssyn, IT i 

undervisningen och skolbibliotekens roll i undervisningen. Varje avsnitt är indelat i 

kategorier. En sammanfattande beskrivning av kategorins innehåll presenteras forst for 

att läsaren lättare ska förstå innebörden och kunna följa med i texten. Varje kategori 

innehåller citat som åskådliggör olika aspekter av kategorin. Varje aspekt illustreras 

med ett klipp ur citatet. Vi låter våra informanter vara anonyma och citaten markeras 

därför med ett nummer i den ordning som intervjuerna genomfördes, Istället för att ha 

ett separat avsnitt med hela analysen samlad har vi valt att lagga vår analys som 
avslutning efter varje kategori. Anledningen till denna uppläggning är att vi ser själva 

resultatredovisningen som en del av vår analys. 

I analysen av våra kategorier kopplar vi empiri till teori och försöker finna 

beröringspunkter och skillnader. Vi ställer också egna fragor som vi %tt under arbetets 

gång. Vissa kategorier saknar teorianknytning. Det galler framförallt ekonomiska och 

tekniska förutsättningar, tillgänglighet samt kategorierna som handlar om materialets 

uppläggning och tänkbara svårigheter vid inläggningsarbetet. Detta beror på att vi valt 

att inte fördjupa oss i de tekniska och ekonomiska aspekterna eller frågor om 

tillgänglighet. Detta kan innebära att analysen kan ge ett något ojämnt intryck. Då 

Ostindieprojektet ännu inte förverkligats har vi inte heller något konkret exempel att 
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knyta till någon teori. Vi är medvetna om att kategorierna i avsnitten om uppfattningar 

av motiv och förutsättningar glider in i varandra, vilket är naturligt då politik, ekonomi, 

teknik och pedagogik är intimt förknippade med varandra. Anledningen till att vi ändå 

presenterar dessa kategorier i denna form är att vi vill ge en helhetsbild av 

Ostindieprojektet och alla de uppfattningar, förväntningar, föreställningar, tankar och 

idéer som framkommit i våra intervjuer. 

uppfattdingar om motiven till Ostindieprojektet och IT i 
underviSningen 

Under vår första fråga har vi fått fram tre olika kategorier som vi presenterar under 

rubrikerna Pedagogiska motiv, Tillgänglighet och Politiska motiv. 

Pedagogiska motiv 

Det är viktigt att skolan hänger med i samhällsutvecklingen. Det är nödvändigt med IT i 
undervisningen med tanke på den ökade datoranvändningen ute i samhället. Ett annat 

viktigt motiv är att man i skolans värld med hjälp av modern teknik vill introducera 

lokalt historiskt källmaterial och på det sättet levandegöra historien. Syftet a också att 

visa ett konkret exempel på hur man kan använda den nya tekniken som ett redskap i 

skolan och introducera lärare och elever i användandet av modern IT, tex genom att 

bygga upp1 databaser i olika ämnen. 

"Lära för livet" 

Syftet med detta är ju att skolan ska lära for livet heter det så vackert och livet idag ute är 

datoranvändning. Jag tror inte man kan hitta många yrken där inte datorerna finns på ett eller annat satt. 

När till och med snabbköpskassörskorna, det är ju datorer som de använder. Så självfallet sa måste skolan 

komma in i det här så att man utbildar for livet. (Int 10) 

"ett bra och åskådligt exempel" 

Vi vill göra ett bra och åskådligt exempel på vad man kan använda den nya tekniken till inom ett 

ämnesområde och da har vi valt ett som vi tror är relativt enkelt att hantera och som kan vara intressant 

for skolan. Några kanske blir intresserade av historia också för den delen. (Int 4) 



"Muséerna sitter på en guldgruvacc 

Museerna sitter på en guldgruva med information som skulle vara oerhört anvandbar i skol an... Hade man 

tillgång till det historiska materialet i skolan, så kommer man att använda det. Historiskt material, det är 

valdigt spännande om man så att säga kan levandegöra det, många ungdomar ser på det här som gammalt 

dammigt elände, men det beror ju p3 att de inte vet, de har inte kommit i kontakt med texterna där det 

berättas saker. Och kan man levandegöra det, så kan man använda modem teknik for att plocka fram sånt 

som ar valdigt intressant, det är bra alltsa. (Int 4) l 

"skapa gemensamma resurser i ett pedagogiskt nät" 

Jag kan val saga att vi har ju ett syfte här, det är att skapa gemensamma resurser i ett pedagogiskt nät, då 

vill vi ju lagga upp databaser, ämnesvisa databaser och da kan detta vara ett av de pilotprojekt som vi ska 

dra igång här ... (Int 9) I 

På längre sikt är det tänkt att Ostindiematerialet ska laggas in på Skoldatanatet. Detta 

blir ett satt att visa att man med teknikens hjälp kan underlätta lärarnas arbete. De 

behöver inte längre gå till olika källor for att sammanställa sitt undervisningsmaterid, 

utan de kan gå direkt till databasen där informationen finns samlad. Både elever och 

lärare ska @ila databasen med material och man ser här också en större möjlighet för 

elever att arbeta mera aktivt och självständigt. Det betonas att pedagogiken måste styra 

arbetet. 

"det är pedagogiken som styr och inte tekniken" 

Vi är måna att poängtera i alla sammanhang att det är pedagogiken som styr och inte tekniken, utan vi ska 

utnyttja informationsteknologin for att bättre nå våra mål, enklare nå våra mål, förhoppningsvis ska vi 

genom att då lägga upp såna här gemensamma resurser underlätta lärarnas arbete och också underlätta for 

eleverna att arbeta självständi gt... (Int 9) 

För skolans del innebär den nya tekniken aven en möjlighet att samarbeta med skolor i 

andra länder. 

"det finns andra människor än svenskar i Sverige eller i världen rättare sagt" 

Syftet med det här, det är självfallet att man ska göra det här på en helst nordisk eller internationell nivå 

s3 att man redan från början lär sig att det finns andra människor än svenskar i Sverige eller i varlden 

rättare sagt och man ska knyta kontakter helt enkelt runt om. Och vi har idag ett antal exempel pa projekt 

som följer de h& sakerna, exempelvis miljöprojekt, vi har en skola uppe i Uddevallq som har en 



motsvarande vänort pA Englands vastkust och dar undersöker man såna h& olika miljöbitar och jilmför 

mätvärden och testresultat och såna h& saker, så analyserar man det och drar ladom av det hela. (Int 8) 

Ostindieprojektet kan ses som en direkt konsekvens, en konkretisering av direktiven i de 

statliga utredningma. IT-kommissionen uttrycker klart att alla elever ska lära sig 

använda IT. (SOU 1994:118, s. 9) I Skola för bildning poängteras vikten av att skolan 

bevarar och utvecklar kulturarvet. Det talas också om lokal profilering. (SOU 1992:94, 

s. 87) Ostindieprojektet är just ett sådant exempel. Göteborgs historia presenteras i ny 

form för skolelever och kanske kan historieämnet därigenom bli mer intressant och 

levande. IT-kommissionen talar också som vi tidigare sett om vikten att göra IT till ett 

verktyg i skolan. (SOU 1994:118, s. 9) Skolverket arbetar för att ge skoldatanatet ett 

användbart, intressant och meningsfullt innehåll. Trenden att kombinera IT-utveckling 

med tillgängliggörande av historiskt material har anammats inte bara i Göteborg utan 

även på andra håll i landet, tex i Sambiprojektet i Värmland och Sverigeutställningen i 

Stockholm. Kombinationen av IT-utveckling och historiskt material foder funderingar 

kring mål och medel. Är målet att tillgängliggöra historiskt material for att möta 

elevernas lokalhistoriska intresse? Eller är IT-användningen som ju borde vara ett 

medel, det egentliga målet? Kanske är det praktisk och ekonomisk nödvändighet som 

styr valet av innehåll vid IT-användning? Att tillgängliggöra historiskt material är ju 

som vi vet inte belagt med extra copyrightkostnader. Med detta faktum som 

utgångspunkt är det inte förvånande att IT-försöken inleds med tillgängliggörande av 

historiskt material. På detta satt kan de IT-intresserade inom skolor och museer 

"kostnadsfritt" experimentera och utveckla teknikens användningsområden. - 
Satsningen på historiskt material kan tankas påverka det faktum att det tidigare främst 
varit de naturvetenskapliga ämnena som dragit fördel av tekniken. De yrkesinriktade 

och humanistiska ämnena fått hålla tillgodo med datorer av äldre modell. (Riis 1991, s. 

48) IT-satsningen ska komma alla elever till del oavsett ämne och Ostindieprojektet är 

ett steg i denna riktning. Kanske ar det de redan datorkunniga på skolan, dvs oftast 

företrädare for de naturvetenskapliga ämnena, som styr skolans IT-utveckling. (Lindh 

1993, s. 264 ff) IT-satsningen på historiskt material i kombination med att samtliga 

lärare får utbildning i datoranvändning kan kanske leda till att företrädare för 

humanistiska ämnen i framtiden får mer inflytande inom datorområdet i skolan och den 

av Lindh förväntade maktforskjutningen på skolorna blir en realitet. 

Uppbyggnaden av ämnesvisa databaser är ett motiv som nämns av våra informanter. 

Ämnesvisa databaser kan vara ett sätt att underlätta lärarnas arbete. (Broady 1992, s. 22- 

28) Frågan är bara hur detta ska gå till? Vem ska bygga upp baserna, lagga in materialet, 

strukturera, indexera osv? Lärarna? Bibliotekarierna? Frivilliga? Mycket arbete återstår 



innan de gemensamma ämnesdatabaserna är en realitet. Men när de finns kan de kanske 

påverka undervisningen i positiv riktning. Istället för att använda läroböcker kan man 

tex gå direkt till orginalhandlingarna. Kanske kan exemplet Ostindieprojektet bidra till 

att stimulera IT- utvecklingen i skolan och att ny kunskap tillförs historieämnet? 

Internationaliseringen är ett annat motiv som kommer fram i intervjuerna. I Skola för 

bildning (SOU 1992:94, s. 88 ff) och Högskoleutredningen (SOU 1992:72, s. 12) talas 

om internationalisering som en viktig forändringsfaktor i samhället just nu. IT- 

användning i undervisningen öppnar oanade möjligheter till samarbete över, gränserna. 

Världen krymper, vi kan lära av varandras kulturer och erfarenheter och kan etablera 

kontakter med andra skolor och institutioner runt om i världen. IT kan kanske ge elever 

på alla stadier en konkret och personlig erfarenhet av vad internationalisering innebär. 

I Göteborgs lokala IT-planer betonas att de pedagogiska aspekterna av IT i 

undervisningen bör beaktas så att inte enbart tekniken styr IT-utvecklingen i skolan. (IT- 

plan : pedagogik och informationsteknologi, Förslag 1995, s. 6) Samma uppfattning 

kommer till uttryck i vårt intervjumaterial. I intervjuerna framkommer dock en viss 

dubbelhet, samtidigt som man vill ge erfarenhet av IT-användning i skolan vill man 

väcka intresse för historia. 

Tillgänglighet 

Att göra material tillgängligt är ett motiv-som Stadsmuséet lägger stor vikt vid. Idag 

ligger mycket lagrat i olika magasin och är därför oåtkomligt for allmänheten. För 

Stadsmuseet och Landsarkivet är det nu främst olika arkivförteckningar och 

föremålskataloger som rör tex den ostindiska tiden som man vill nå ut med. Att nå ut till 

fler människor inte bara i Sverige utan i hela världen tror man nu blir möjligt. Man kan 

få en lokal, nationell och internationell spridning på sitt material. Man når på detta satt 

aven nya målgrupper, människor som kanske inte vet vad muséerna eller landsarkiven 

har att erbjuda. Utbyte av information underlättas om man är medveten om vad som 

redan finns och vad som efterfrågas. Det är också fragan om att ge och ta. Genom att 

man lägger ut ostindiematerialet på nätet möjliggörs ett samarbete med andra kollegor 

och institutioner, man kan utbyta erfarenheter, samarbeta på ett annat sätt än tidigare. 

Om man går med i projektet på ett tidigt stadium tror man sig också kunna vara med att 

påverka utvecklingen. 

"det är ju framtiden detcc 

Ge tillgång till föremAlssamlingarna via datorn, det är ju framtiden det. (Int 7) 
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"man når dn helt annan publik" 

Och då tror jag helt plötsligt att man når en helt annan publik, det som kan vara ganska litet, kanske i 

Sverige intresserar det 100 000 människor, men det räcker ju for sjutton gubbar med 10 i varje land så ar 

det enorma mängder människor som når det här på ett helt annat satt. Det tror jag då är viktigt, det är 

viktigt att man är med i början av en utveckling, då kan man också räkna med att paverka litegrann. Sen 

är det naturliktvis den andra delen då, att man får ju tillbaka väldigt mycket när man gör sånt här... Det är 

samma grej da, när man lämnar ut information sa dyker det upp ... (Int 6)  

Ett annat motiv som poängteras är att man tillgängliggör unikt material som annars inte 

visas offentligt. För Stadsmuseet kan den nya tekniken innebära att man kan dela med 

sig av material som annars varit för dyrbart för att låta allmänheten ta del av. Den nya 

tekniken kan kanske i framtiden också innebära nya uppgifter för museet. Från att vara 

en instituti0.n som framst bevarar och förmedlar vårt kulturarv genom att samla olika 
i 

foremål kan det i framtiden bli fråga om att bevara och sprida information. 

"man samlar egentligen inte foremål utan man samlar information" 

Det här med indianerna, i en tid då man stal deras kulturarv egentligen, och som han (museiman i 

Canada) uthyckte det då att i samma utsträckning som konservatorerna får nya elektronmikroskåp, ju 

dyrare blir det att skicka runt foremål, for de skadas ju rätt ordentligt när man skickar runt dem, men ju 

mer de kan bpptäcka de skadorna ju värre blir det ju. Och da blir det ju fniktansvärt mycket dyrare, de 

har helt enkklt inte rad att göra vandringsutställnin gar... Och sen malade han upp en framtidsvision, där 

det tekniskt sett är fullt möjligt att läsa in ett föremal ... och sa kan man skicka det pA satellit och sa har du 

en... spnitmaskin i andra ändan sa h& och så kan du mala upp en totempole, tredimensionellt, i vilken 

storlek du vill. Det låter hisnande och konstigt men det är trots allt ändå billigare än att en massa 

konservatorer ska sitta och laga några totempolar. Det är klart att det ar lite ... Jo, poängen med detta var 

också att man lämnar sen tillbaka totempolen till indianerna, så fick de ta ansvar för sitt eget kulturarv 

och da händk det facinerande att da fick man veta mer om totempolen, för helt plötsligt blev de delaktiga 

i sitt eget kulturarv och da var de beredda att lämna ifiån sig en massa hemligheter som de aldrig hade 

berättat förut och da ökade informationen och da blev det sa att stiga i sin tur ett problem att hantera. Och 

da har de bestämt sig där för att de är alltsa en informationscentral egentligen da, att man samlar 

egentligen &te föremål utan man samlar information. (Int 6 )  

Ostindieprojektet kan också vara ett satt att på sikt underlätta muséemas och arkivens 

arbete. Historiskt material blir överskådligt om det finns samlat i en bas, jämfört med 

idag då allting finns utspritt på olika institutioner och magasin runt om i hela landet. 

Allmänheten kan på ett annat satt än tidigare ta del av arkiv och kataloger och på så satt 



komma mera förberedda när de sedan besöker Landsarkivet eller Stadsmusbet for att fa 

vidare information. 

"att vi bryter murarna ... och att folk lätt kan komma åt våra grejer" 

Det är att du kan arbeta på ett annat sätt med det, det blir en självklar del i omvärlden, på ett satt som inte 

går nu pA ett arkiv ... Att vi bryter murarna, går utanför våra murar och att folk lätt kan komma åt våra 

grejor och att vi själva lätt kan komma At våra grejor så vi kan se vad vi har. (Int 7) l 

"Ju battre förberedda forskarna är desto battre for oss" 

Vi kan mycket väl tänka oss att lämna vår del till Internet, och det skulle väl betyda att den forskande 

allmänheten skulle lätt komma åt våra arkiv, förbereda sig innan de kom hit och beställa fram handlingar 

innan de kommer hit, det skulle ju naturligtvis underlätta vårt arbete. Ju battre förberedda forskarna är 

desto bättre för oss. (Int 16) 

Skolan ser positivt på teknikens möjligheter och på samarbete med musiema. 

"Det finns ju ingen battre kunskapskälla om man ser bakåt i tiden än ett museum" 

Det finns ju ingen battre kunskapskälla om man ser bakåt i tiden än ett museum. Problemet med ett 

musem är att man kan visa så lite utav alltdet man har och här är en enorm möjlighet ... komma ut på ett 

helt annat sätt. Du kan visualisera, jag menar en utställning måste de av utställningstekniska skal ha ett 

helt Ar. Här kan du göra en utställning ett Ar, spela in den p% en CD och sen har du den i hundra år om du 

vill. Den finns ju dA digitalt SA du kan klippa och klistra och plocka i den utan att det kostar dig nigot. 

Snacka om möjligheter. (Int 15) , . .. 

Museerna ska förutom att vårda och förvalta kulturarvet även tillgängliggöra sina 

samlingar. Det råder enligt DIK-förbundet för närvarande en stor omedvetenhet i 
l 

samhället om vad bibliotek, museer och arkiv har att erbjuda. (Almerud 1994 s. 1) En 

nationell informationsinfiastniktw: kräver ett nära samarbete mellan olika 

organisationer. (DS. 1994:9, s. 26) Samverkan museerna emellan möjliggörs lättare 

genom de tekniska förutsättningar som finns idag. Genom att samlingar tillgängligörs 

elektroniskt kan kunskapen om andras samlingar öka och samarbete institutionerna 

emellan främjas. Tekniken sägs skapa nya uppgifter för museerna då tekniken idag ger 

oanade möjligheter till att producera, presentera och distribuera information oberoende 

var man befinner sig. (Marklund 1994, s. 18) Men vision och verklighet ligger ibland 

långt ifiån varandra. För att kunna konkretisera och förverkliga de möjligheter som 

tekniken ger krävs goda ekonomiska förutsättningar, teknisk utrustning och kunnande, 



vilket på grund av mycket små ekonomiska resurser ännu i stort sett saknas inom 

muséerna i Göteborg. Frågan är också om det är möjligt att få museipersonalen att ändra 

uppfattning om sin verksamhet, från att bevara och förmedla föremål till att förmedla 

information i digital form? 

Den nya tekniken kan innebära en förnyelse av museernas verksamhet. Den nya 

multimediala tekniken kan genom att muséemas utställningar och samlingar 

tillgängliggörs bidra till en vitalisering av undervisningen i skolan. (Brunell, Gillner & 

Regner 1994, s. 5-6) IT-utvecklingen sägs också i framtiden erbjuda intresserade 

forskare möjligheten att i lugn och ro studera olika föremål och texter på dataskärmen. 

Med tanke på de faktiska ekonomiska villkoren känns d e k a  framtidsvision dock ännu 

något avlägsen. 

Stadsmuseet och Landsarkivet tillgängliggör sitt Ostindiematerial i första hand for 

skolans räkning. I ett längre perspektiv kan det komma andra intressenter till del. Att ge 

elever tillgång till tidigare opublicerat material och originaltexter via datorer är kanske 

bra med tanke på de elever som annars inte har något intresse eller möjlighet att ta sig 

till muséet. Vi undrar ändå om det inte ligger ett värde i sig att titta och känna på det 

verkliga originalet? Vi undrar också om det verkligen finns ett intresse hos elever för 

denna typ av dokument? 

Politiska motiv 

Den sista kategorin kallar vi politiska motiv. Kategorin omfattar kulturpolitiska och 

utbildningspolitiska aspekter och tankar kring den internationella konkurrensen. Här 

uttrycks också tankar om jämlikhet och etik. 

Från Stadsmuséets sida menar man att den nya tekniken kan bidra till ett mera jämlikt 

sätt för människor att närma sig historien. Idag vet man att det finns en viss 

klassbundenhet när det gäller museibesök. Om man med teknikens hjälp kan fånga 

elevers eller allmanhetens intresse kan detta också leda till att museibesöken ökar i 

framtiden. 

"De målgrupper vi,borde nå, de når vi ju inte" 

Och det kan man val ocksa se nAn kulturpolitisk mening i det, det är oerhört mer jämlikt an ett muséum. 

Alla har ju inte datamaskiner, jag vet det och det är jättesvårt att få tag i och det uj! det är dyrt. Men vi vet 

ju trots allt hur mAnga det ar som går pA muséer, det är ju ta mig tusan inte sA många och det är dessutom 

valdigt klassbundet. De målgrupper vi borde nå, de når vi ju inte. Det är vi ju inte ensamma om... Det 



förutsätter da ett visst teknikintresse di. Jag tror att fönitsättningarna att n i  fler är större med detta än att 

få dem att komma hit ... det finns oerhört många hinder ... vi har inte mer än 100 000 besökare om året, det 

är ju inte sh förbaskat mycket, varav ungefar hälften är hittvingade barn. (Int 6 )  

Tekniken styrs idag till stor del av de internationella storföretagen och därför är 

programmen till större delen utländska. De multinationella företagen tänker kanske inte 

alltid på att göra program som passar den svenska marknaden. Genom att plibörja 

Ostindieprojektet, att lägga in svenskt historiskt material och också att lata olika 

kunskapsbärande institutioner som skolor och muséer vara med att phverka 

datamarknaden, kan man kanske i framtiden arbeta med svenska program som är 

anpassade till våra behov. 

"det måste finnas vårt material också" 

... några elever, som gjort ett litet bildspel i datorn, om världens historia på 5 bilder ... de hade plockat såna 

här bilder ur de här Clip Art programmen då, dinosaurier och amerikansk ... vad heter det, vit lutheran, 
.) 

den här normalamerikanen, han är vit och lutheran och det är såna här människor som alltid avbildas i de 

här. Att då inte kunna få tag i en svensk bild att sätta till det historiska skedet, det är en brist egentligen. 

Plus att få alldeles riktiga orginalbilder på hur folk de facto såg ut, det tror jag är otroligt värdefullt ... 
Annars blir vi ju också drimkta av det här, det finns ett program som heter Ancient lands, som handlar om 

Grekland och Egypten och sådär, med en typiskt engelsk accent på hela programmet. Det är nån allmän 

soppa, världshistoria som inte är... det är bra p% många sätt, men det är klart, det måste finnas vårt 

material också da. (Int 6) 

"så kan man göra en insats tillsammans" 

I det här projektet finns det ju ... kommersiella krafter sitter har och tar över kulturlivet ... Det ar ett 

nödvändigt ont, det är bara till att inse, med det samhälle vi har idag, att det finns kommersiella krafter, 

det är ju ett sätt idag att hävda Göteborg som stad, det är ju tvA sidor av samma sak. Det finns ju kulturliv 

och det finns företag och kommersiella krafter. Det bästa vore om de kunde göra det tillsammans, göra en 

gemensam insats. Mycket med det här med Göteborg och Compani är ju väldigt kommersiellt, de kan ju 

få gapa om sina företag och så kan ju vi sta där pa ett hörn och tala om att det finns muséer och annat 

också, så kan man göra en insats tillsammans. (Int 2) 

Det finns i de statliga utredningarna, IT-planer, Agendor etc riktlinjer för hur den nya 

tekniken ska användas i skolorna. Man uttrycker bla den demokratiska tanken om att 

tekniken ska komma alla till del. Målet är att eleverna förbereds inför ett framtida 

yrkesliv. Utredningarna ger också direktiv för uppbyggnaden av den 



informationsteknologiska infrastrukturen. Det kommer dock som uttrycks ta lång tid 

innan mankommit så långt att alla kan få ta del av tekniken på lika villkor. 

"Det finns ju direktiv" 

Det finns väl en politisk målsättning att man ska börja använda IT i undervisningen. Det finns ju de här 

utredningarna osv. Det finns ju direktiv for att man ska göra det också. Och det handlar val om att våra 

elever inte ska hamna i, jobba på ett omodernt satt. Det handlar om pedagogik ... Det ar den pedagogiska 

tanken att sjklvständiga studier, att själva söka sitt material och själv bearbeta osv. Det är nAgot man 

strävar efter nu. Den nya tekniken möjliggör såna saker. (Int 13) 
l 

"Vi har en IT-plan“ 

Vi har en IT-plan for första gången, det är ju också viktigt. Att det är lite grann röd tråd, så att det inte 

bara är adhoc allting som händer. Det där ar inte försumbart. Även den kan ju vara fel, men det finns 

ändå en tanke. Då tror jag att om man har en röd tråd och en tanke så blir man mer medveten om 

vamingssigdalema. Oj, det kommer nanting nytt. Vi kanske har tänkt fel. Och att man kommunicerar den 

tanken med andra. Vi har ju väldigt tydligt talat om vilka det är som ska få optofiber, när de ska få 

optofiber, vilka skolor som får möjlighet till bild p& niitet. Direkt ifran början, och att det är planerat b d a  

fran början tex när vi har byggt nytt här på Burgården tex sa är den helt optofiberklar och sju enheter är 

det nu i sommar. Och sa börjar vi sanda mellan dem och så vet de andra enheterna nar det kommer. Alla 

de som inte ar med vill ju vara med. Då säger vi men börja då. Då kan de börja med vanliga modem när 

det går via ISDN och så börjar de och så har man en utveckling. EU har ju också prioriterat detta. (Int 16) . 
Det är också en fi-åga om konkurrens mellan olika länder. Sverige måste hänga med i 

datautvecklingen om vi i framtiden ska kunna havda oss internationellt i det alltmer 

framväxande informationssarnhallet. EU kan också vara en bidragande faktor till varför 

man genomför ett sådant här projekt just nu. 

"att ta fram regionema" 
l 

EU, regionallt, det är det över hela Europa, regioner, att ta fram regionema. Så därför sa tror jag att 

Kompaniet d&, det är en vastsvensk företeelse, en göteborgsföreteelse, plus att det speglar ett ärofillt 

förflutet. (Int 6) 

"konkurrensen mellan länderc' 

Jag tror det fungerar på följande satt att gamla regeringen och riksdagen, de uppmärksammar detta med 

IT. Jo, det är Sverige AB som ska drivas fram här också. Vi var inne i en lågkonjunktur där man ser vad 



som händer i Ryssland, i Baltikum, där de ligger i startgroparna, är mycket duktiga naturvetare. De s l b  

oss många gånger om vad galler ungdomar med naturvetenskaplig basutbildning och javligt duktiga är 

de. De börjar nu satsa, satsa rejält p& IT-samhället. Oberoende var du befmer dig i världen, du kan köpa, 

handla tjänster genom den här IT-världen. Och det tror jag man ser som ett hot, eller det s&g de här 

politikerna. Nästa steg är ju att nuvarande regering och riksdag, de har också satt igång och trycker ner 

detta i kommunalled och kommunpolitikerna är heltända på detta. De börjar snacka om bredbandsvägar, 

hur man ska strukturera ... det är ett jäkla tryck, och det här trycket ligger ocksa pil den enskilda rektorn pil 

skolenheten. När ångvälten rullar p& h8r nu finns ingen som kan stoppa den, konkurrensen mellan länder. 

(Int 5) 

Jämlikhet är också en aspekt då, skolan har till uppgift att kompensera de som inte har 

tillgång till datorer i hemmen. Alla elever ska i skolan ges lika möjligheter att lära sig 

använda datorer på ett meningsfullt satt.. 

"Skolan måste kompensera" . il+ 

Vi hoppas ju på en sänkt skolpliktsålder, ungar lär sig tidigare, då är det viktigt att de får lära sig att 

använda datorn. Väldigt många gör det nog redan i hemmen. Där kan man väl säga att antagligen ar det 

väl så att många barn använder datorn i hemmen men bara som spelgrunka. Och det är ju då lite synd att 

datorn bara blir en sådan leksak. Därför är det bra om skolan kan komplettera med seriös användning och 

meningsfull användning ... Det är skolans skyldighet att kompensera det. Det är ocksa ett viktigt skäl. Om 

alla barn ska få möjlighet att i ungdomsåren lara sig att anviinda datorn sa maste det vara skolan som 

tillhandahaller det. I annat fall sa kan det bli ojämlikheter som är förödande. SA darför maste skolan 

kompensera det och det är ett väldigt viktigt skäl till att använda datorn i skolan. (Int 10) 

En av våra intervjuade avvisar jämlikhetsaspekten och ifiågasatter samtidigt talet om 

effektivitet. 

"Jag har svårt att följa det resonemanget" 

Socialdemokratin säger att det %r en jämlikhetsftåga. OK, det är bra. Jag menar inte att jag är mot datorer 

i skolan, men jag är mot en uppfattning som tror att man får effektivitetshöjning bara for att man slänger 

in en massa PC i ett klassrum. Det får man inte alls det. Däremot kan stölderna öka. Det kan man föntse 

garanterat om de inte kan låsa fast dem ... Carl Bildt är ju en stor vän av IT och han menar ju att den 

nuvarande socialdemokratiske samförståndsministern ar en jävla kapp i hjulet. Bildt tycker att man ska 

blåsa på här nu och då säger socialdemokratin att detta här är en jämlikhetsfråga, vi får inte skynda f6r 

fort, for da får vi 213 kvar nånstans i en total ignorans. Telefonerna hade ju bara överklassen p& 1880- 

talet, sen kom de in i alla iem. Det är ingen som har funderat pa om det skulle vara en jämlikhetsfkåga. 

Jag har svart att följa det resonemanget. (Int 12) 



Hur hanterar skolan det sociala ansvaret i förhållande till IT-uppbyggnaden? Vårt första 

citat illustrerar en social medvetenhet, som ytterligare förstärks i det följande citatet. 

"IT och sociala avvägningar måste göras rätt." 

Hamnar jag i en prioritering sa maste jag säga att jag Atminstone idag lägger 10 000 p% Kalle som har det 

javligt än köper en ny dator. Mår inte eleverna bra blir det inte bra. Klart jag kan satta Kalle framför 

datorn sa avlastar jag problemet och Kalle är kanske nöjd, men fiagan är om jag löser hans situation och 

hela hans bekymmer och hans dåliga relationer till allt möjligt. Det här är jattesvåra frågor, det här är ju 

en prioriteriigssituation ... IT och sociala avvägningar måste göras ratt. Det har är inte antingen eller, 

antingen det ena eller det andra. Det har ju givetvis med hela atmosfaren på skolan att göra dvs i en 

gemensam syn på hur elever ska tas och bemötas. (Int 11) 

"Vilka etiska standards är rådande i skolan?" 
? 

Det stora problemet i ungdomskolan är ethos. Vilka etiska standards är radande i skolan? Hur tar de hand 

om varandra, mobbing. Detta blir de ju inte av med för for att man far en massa datorer. Det är de sociala 

problemen etiska och moraliska, samlevnad, skiktandet i svaga och starka och de här hemska 

sorteringsinstrumenten som skolan har försummat mest ... (Int 12) 

Det ar viktigt for skolan att hänga med i utvecklingen och arbeta på ett modernt satt. Att 

skolorna i Göteborg försöker hänga med i utvecklingen fiamgår av informanternas citat. 

Utarbetandet av lokala IT-planer pågår som synes inom Göteborgs gymnasieskolor i 

enlighet med IT-kommissionens direktiv och den av Ingeniörsvetenskapsakademin (Ds 

1994:9, s. 20 ff) föreslagna infrastniktursuppbyggnaden är också i full gång. 

Från Stadsmuséets sida tror man att Ostindieprojektet i förlängningen kan bidra till ett 

ökat antal muséebesök. Kanske väcks elevernas historiska intresse av att kunna fi fiarn 

ostindiematerial på nätet så att de på eget initiativ tar sig till Stadsmuseet för att 

ytterligare studera material och föremål. Men risken är kanske att effekten istället blir 

den motsatta så att både elever och skola nöjer sig med den elektroniska publiceringen. 

Det går fortare och innebär möjligen också en kostnadsbesparing för skolorna då man 

om man stannar hemma slipper betala avgifter för skolornas muséebesök? 

Ostindieprojektet är ett första försök fiån Stadsmuséets och Datatorgets sida att på 

Skoldatanätet och Internet ge den nya tekniken ett meningsfullt innehåll. Kjell-&e 

Johansson är som vi har sett starkt kritisk till användning av Internet i skolan då mycket 

av innehållet på Internet är av kommersiell art. (Jacobson 1995a, s. 11) 



Kommunikationsnätet ger ett utmärkt forum for företagen att annonsera sin verksamhet 

genom att tex lägga upp hemsidor. Darför är det idag viktigt a t t  lägga in 

meningsbärande material for att motverka de kommersiella krafter som trots den 

kooperativa grundtanken alltmer utvecklas på Internet. Jörgen Lindh menar också att det 

kravs tillgång till relevant programvara för att kunna utforma en meningsfull 

undervisning med datorers hjälp. (Lindh 1993, s. 273 ff) Internationellt finns sedan 

länge ett samarbete mellan skola och datorföretag, pedagogik och teknik, när det gäller 

utveckling av programvara. Den svenska skolan har tidigare inte varit en tillräckligt 

lönande marknad när det galler programvaruutveckiing. Darför har man i skolorna i 

mångt och mycket fått hålla tillgodo med utländska program. En positiv effekt av IT- 

satsningen i Sverige kan kanske bli att marknaden stimuleras till att specialdesigna 

svenska program med ett intressant, spännande och meningsfullt innehåll som kan 

användas i skolans undervisning. Kanske är ett skäl till varför man ännu inte lyckats 

med datoranvändningen i olika ämnen när det gäller effektivitet, individualisering osv 

just att programmen helt enkelt inte varit lämpliga. 

Agenda 2000, Kunskap och kompetens för nästa århundrade ... @s 1994:35) tir ett 

dokument bland många som pekar på Sveriges ekonomiska tillbakagång och 

underlägsna kompetens i förhållande till andra länder. För att Sverige ska åtexfå sin 

stallning som ledande nation och kunna havda sig internationellt uppmanar agendan till 

"nationell mobilisering för ökad kunskap och kompetens." (Ds 1994:35, s. 68) IT- 
kommissionen trycker på att IT okar Sveriges välstånd och höjer livskvalitén for 

människor. (SOU 1994: 1 18, s. 7) För att visionerna ska kunna genomföras läggs 

ansvaret på skolan, den institution som mest påverkar dagens ungdom när det gäller 

kunskaps- och kompetensutveckling. I våra intervjusvar framkommer att bakom den 

pågående IT-satsningen finns starka drivkrafter som inte kan stoppas. De drivande . C 

krafterna kommer "utifrån", dvs från tex konkurrensen eller EU, "uppifrån", dvs från 

tex regeringen och de statliga utredningarna men också "underifrån", dvs fran elever och 

föräldrar. IT-utvecklingen går inte att stoppa men funderingar och reflektioner är ju ändå 

tillåtna. Behöver skolorna all denna IT? På vilket sätt höjer man välstånd och 

livskvalitet? Är livskvalitet och välstånd något som kommer att omfatta alla manniskor 

eller gäller det bara de människor som redan behärskar tekniken? 

IT-kommissionen (Dir. 1995:1, s. 1) och Agendorna (se tex Ds 1994:9, s. 13) betonar 

starkt att olika informationstjänster ska komma alla människor till del till en rimlig 

kostnad. Tanken att alla ska ha lika rättigheter när det gäller IT-tillgång är bAde 

sympatisk och demokratisk. Men hur ska skolorna kunna ge alla elever likvärdig 

tillgång till datorer och studier i nätverksmiljö? Och vad innebär "en rimlig kostnad"? 

Vi tror att risken är stor att den nya tekniken skapar en allt större social, ekonomisk och 



kunskapsmässig ojämlikhet skolorna emellan. De skolor som har råd kan erbjuda en 

modern utbildning medan andra halkar efter. 

Att skolan måste kompensera de barn och ungdomar som inte har tillgång till datorer i 

hemmen överensstämmer med den den nya IT-kommissionens (Dir. 1995:1, s. 5) 

betonande av jämlikhetsaspekten och satsning på barn och ungdom i Junior IT-rådet. 

(Dir. 1995:2) Vi hör bland våra informanter en kritisk röst som ifiågasätter 

effektivitetstänkandet och talet om jämlikhet och IT samt talar om de ökade stölderna. 

Vi hör också en eftertänksam och en kritisk röst om IT och sociala avvägningar. De 

etiska problemen avhjälps knappast med fler datorer. Som vi sett ifrågasätter ~jell-&e 

Johansson (Jacobson 1995, s. 11) datorsatsningen på lägre stadier i skolan eftersom den 

teknik som används idag kommer att vara omodern när dagens elever kommer ut i 

arbetslivet. Han ifrågasätter också talet om effektivitet då inga konsekvent utförda 

vetenskapliga arbeten gjorts som kunnat visa att datorer verkligen skapar en effektiv 

undervisning. Förhållandet mellan skolans datorsatsning och antalet stölder är säkert 

heller inte utrett på något vetenskapligt sätt, men stölderna är ett trist faktum i vardagen 

som verksamma inom skolan säkert är väl medvetna om. En fråga som vi ofta funderat 

över under vårt uppsatsarbete är hur skolan i en tid av ekonomisk åtstramning hanterar 

sitt sociala ansvar i förhållande till IT-satsningen. Hur ska skolorna som inte har råd 

med varken skolvärdinnor, kuratorer, psykologer, talpedagoger eller speciallärare ha råd 

att satsa på IT? Hur ska den kraftiga ekonomiska nedskärningen inom skolan kunna 

kombineras med en IT-satsning utan att elever med behov av stöd kommer i kläm? Hur 

ska denna! omöjliga ekvation gå ihop? Vem är det som får betala? 

Uppfattningar om vilka förutsättningar som krävs för att 
Ostindieprojektet och IT-satsningen ska kunna genomföras 

De uppfattningar vi fått fiam i detta avsnitt har vi delat in i olika kategorier, 

presenterade under rubrikerna Pedagogiska förutsättningar, Tekniska förutsättningar och 

slutligen Ekonomiska förutsättningar. 

Pedagogiska förutsättningar 

Kategorin handlar till stor del om hur man ska implementera IT i undervisningen. Till 

en början gäller det att skapa acceptans hos lärarna for den nya tekniken. Man menar 

också att det inte räcker med att bara ha de @siska förutsättningarna utan den 

pedagogiska kunskapen är minst lika viktig. 

l 



"det här är värt att satta sig in i" 

Avslutningsvis vi kommer alltså egentligen ingen vart förrän vi har lyckats visa 10-20% av lärarkåren att 

det här är värt att sätta sig in i och börja tänka kreativt hur man skulle kunna använda det. Det är först då 

det börjar h k d a  nånting, och där är vi inte i dagsläget. (Int 5) 

"pedagogiskt kunnande" 

Det som jag ser som väldigt viktigt det är att skapar man de här @siska förutsättningarna sa miste man ju 

skapa de andra fdrutsättningarna ocksi i form utav mjukvara och i form av gemensamma resurser och i 

form utav pedagogiskt kunnande. Där ser jag tiden också för lärarna som valdigt väsentlig, alla skolor 

maste ju prioritera vad de tycker är viktigast i fortbildningen. Nu verkar det som om man valdigt mycket 

har prioriterat utbildningsfrågor som rör datorer. (Int 9) 

Det gäller att alla aktörer tar sitt ansvar och gör informationsteknologin till ett 

meningsfullt redskap och inte satsar pengar i ny teknik utan att veta vad den ska 

användas till. 

"en strategi for hur man ska använda de här sakerna är klart önskvärd" 

Det här är väl ett nytt område för oss alla och det är spannande, det är kul det som htinder och sker, men 

det är samtidigt ett stort ansvar som vilar på alla inblandade parter, att vi tillsammans kan göra det h& till 

ett vettigt verktyg. Och det är ocksa SA att det är valdigt många som ser pengar i det här nu, vill haka pA 

och tjäna pengar och bilda företag med bide den ena och den andra inriktningen som tycker s i  att vi ska 

vara inom skolan osv. Och sen som alltid blir det nån typ utav hausse, de tycker att här finns pengar att 

tjäna. Det ser jag som en fara, jag tror att man som användare, skola, skolledare, kommun ska vara 

valdigt försiktig innan man går in i det. Man ska ha valdigt klar åsikt om hur det ska användas och 

framförallt vad man själv då är beredd och satsa på det. För att det här låter kanske som någon typ av 

Sesam öppna dig historia men det är det alltså inte, det är ett bra verktyg, men man maste kunna anvada 

det. Det är det viktigaste. Det är inget universalmedel som öppnar alla dörrar, icke, utan en strategi för 

hur man ska använda de här sakerna är klart önskvärd. (Int 8) 

Man ser ett problem med hur man ska få lärarna att förstå fördelarna med tekniken. Det 

uttalas en oro for hur den äldre generationen ska klara av att lära sig detta. Har lärarna 

överhuvudtaget tid och ork att ta till sig allt det nya utöver den arbetsbörda man redan 

har i sitt dagliga arbete? Och vad händer med dem som inte hänger med? 
l 



"det vet vi ju forst den dagen vi har datorerna i klassrummen och den dagen de skall 

användas" 

Jag var valdigt orolig for att, eftersom vi är en valdigt gammal skola så har vi en ålderspyramid, en 

valdigt stor grupp mellan 55-65 år och så har vi lite i 25-45, där var det ju inga bekymmer. Att de (55-65) 

inte skulle tycka det här var tillräckligt intressant. Där sitter ju idag det erfarna och givetvis det duktiga 

folket ocksa ibland lite trötta folket, kanhända lite utbrända. Och hur skall man få de som kört franskan 

för femtioelfte gången, men det gick bra. Men sen vet vi ju ännu inte för att det vet vi ju först den dagen 

vi har datorerna i klassrummen och den dagen de skall anvandas. De är ju en sak att veta vad man borde 

göra men det är en sak att göra det. En sak att veta att detta kräver en annan uppläggning av mig men 

acceptera att detta också är nödvändigt och där får man kanske låta det ta ett tag, den processen där. (Int 

11) 

"Det allra största problemet alltså, att lärarna inte orkar" 

Det är det största problemet tror jag, dels är det ett väldigt stort behov av utbildning, att vilja siitta sig in i 

den nya tekniken, man ska ha tid att göra det och for att man ska vilja så måste man se vinster med den. 

Jag är helt övertygad om att en amerikan som heter Michael Lipsky har alldeles rätt när han talar om 

överlevnadsstrategier, att lärare och många andra som är i en motsvarande yrkesroll, poliser, 

socialarbetare, inom vården, att man under många år har haft diffusa mål och kroniskt för lite resurser. 

Och det är ett problem i skolan. Jag tror att för en lärare ska kunna utvecklas i sin yrkes;oll så måste hon 

få tid att reflektera över utvecklingen och det är väldigt daligt med det. Det allra största problemet alltsa, 

att lärarna inte orkar. Det är faktiskt bevisat att en mycket intressant studiedag kan vara till bekymmer för . 
läraren som går pa den, därför läraren ser, det här är intressant, sa här skulle jag egentligen vilja arbeta, 

men jag orkar inte ta tag i det. Jag klarar inte av att förändra detta for det innebär for mycket, for stor 

arbetsinsats, utan man utvecklar de här överlevnadsstrategierna där man håller skolledningen lugn, de ser 

att allting fungerar, inga klagomål och man håller eleverna något så när lugna. De klagar inte heller. Då 

överlever man och så går man in och stänger dörren till det där firkantiga klassrummet. Det är dessvärre 

väldigt vanligt. (Int 9) 

"de lärare som inte anammar den här tekniken och lär sig nyttja den, de kommer då inte 

vara lärare så värst länge till" 

Om man skulle sticka ut hakan litegrann här och vara litegrann tuff skulle jag saga såhär att de lärare som 

inte anammar den har tekniken och lär sig nyttja den, de kommer då inte vara lärare så värst länge till. Jag 

tror det är dagens sanning p4 nagot sätt, därför att trycket sa att säga från elevernas sida, ja föräldrarnas 

sida också, pa sikt tror jag kommer vara sa pass hårt pa skolan s% att den skola som inte skaffar såna här 

hjalpmedel, den blir inte väl accepterad. (Int 8) 



Genom den tänkta uppbyggnaden av olika ämnesdatabaser kan man i framtiden skapa 

gemensamma resurser med bla lärarnas hjälp. Hur man tänkt lösa detta fiamgår nedan. 

"Om du ger mig lite så ger jag dig lite'' 

I skolans värld sh är det ju sh att det har med lärarlagsprincipen har kanske inte slagit igenom fullt ut, att 

man jobbar i team utan varje enskild lärare jobbar for sig. Varje laare tar fram sitt läromedel. Jag tror 

man kan lösa detta framöver, att lärare, gemensamt eller den enskilde läraren bjuder p& sitt 

undervisningsmaterial. Kanske lite naivt men går det inte SA att saga den vanliga vägen s& får man koppla 

detta pA nht sätt, till nån typ av liten peng, for att man delar med sig. Det är ju hela tanken med Internet, 

att det är ju kooperativt, än sa länge ialla fall. Om du ger mig lite sa ger jag dig lite. Men vi kan ju komma 

i den situationen att man sa att säga en lärare gör ett läromedel och säger att jag gör detta publikt om vi 

får lite granna betalt. (Int 5) 

Om man ska lyckas med att implementera i~ormationsteknologin i undervisningen 

kravs att lärarna tar till sig den nya tekniken och börjar använda den. Ostindieprojektet 

är som tidigare nämnts ett satt att visa på hur man med ett konkret exempel kan jobba 

med IT i ämnet historia. Det är idag for tidigt att saga i vilken utsträckning lärarna 

kommer att använda Ostindiematerialet i sin undervisning eftersom projektet ännu inte 

kommit igång. 

I intervjuerna kan man se att det visserligen talas mycket om tekniken i sig men man är 

också väldigt noga med att poängtera att om IT-satsningen lyckas så forutsätts att man 

redan från början vet hur och till vad tekniken ska användas. Jörgen Lindh påpekar att 

det är långt kvar tills man skapat nödvändiga förutsättningar för en meningsfull 

datorstödd undervisning i skolan. (Lindh 1993, s. 185 f f )  För att datorn ska bli ett bra 

hjälpmedel i skolan krävs förutom kunskap om själva tekniken också ett rent 

pedagogiskt kunnande. Lindh menar att från det att man introducerade datorn i skolan 

och fram till idag har man i viss utsträckning kommit bort från teknikfixeringen och 

istället börjat intressera sig for den pedagogiska aspekten av datoranvändning. (ibid. s. 

231) Han forespråkar en samskapande modell dvs att en ständig dialog fors mellan 

datorkunniga och pedagogiskt kunniga. (ibid. s. 253) Datorn får inte ses som ett mål i 

sig utan ett hjälpmedel for att förverkliga olika pedagogiska idéer. Förutsättningen är 

inte att endast ha tillgång till datorer. Om man vill att undervisningen ska bli bra krävs 

klart formulerade mål, kompetenta lärare etc. Ostindieprojektet är i vårt tycke ett 

exempel på ett samskapande arbete. I Ostindieprojektet har man skapat kontakter mellan 

olika intressenter och representanter inom olika kunskapsområden. Om detta samarbete 

på sikt kommer att leda till en meningsfull IT-användning i undervisningen återstår att 



se. Lärarnas förmåga att inte bara tillägna sig utan också pedagogiskt styra tekniken blir 

här avgörande för resultatet. 

En del av uppbyggnaden av skoldatanatet innebär att lärare och elever ska lagga in eget 

material på nätet. Hur detta ska lösas praktiskt är ännu så länge något oklart. Kanske kan 

det i realiteten bli svårare att genomföra än vad man tror. Hur villiga kommer lärarna 

vara att utan ersättning slappa ifran sig eget material som kanske tagit dem lång tid och 

stor möda att framställa? Våra informanter talar om Internet som kooperativt, om att ge 

och ta, att byta arbetsinsatser mot kunskap, att arbeta på pur enthusiasm. ~jell-Ake 

Johanssons bild av Internet som alltmer kommersiell talar emot idealismen. (Jacobson 

1995a, s. 11) När upphovsfrågorna val är lösta kommer de som lägger in material att få 

betalt och de som vill ha tillgång till materialet får betala. Vad en sådan skisserad 

utveckling kommer att innebära för skolans del får framtiden utvisa. 

Jörgen Lindh påpekar att somliga lärare ställer sig tveksamma till tekniken. Man 

ifrågasatten nödvändigheten av så stora satsningar på teknik och ser andra värden i livet 

som är minst lika viktiga som datorer. (Lindh 1993, s. 171) Att alla lärare inte 

omedelbart tar till sig den nya tekniken är kanske bra. Som "bromsklossar" har aven de 

en funktion att Qlla i sitt ifrågasättande. Kanske kan de förhindra felsatsningar och 

kanske kan de också medverka till att ge tekniken ett användbart innehåll. ~jell-Ake 

Johansson (Jacobson 1995a, s. 11) ifrågasätter också stora investeringar i teknik, kanske 

borde man istället lagga pengarna på andra hjälpmedel och områden i skolan som ger 

lika mycket. 

Tekniska förutsättningar 

I den andra kategorin talas det om de tekniska förutsättningar som krävs. Många skolor 

har idag i olika stor omfattning tillgång till datorer. Om man nöjer sig med teknik som 

redan finns behöver det inte kosta så mycket mer. 

"Tekniken är förhållandevis billig" 

Tekniken ar förhållandevis billig. Den hårdvarumassiga plattformen, den är då i princip ointressant vad 

galler Intemet for här kommunicerar man med de flesta typer av datorer både Macintosh och PC och 

Unix och allt vad det är för nånting, sa att där finns det egentligen inga begransningar sa att säga. Och 

beroende pil vilken hastighet man vill kommunicera med och vad man helt enkelt vill ha ut utav systemet 

da, SA kan man valja olika typer av utrustning. SA att det är klart, ska man ha den allra senaste 

utrustningen hela tiden, ja da kostar det pengar, massor utav pengar. Men, det är ju inte alls nödvändigt 

heller att göra det, utan att man har nån sorts grundnivå, man får val räkna på nån form utav avskrivning 



här pi3 3 eller 5 år som man oftast gör i de andra sammanhangen också, men fortfarande är det relativt 

begränsat antal pengar. (Int 8) 

I motsats till citatet ovan uttvcks nedan en föreställning om hur man tänker sig att den 

tekniska utrustningen ska se ut i skolan. Användarvänlighet och enkelhet ses som ett 

måste. 

"Jag vill ha det allra allra häftigaste, för att det är enklare" 

Släng den gamla utnistningen. En som lär sig ska ju ha det senaste. Jag tycker det är lurigt. Jag överdriver 

lite här. Det är s i  himla enerverande om man som nybörjare far lära sig en B-grej. Om du lär dig 

ordbehandling av en gammal typ som inte rättar och sånt, det är ju ingen idé. Om du är medveten om att 

det finns modernare program och inte bryr dig, då spelar det ingen roll. Men om du tar en nybörjare, det 

är nästan ett krav att den ska få det senaste. Jag vill ha det allra allra häftigaste, för att det är enklare. Om 

man ser utvecklingsmässigt si3 blir det enklare och enklare.. och nybörjare ska få det enklaste, det tycker 

jag är ett krav. Det får inte bli inabsurdum, man jag kan inte tänka mig att tex köra T-Fords ... Sätt de 

gamla på labövningama, där behövs ju också ... de är inte lämpliga for nybörjare. De flesta gör ju tvärtom, 

de sätter de daliga på nybörjare och de avancerade på avancerade, det tycker jag är ett principfel. Jag drar 

ju till med att de är avskrivna på 3 år, men det är bara for att man ska vänja sig vid tanken att det är skrot 

om 3 år. Sen tror jag att det är många som har andrahandsanvändning i kanske ytterligare 3 år. Men man 

får inte g% s% långt att man har ABC 800. Det är 20 år sen. De står och hackar ännu. (Int 15) 

Det idag alltmer användarvänliga gränssnittet har möjliggjort att tekniken nu km 

användas inom allt fler områden. Dock tror man det kommer att ta tid innan innehållet 

blir användbart for skolan. 

"Det är en utvecklingsfas, en samhällelig utvecklingsfas" 

Det är en ~tvecklingsfas~en samhallelig utvecklingsfas alltså. Det började på Högskolan och nu har 

tekniken utvecklats si3 pass bra si3 den går att sprida vidare. Utan World Wide Web si3 hade den inte gatt 

att sprida utanför Högskolan, för det är ingen människa som kan lära sig att i de här Unixmaskinerna. 

Ungef& som Windows eller Mac, det handlar om gränssnittet alltsi. Den här tekniken börjar bli sipass 

mogen så att den kan spridas till bredare grupper helt enkelt ... just Web-tekniken är ju sen 93 och jag 

menar den kom ju inte i praktiskt bruk förrän 94, så den är ju väldigt ny ... (Int 4) 

"Vi är i början av en explosion" 

Vi är i början av en explosion, det är inte si3 att allting har hänt plötsligt, man säger oj, vad var det som 

hiinde, utan vad är det som haller pi3 att börja hända, det är det alla säger. Vill man vara kritisk mot World 



Wide Web sfi kan man ju saga att den består till största delen av en massa miinniskor som står och pekar 

pft varandra, här är våra lankar, de här ställena är bra. SA kommer du dit, och sen, ja valkommen till 

universitetet i nånstans, vi bildades då och då, här är några fiäcka länkar. Och så går man till ett annat 

ställe och så håller man på så. Om man vill vara kritisk, ibland när man ar på dfiligt humör sa känns det 

så, alla vill vara med och sen när de kommit med vet de inte vad de ska lagga upp for information, vad 

har vi att delge. Det maste ju mogna, detta nya medium som bara ar några år gammalt, som har växtvärk 

då. Man kan ju inte starta en tidning och ha en jattesnygg logotype och sen bara ge ut den varje dag med 

tomma sidor, man får ju fylla den med nagonting, det krilvs arbetstid och input från alla. (Int 2) 

I Göteborgs lokala IT-planer anges riktlinjer för hur skolans IT-satsning ska 

genom firas. (Datorn i grundskolans undervisning: Förslag till IT-plan.. . 1995, s. 15 fl 
Man eftersträvar en standardisering både vad gäller datorernas kapacitet, antalet datorer, 

nätanslutningar mm. Det slutliga ansvaret ligger på varje enskild skola som ska se till att 

utrustningen kommer på plats vilket kommer att innebära olika standard beroende på 

hw mycket pengar varje skola kan avsätta. I våra intervjuer framkommer olika Asikter 

om hur mycket tekniken kommer att kosta. Nöjer man sig med mindre modern 

utrustning kostar det mindre, samtidigt måste IT-planemas intentioner förverkligas. Vill 

man skapa en  så stor användarvänlighet for elever och lärare som möjligt kommer detta 

att kosta mycket pengar. I Skola för bildning sägs att tekniken måste få kosta pengar om 

man vill dra fördel av de vinster som en effektiviserad undervisning kan ge. (SOU 1992: 

94, s. 96) 

Teknikens språngartade utveckling har möjliggjort spridningen av IT-användning till 

grupper utanför universitetsvärlden. Men det kriivs också ett innehåll. Att ge tekniken ett 

meningsfullt innehåll är naturligtvis ett mål inte bara för Ostindieprojektet och 

Skoldatanatet utan också for Internet som helhet. Kanske utvecklas Intemet till ett 

praktiskt redskap som elever och allmänhet kan använda sig av både i undervisningen 

och i vardagen. En annan tänkbar utveckling är att innehållet på Internet blir 

kommersiellt och ytligt, ett lekverktyg mer än ett verktyg för kunskap. Det är intressant 

att se att man i Göteborgs IT-planer har gjort noggranna beräkningar på vad en satsning 

på tekniken kan komma att kosta. (Datorn i grundskolans undervisning : Förslag till IT- 

. . . 1995, s. 24) Däremot saknas beräkningar på hur mycket det får kosta att skapa eller 

få tillgång till ett meningsfullt innehåll. i ven de yrkesgrupper som kan ge tekniken ett 

meningsfullt innehåll har intresse av att få betalt. 

Ekonomiska förutsättningar 

Pengar behövs till en rad olika saker. Utbildning, tekniska resurspersoner och inköp av 

hård- och mjukvaror. Detta kan man inte vänta med utan man måste satsa nu för att inte 



hamna på efterkalken. En risk finns annars att människor vänder sig till andra typer av 

institutioner som k& tillgodose deras krav. 

"Pengar, pengar" 

Pengar, pengar, pengar. Ja det behövs pengar men sh ska de användas till flera saker, utbilda lärare, 

utbilda resurspersoner, köpa in datorer och programvaror, etablera kablage och 

kommunikationsmöjligheter, det är det som erfordras. Men det är ju inte nödvändigt att det sker i ett 

snapp under ett år, det är till och med inte önskvärt att det sker i ett snapp. Det bör ske successivt man bör 

pröva sig fram och börja i smått. Det är fiågan om så stora satsningar. Det är väldigt viktigt att man får 

pröva sig fram och känna sig for så att man kommer på ratt vag. Och dessutom så går den tekniska 

utvecklingen så enormt fort att det kanske om 5 år ges möjligheter som vi idag inte ens kan drömma om. 

Vi vet inte. Men därför ska vi inte vänta i 5 år för då kommer vi aldrig nånstans utan vi måste börja nu 

och börja i smatt. (Int 10) 

"det fodrar teknisk kompetens" 

Då kommer vi in på den andra biten som måste kompletteras med det ar den tekniska kompetensen. 

Lärarna ska ju inte behöva bli datafieak utan de ska kunna det, det ska vara lika naturligt for dem att 

använda datorn som man idag anvihder overheadprojektorn. Men det fodrar teknisk kompetens, för det 

blir alltid fel ph nht sätt. Det är program och kommunikation och fel kommer det alltid att bli. Det ska 

installeras nya programvaror och det kanske inte alltid är sa lätt. Det ska man da inte behöva kräva att 

varje lärare kan. Utan det måste finnas nagon som gör detta. Det ska tas backupper. Snacka om hinder. 

Men det kan vara ett ekonomiskt hinder. Det finns de som säger att det behövs en sån här tekniker på 80- 

100 datorer, en heltidstjänst. Och en heltidstjänst, när vi har så jattedåligt med resurser eljest i skolan. Så 

det kan vara ett hinder. (Int 10) 

"det tar privata vägar" 

Bakslagen skulle ju kunna vara att inte det finns i vanliga allmänna systemet, att det tar privata vagar. 

Och då är det de som har råd som kommer att se till att barnen får det ... det finns det alltid föräldrar som 

har pengar att satta ungarna i såna situationer ... föräldrar som är medvetna och vet att detta är ett måste ... 
(Int 15) 

När det gäller fiågan om det finns ekonomiska förutsättningar for att man ska kunna 

genomföra denna satsning i skolan går åsikterna något isär. Alla är överens om att 

pengarna måste tas någonstans ifrån, man måste omprioritera. En rad olika förslag till 

åtgärder föreslås, tex mindre anslag till läromedelsinköp och indragning av lärartjänster 

genom att göra undervisningen mera effektiv. 



"man kommer att göra en omfördelning utav resursernacb 

Det finns inga alternativ. Jag tror att man kommer att göra en omfördelning utav resurserna såtillvida att 

man kommer förmodligen skaffa ett mindre antal läromedel exempelvis och genom såna arrangemang 

kanske kunna skapa de ekonomiska resurser som behövs för att förverkliga en sån här sak, det här med 

kommunikation ... Dels kommer man att kunna tillhandahalla mera utbildning med oförändrat antal 

resurser, man kommer att kunna nyttja de skollokaler som finns idag ph ett mer optimalt sätt och tjäna 

pengar ph deda. (Int 8) 

"det största hindret är ju ekonomin" 

Det ar klart, det största hindret är ju ekonomin. Jag menar man snyter ju inte ur näsan s&na här 

utrustning ar... Men likväl s& tror jag att det finns sa pass resurser sa att om man ger sig den pil att använda 

dem sa finns möjligheterna. Kanske är det så att vissa lärarresurser kan minimeras genom datorns 

användning. Jag tänker pil, det är livsfarligt att säga att datorn ska ta över lärarens roll, det g%r ju inte, 

men det kan ju vara så ap man kan effektivisera undervisningen så att själva personinsatsen inte blir lika 

omfattande i 'alla delar. Då ar ju inte det nåt hinder utan snarare en möjlighet. (Int 10) 

Ett annat satt att finansiera detta kan vara genom olika intressenter. 

"Storföretagen betalar antar jag" 

Storföretagem betalar antar jag, skattepengar har vi ju inte. Eller är det ocksh sa eländigt att man tar fi-ån 

äldreomsorgen osv. D& blir det bara skit för mig. (Int 12) 

Men det kan också vara frågan om ett givande och tagande. De skolor som vill ingå i 

projektet får själva stå för arbetsinsatsen och i utbyte får man kunskap. 

"Vi måste ju ha projektpengar" 

Det tror jag inte behövs så jäkla mycket. Vi måste ju ha projektpengar, vilka vi inte fått än, men vi 

kommer alltså att söka det. Jag tror det gått till så att under den fasen som vi befinner oss i nu, det är ju att 

vi pratar högt, vitt och brett om iden och så plötsligt börjar folk bli intresserade och då har vi mycket 

lättare att få igenom det, detta projektet ska drivas med att den skolan, de som g& in i detta, de får sta för 

arbetskraften, det är ju den som är dyr idag. Det är att ge och ta hela tiden. Om du får vara med i detta 

projektet, safår de ju kunskaper om hur man lägger upp detta, som är viktiga för den enskilda skolan. Det 

är ju svart att planera hela verksamheten, eftersom det är en massa olika människor. Och vi har fått hjälp 

av mhnga av purt intresse. För inom detta omrhdet sa finns det ocksa en jäkla entusiasm. (Int 5) 



. Från Stadsmuseets sida är det också en ekonomisk fråga. Man vet idag inte varifiiim 

pengarna ska tas för att kunna tillgängliggöra sina samlingar digitalt. 

"vi har inte pengar" 

Vi är ju en ideell organisation s% det finns ju inga ekonomiska hinder for att vi ska kunna koppla in oss p3 

E-mail, men vi har inte pengar till det än. Vi har inte s i  hög datamognad här p% Stadsmuséet, det är barla 

ett halvår sedan som vi fick datorer generellt, annars var det nigra gamla ordbehandlare och s i  var det tv3 

personer i princip som hade en datakunskap ... vi miste köpa det där modemet och vi råkar vara panka. 

Det blev så att när vi gjorde budgeten så räckte inte pengarna till, så vi fick på ett trist sätt dra ner på fl 

verksamhet som inte var nödvändig, men som tur var hade vi redan köpt datorerna och personalen går p% 

utbildning och lär sig de allra vanligaste programmen, Word och Excell och såna här layoutprogram. (ht 

7) l 

"alla är ute, och jagar de här IT-pengarnac' .';+ 

Sen förefaller det som om alla är ute och jagar de här IT-pengma, att man liksom slänger upp homepage 

och säger vi kan, vi ar bäst, vi är med. Sånt brukar straffa sig. Alla vet ju om att det ska finnas en massa 

miljoner avsatta for IT, som ingen vet hur de ska användas. Och de är så vitt jag vet inte använda @I 

nfigonting. Och jag antar att det ar därför som det är sån stor aktivitet kring detta, att man förväntar sig att 

det ska dyka upp en massa pengar. .(Int 6) 

Det kanske största hindret både for Ostindieprojektets genomförande och en IT-satsning 

i skolan överhuvudtaget är enligt våra informanter bristen på pengar. Det finns m 

realistisk uppfattning hos våra intervjupersoner om att detta kommer att kosta. I 

intervjuerna ges konkreta förslag for hur man i skolan kan lösa den ekonomiska fragarm. 

Man talar om att effektivisera utbildningen genom att tex dra in på lärartjänster och 
läromedel. Det är osäkert om dessa åtgärder innebär tillräckligt stora besparingar for att 

bekosta en så stor satsning det är fdgan om. I IT-planema har man gjort vissa 

bedömningar av hur mycket en IT-satsning kostar. (Datorn i grun&kolans 

undervisning: Förslag till IT-plan.. . 1995, s. 24) Andra liknande projekt och satsningar i 

landet kräver i sin tur lika mycket resurser for att genomföras. För att de visioner som 

uttrycks i de statliga utredningarna ska kunna realiseras krävs att det finns ekonomiska 

förutsättningar till utbildning och fortbildning, anskaffning av teknik, utbyggnad av 
infrastruktur etc. Det framgår däremot inte någonstans varifrån pengarna skatas. När det 
gäller gymnasieskolans IT-plan (IT-plan : Pedagogik och informationsteknologi I 

undervisning. .. 1995, s. 3) sägs tydligt att det finns mycket små resurser för en fortsatt 

satsning. De pengar som finns ska användas "optimalt" och sedan får man finna nya 

vägar for en fortsatt finansiering. 



Även Stadsmuséet behöver avsatta pengar till IT, pengar som idag inte finns. På 

Stadsmuséet har man ännu inte någon större dataerfarenhet och man har ännu inte gjort 

några större satsningar på datorer. Ostindieprojektet är Stadsmuséets första försök att 

tillgängliggöra historiskt material på nät och muséet har ännu så länge varken tillgång 

till e-mail eller Internet. Ändå har man påbörjat Ostindieprojektet. Det kan tyckas 

märkligt att man går in i ett IT-projekt utan tillgång till Internet och utan att på förhand 

ha löst de ekonomiska spörsmalen. Kanske hoppas Stadsmuseet och 

Utbildningisforvaltningen, få tillgång till de bidrag som eventuellt Stiftelsen kunskap- 

och kompetens kan bistå med. 

Stiftelsen för kunskap- och kompetens delar ut pengar till olika projekt runt om i landet 

men förväntar sig att de kommuner som f"ar ekonomiskt stöd ska bidra med minst lika 

mycket som de fått i bidrag. Dessutom kravs pengar till de kontinuerliga driftskostnader 

som datorisering innebär. IT-utveckling går fort fram, tekniken föråldras snabbt, datorer 

och program med allt större kapacitet kommer ständigt ut på marknaden. Hur ska 

skolorna som har så ont om pengar kunna hänga med i den tekniska utvecklingen? Om 

Ostindieprojektet ska kunna forverkligas kravs också stora resurser och sannolikt 

ansöker Datatorget och Stadsmuséet om bidrag från KK-stiftelsen. Om ansökan bifalles 

återstår att se då det i övriga landet pågår liknande projekt. Sammanfattningsvis kan 

man alltså konstatera att alla parter är medvetna om att pengar behövs men var man ska ' 

få dem i% återstår att se. 

Uppfattningar om tillgängliggörandet av det ostindiska materialet 

Vi har valt att gruppera våra svar i tre olika kategorier, i rubriker formulerade som 

frågor: "Varför just ostindiematerial? Hur ska materialet laggas upp?" och till sist 

"Vilka tänkbara svårigheter väntas i uppläggningsarbetet? 

Varför just ostindiematerial? 

Att man fran Datatorgets och Stadsmuséets sida har valt att göra just det ostindiska 

materialet tillgängligt har flera orsaker, det stora lokalhistoriska intresset, en storhetstid 

som vanlig ingång till historien, materialets relativt begränsade omfång samt att 

elektronisk publicering av historiskt material äldre än ett hundra år inte berörs av några 

copyrightbestämmelser. 

En av våra intervjupersoner kombinerar det historiska intresset med intresse for ny 

teknik. 



"Vi måste lära oss av vår historia" 

Vi måste lära oss av vår historia, det är en sån här generell klyscha kanske, men jag tror att den är 

jätteviktigt ... Lättillgängligt så att man orkar söka och verkligen använda det. Som det är i dagsläget tror 

jag att det fmns ett stort intresse för såna här saker men utav tidsskäl och bekvämlighetsskal hinner man 

inte eller man orkar inte ta sig an materialet. Kunskaperna om materialet blir så att säga for små. (Int 8) 

Storhetstider är en vanlig inkörsport till historieämnet. 

"ostindiska epoken är Göteborgs guldålder" 

Om man tittar pil Göteborgs historia sa anser niistan samtliga av de stora klassiska göteborgsskildrarna att 

1700-talet och ostindiska epoken är Göteborgs guldalder och da ligger det väl nära till hands precis som 

nar man talar p i  riksniva om historia sa är alltid stormaktstiden det viktiga ... Det skapadessju en oandlig 

massa förmögenheter i Göteborg under denna tid, Sahlgrenska, Chalmerska förmögenheterna och det är 

ju tjusigt. Det är en vanlig ingång i historia att man tar det allra häftigaste ... (Int 12) 

Från Stadsmuséets sida talar man om det lokalhistoriska intresset. 

"det är ju så många göteborgare som är intresseradecc 

Det Ostindiska materialet, det är ju sa många göteborgare som är intresserade utav det ock d% är det ju 

roligt för oss att kunna liksom föra över den här kunskapen till skolan så att det blir tillgängligt for elever 

på det sättet. (Int 7) 

"att den kopplingen de facto finns på min hemortcc 

Det vet vi ju, att de som söker sig hit och hittar, for har man da Iäst vad det nu är man har Iäst i skolan 

och man kommer hit och hittar nagot alldeles riktigt, inte bara teckningar i en bok utan alldeles riktiga 

grejer, det upplevs ju oerhört positivt. Och att den kopplingen de facto finns på min hemort ... att kunna 

göra den kopplingen, det tror jag faktiskt är väldigt värdefullt om man orkar med hela vagen f i a ,  det 

blir konkret på nåt satt. (Int 6 )  

Att materialet har ett begränsat omfång, samt är lättåtkomligt då materialet inte omfattas 

av några copyrightbestämmelser illustreras nedan. 



"de kan ha det på en liten bokhylla" 

Det fmns en begränsad mängd material här eller källor helt enkelt, annars hade det ju varit ofantliga 

mängder, men nu är det om man går till Landsarkivet och tittar, de kan ha det på en liten bokhylla, mer 

än så är det inte ... (Int 4) 

"det här arkivet finns inte" 

Ostindiska kompaniets arkiv, det finns icke, utan det arkivet förstördes för att det var sa valdsamma 

vinster. Varje oktroj som gavs, alltsi varje tur till ostindien, innebar att man skulle förstöra arkivet efterit. 

Vinsterna var for stora. Delägarna ville ju inte att det skulle synas. Så det här arkivet finns inte. Sen sh 

finns det ju kvar rester av det här arkivet, på massor av olika håll. Om vi tar, då finns det alltså spridda 

delar, sporadiska bitar av arkivet bevarat. En liggare här, en där, lite korrespondans osv. (Int 16) 

"copyrighten är en faktor" 

Historiskt material i förhållande till elektronisk publicering, jag tror att copyrighten är en faktor, dvs sånt 

material som man kommer åt där är sånt som man kan använda. Det är svårt att komma åt mycket annat 

material. (Int 9) 

Överallt i landet pågår'just nu projekt for att tillgängliggöra historiskt material. 

Sverigeutstallningen är ett sådant pågående projekt. Skolverket och aven KK-stiftelsen 

(Jacobson 1995b, s.1 l )  arbetar aktivt och bidrar till att ge skoldatanätet ett meningsfullt 

och användbart innehåll. IT-kommissionen inriktar sig i sin IT-satsning på skolan och 

vill göra IT-användning till ett verktyg lika vanligt som penna och papper. (SOU 

1994:118 s. 7) Skola för bildning betonar skolans uppgift att fora kulturarvet vidare 

samt uppmuntrar arbete med lokal förankring. (SOU 1992:94, s. 87) Ostindieprojektet 

kan ses som ett exempel på trenden att kombinera IT-utveckling med tillgängliggörande 

av historiskt material, utan onödiga copyrightkostnader och med lokal förankring i 

Göteborgs storhetstid. Eleverna får på ett nytt satt kunskap om den lokala historien. 

Ostindieprojektet engagerar också förutom elever också historielärare och bibliotekarier 

på skolor runt om i Göteborg, vilket bidrar till att öka IT-användningen inom skolan. Att 

stimulera IT-användning ligger också i linje med Datatorgets uppgift att som "IT- 

inspiratör" verka för ökad IT-användning i Göteborgs skolor. 

Att kombinera IT-utveckling med tillgängliggörande av historiskt material är populärt i 

dagarna. Vi funderar därför återigen över frågan om mål och medel. Är målet IT- 

användning och historiskt material medlet? Eller är det tvärtom? Är IT-användning och 

kunskaper i historia likvärdiga mål? Är det möjligt att nå de båda målen i samma projekt 



eller är det risk att något av målen får stå tillbaka för det andra? Vi funderar också över 

fiågan om kunskapssyn. Kommer det ostindiska materialet presenteras med helhetssyn, 

sammanhang och mening så att ett levande historiskt intresse kan väckas och fördjupas 

inom ramen för Ostindieprojektet? Eller kommer resultatet bli en i elektronisk form 

enkel, ytlig och glattad bild av den Ostindiska epoken? Vilken kunskapsssyn som kan 

utläsas i Ostindieprojektet får vi se när resultatet av Ostindieprojektet är redo att 

presenteras. l 

Hur tanks arbetet laggas upp? I 

Detta avsnitt ger en i intervjuform presenterad redogörelse for hur man från Datatorgets, 

Stadsmusiets och Landsarkivets sida, tänker sig att materialet ska laggas upp och hur 

man då praktiskt kan tänkas gå tillväga. Sarnarbetsplaner med andra lokala intessenter 

och synpunkter på användning presenteras också. 

Att göra ett bra urval av de texter och bilder som ska ingå i Ostindieprojektet är både 

svårt, tidsödande och kräver engagemang. Hur och om ett urval ska göras har man på 

Stadsmuseet och Landsarkivet med tanke på olika användare något skilda uppfattningar 

om. 

"att göra ett bra urval.. . det kräver engagemang" 

Det jag tror kan vara svårt i sammanhanget, men det ar ju samma sak som vi alltid stalls inför, det &r att 

göra ett urval och få ner det ... Jag menar att man kommer till problem nar man ska bq t a  ner det här 

materialet, då kommer man in i härliga diskussioner om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. 

Då är det viktigt att man har bestämt sig for något bra angreppssätt som funkar. Har man bara gjort det sa, 

ja, men där tror jag kommer bli mycket diskussioner, kan man göra så och sådär. Och så ska man ju helst 

ha visuellt material, eftersom det bygger på både och här då. Där kan det knöla mycket, for man kan 

hamna i situationer där man är nästan tvungen att plocka bort ett material som egentligen borde vara med, 

men det är för sprAkligt sa att saga. Det är för abstrakt, det är för verbalt och man maste plocka bort saker 

för du kan inte hänga upp den p8 nhn bild, och det kan vara svårt. Kil1 your darlings. Det är inte roligt 

alls. Det handlar om hur man hanterar det. Det kan vara något som tar tid ... Förarbetet tar ju ända sin tid, 

urval och alla de diskussionerna, själva produktionen, det går ju fort. Det kan man ju alltid lösa med 

pengar, att göra ett bra urval, det hjälper inte hur mycket pengar du har i världen, det kräver annat, det 

kräver engagemang och det kan man inte köpa, det kräver intresse fran de som är med. Och har man det 

så gAr det ju görbra. (Int 6 )  



"Urval? ... det blir inte forskaren glad åt" 

Urval? Gör vi det da har vi börjat leda forskaren och da kan vi bortse fi%n forskaren, det blir inte 

forskaren glad %t. (Int 16) 

Det är vikti'gt att göra en överskådlig presentation så att sammanhanget framgår samt att 

gränssnittet görs attraktivt. 

"det är väldigt viktigt att man gör en hyfsad översiktlig presentation" 

Jag tror att det är väldigt viktigt att man gör en hyfsad översiktlig presentation av det här, sa att man far 

en introduktion, så att man själv kan forst% sammanhangen. S% man maste beskriva i stort forst p& n%t satt, 

sätta ihop det här, sen kan vi börja gA in i detaljer. Det där är val egentligen v%r huvudsakliga roll, vi har 

allts5 en viss vana vid detta att satta ihop ett komplicerat material och presentera det p% ett förenklat sätt, 

förhoppningsvis inte for enkelt. Det kan vi hyfsat med korta texter och sa. Det tror jag är vårt stora bidrag 

egentligen plus att vi d% sitter p& ett i övrigt rikt bildmaterial. Det är ju ocksa sa att vi pa Ostindiska 

kompaniet, vi har plitat,, igenom det materialet rätt ordentligt, annars är det ett stort jobb att bara leta 

bildmaterial, det är viktigt att inte hamna i svhigheter redan där, det tar så oerhört l%ng tid att leta upp 

bilder, det ska det inte göra helst, det tar for mycket tid och kraft. (Int 6) 

"en historisk kartab' 

Vi har diskuterat huruvida vi skulle ha en historisk karta eller om vi kan ha sa att säga en vanlig karta. x 

Och vi maste inte ha en historisk karta. Det är väldigt svårt att hitta en historisk karta som täcker hela 

omradet. Pa Landsarkivet har de en karta som går fran Afrika och bortfit som är historisk. D& finns 

rutterna inritade, med rött black och gult black och grönt black, jattesnyggt allts%, etapp for etapp, 3 resor, 

autentisk, 3 g%nger 2 meter. Det är troligen svart att f2 tag i n&gon som täcker hela ... Det löser sig p8 nåt 

satt, vi får val ta en karta fi%n 1800-talet ... (Int 4) 

Hur materialet ska laggas upp är också något att ta stallning till. 

"vi etappindelar, det är iallafall iden just nu" 

Det som jag känner till just nu är texter som man har skrivit p% muséet, det är ett antal dagböcker, det 

finns ju n%n historisk dagbok där, och sen finns det Min son på galejan, Jacob Wallenberg. De grejerna 

får bilda n h  form utav stomme i det hela, inte så att vi publicerar hela dagboken, iallafall inte i första 

skedet, utan man får ta ut avsnitt ur den som sa att saga anknyter till respektive etapp. Vi ska alltsa göra 

det sa att vi etappindelar, det är iallafall idén just nu, att man etappindelar det, även om det inte exakt 

stämmer med vad de gjorde, eller hur de uppfattar det, det far vi se. Men det är ända ratt viktigt, jag 



betraktar det som en röd trad ungefar som en stege som vi har och följer. Och sen anknytler man d% till 

varje del. Sen ska vi plocka fram vad som finns i bildvag, allt som finns i bildväg alltsa, vad vi tycker ar 

vettigt och rimligt ... (Int 4) 

Materialet tänks förutom ett index aven ha visuella ingångar 

"Vi vill göra det visuellt ... för ungdomar lever i en bildvärld" 

SA jag tanker mig att när vi lägger upp grejerna pa Weben så ska det vara valdigt mycket baserat p% 

bilder, allts% ingångarna i materialet, det ska f m a s  ett satt att g% in i materialet där jag kan liksom 

bläddra mig fram och välja den bild som verkar intressant. Ett annat sätt eller det andra naturliga sattet att 

komma åt såna här grejer, det är ju att man fhr upp en indexrad, Historisk databas, ostindiska kompaniet, 

databas, ja, och så finns det en ruta, "Skriv in din sökfi-åga", dötrist alltsa. Då måste man ju ha ett valdigt 

bestämt intresse och klart for sig precis vad man vill ha tag i. Och det funkar säkert bra for många men 
-R 

för den som 'inte är sa vansinnigt intresserad sA kan det har att man har bilder vara en ingång som är 

jättebra. Vi vill göra det visuellt pA det viset ... Men det ska ju ocksa finnas ett sökbart index, de ska 

komplettera varann, text och bild i kombination, för ungdomar lever i en bildvärld allts% och man maste, 

det är en styrka att använda sig utav bilder. (Int 4) 

Efterhand som arbetet framskrider planeras kontakter med andra museer i Göteborg som 

kan tänkas ha material med anknytning till ostindietiden. Kontakter planeras också med 

Göteborgs Universitet. Redan nu, på det forberedande stadiet, arbetar man med att 

sprida information om Ostindieprojektet. ' 

"Vi kan prata med Sjöfartsmuseet.. ." 

Vi kan prata med Sjöfartsmuseet och se vad de har, vilken aspekt vill de lägga på det här, vi ska prata 
l 

med Naturhistoriska Museet ... vi vet ju att Linnes lärljungar följde med, vad kan man hitta f6r material 

som kan knyta an ... Vi kan prata med dem på Konstmusiet och se vad de har som knyter an till det här i 

bildvag. (Int 4) 

"På institutionen for ekonomisk historia .... där finns ett registercc 

På institutionen for ekonomisk historia ... där finns ett register på alla uppsatser som har skrivits, då kan 

man gå in och titta på vad det är för typ av uppsatser, så får man väl sätta sig och titta pA dem och se om 

det finns nåt användbart, så Par man väl fiåga respektive person om man får lov att använda det ... (Int 4) 



"jag tror att det blir liksom en organisk framväxt här när det väl börjar bli lite känt" 

Jag försöker berätta om de här for så många som möjligt, sen ser han det ju som sin uppgift att han 

sprider det vidare i sina kretsar och så hoppas jag såsmåningom på att det blir s5 att folk hör av sig, jag 

har en text si och så som anknyter till detta, den Par ni gärna lagga in. De som gör det kommer ju att få 

credit for det alltså, for att texter som de har skrivit, som ligger i en uppsatshög nånstans, det är ju aldrig 

nån som nAnsin kommer att lasa det. Lagger de in den här s5 finns det en viss chans faktiskt. Men sen får 

man ju naturligtvis fråga folk som har gjort avhandlingar och SA vidare, om man får citera eller ta avsnitt 

ur den. Och jag tror att det blir liksom en organisk framvilxt här när det val börjar bli lite k h t  alltså. (Int 

4) 

Ett system for att markera texter behövs också så att användarna, i första hand 

skolelever men i framtiden även andra intresserade ska kunna välja lämplig text. 

"på något satt måste vi ju märka våra texter ... konsumentupplysning om man säger sa" 

Jag tänker också att på något satt miste vi ju märka våra texter, tala om att detta kommer från 

universitets-världen, konsumentupplysning om man säger så ... man måste noga titta på och noga tala om 

vad ursprunget for en text ar. Kommer det från en universitetsinstitution så är det val någon slags garant 

på något satt. Men vi menar ju inte att vi skulle saga såhär att det här är bara for grundskoleelever, det har 

är bara for ,a;ymnasister, utan att man p5 nåt sätt märker ut vad det är för typ av text. (Int 4) 

I Ostindieprojektets första uppbyggnadsskede är materialet tänk att användas av elever 

vid utvalda skolor i Göteborg. Elever inom både grund- och gymnasieskolan tänks ingå 

i projektet. Hur kan materialet användas i skolan? Har elever något intresse av att arbeta 

med kalltexter? 

"om man kunde få det i fulltext ..." 

Jag ser att här ligger outnyttjat material, plötsligt kan man få tillgång till det, om det blir sökbart. Nu vet 

jag inte alls hur det här materialet ser ut, hur det är ordnat hur man kan söka bland det. Men om vi kan gå 

in och titta om vi har nån typ av rubriker och säga att det här dokumentet vill jag titta på, så ser jag att 

Ostindieprojektet skulle vara valdigt roligt i undervisningen. Häromdagen var det en elev som ville 

jämföra hldelns utveckling från ostindietiden och framåt. Det hade varit kul om man hade tillgång till 

sånt material då, titta på autentiska texter också när det gäller Göteborgs historia. Det är ett satt att göra 

historien väldigt levande för elever. Man tar sånt som har h b t  här, d5 kaner  jag att de h& samlingarna 

ar valdigt värdefulla att använda och titta pA och om man kunde fA det i fulltext ... jag antar att de har 

dyrbara dokumenten inte kan lånas hem till elever utan de får produceras i kopior eller om man kunde få 

upp det pA skarmen och trycka ut det man ville ha, det skulle vara oerhört praktiskt. I annat fall fick man 



beställa från dem, jag har sett ni har det och det, det skulle jag vilja titta pa. Sa materialåtkomligheten är 

vad jag ser som en stor möjlighet med projektet. (Int 13) 

Eleverna kan ges möjlighet att delta i projektets uppbyggnadarbete och ska få 

meningsfulla arbetsuppgifter. Översättning till engelska är ett exempel. 

"eleverna måste vara med i det på nåt satt" 

Det finns en viktig aspekt på det här, att det ä~ inte bara nanting som produceras utav oss på Datatorget 

och Historiska Museet utan, didaktiskt och pedagogiskt måste eleverna vara med i det på nåt sätt. Da kan 

man tänka sig flera aspekter, det här just att översatta till engelska kan vara en elevuppgift, en ratt 

intressant elevuppgift. Man kan också tänka sig att man ska bearbeta de här texterna som vi har, det kan 

finnas texter på engelska som kan behöva översattas tillbaka till svenska. Alltså texter man inte kan få tag 

i som rör Ostindiska kompaniet eller p i  andra språk. Sen kan det också vara elevuppgifter att man dels 

kanske publicerar orginaltexten på ett dokument men man måste kanske ocksa ge dem i litegrann svensk 

form. (Int 4) 

Släktforskning och studier kring Göteborgs historia på 1700-talet är ett annat 'exempel. 

"forska om vilka som v& ombord, vilka som reste med ..." l 

Dessutom och den kanske viktigaste elevuppgiften, det ska vara att med hjälp av vad som finns p% 

Landsarkivet forska om vilka som var ombord, vilka som reste med, alltsa slaktforsknihg ... beskriva 

stadens struktur, alltså vilka bodde i staden, olika grupper utav manniskor osv och vilka var det som 

deltog på resan. Det finns ju rätt sh svindlande jämförelser, tex vad gjorde en ung man, gubbe på den 

tiden, kille, som ville ha äventyr och vad gör man idag, oljeborrplattform, man blir FN-soldat sPdär. F6r . 'L. 

mig är det ända, det är lite diffust ännu, jag vet inte, det maste liksom vaxa fram, exakt formen for det här 

och vilken typ av texter, det är inte riktigt klart ännu, vi måste börja jobba med det praktiskt. (Int 4) 

Citaten illustrerar initiativtagarnas många och kreativa idéer. Om alla dessa idéer 

kommer att förverkligas återstår att se. Det Eramkornmer bland våra informanter olika 

uppfattningar om urval med tanke på målgrupp. Forskare behöver inget urval, det vill de 

göra själva. Ska materialet däremot användas av grundskole- och gymnasieelever 

behövs ett medvetet urval, en intresseväckande presentation och en attraktiv layout. 

Våra informanter har många vidlyftiga idéer och förslag om tex index och visuella 

ingångar, elevuppgifter samt idéer om samarbete med muséer och 

universitetsinstitutioner i Göteborg. Det är ett stort arbete som ska göras, ett arbete som 

kräver tid till diskussioner, kompromisser, fdrsök och misslyckanden ... Det är intressant 

att notera att förslagen ärmu inte konkretiserats i en plan med beräkning av kostnader 



eller arbetld. Det saknas en realistisk bedömning av vad som krävs för att kunna göra 

verklighet av ideer och förslag. Kanske det beror på att arbetet ännu befinner sig på 

idéstadiet? Såvitt vi kan bedöma är varje idé och förslag ett helt projekt i sig som kan ta 

mycket lång tid att genomföra. Med tanke på Ostindieprojektets ursprungliga tidsplan 

och alla dessa idéer som ska realiseras @r att bli konkret verklighet i Göteborgs skolor 

så tycker vi att Ostindieprojektet ännu har mycket långt mellan vision och verklighet. 

Vilka tänkbara svårigheter väntas i uppbyggnadsarbetet? 

På sikt kommer kanske aven elevernas arbeten och redovisningar aven i 

Ostindieprojektet att laggas in så att andra kan ta del av dem. Lärarna kan också komma 

att lagga in sitt undervisningsmaterial. Arbetet att skapa en lokal databas påverkar 

arbetsformerna på ett positivt satt for både elever och lärare men innebär också en del 

svårigheter. 

"de har inte insett svårigheten med att indexera materialet" 

Om man börjar jobba på det sättet inom olika ämnen så kommer det att vara naturligt att man samarbetar, 

att man diskuterar med varandra. 0m man lägger in materialet kan andra lärare på andra skolor ta del av 

det, det är jätteviktigt. Men de har inte insett svårigheten med att indexera materialet. Om de ska lägga in 

sitt undervisningsmaterial texter och sa det ska vara sökbart, de mhste indexera det. Ska man ha fast bank 

av indexeringsord eller ska man indexera helt fritt, s& att ingen vet vad den andre har kallat nånting för. 

Det vagar jag inte ens säga till dem, eftersom jag inser hur pass besvärligt det är. Jag är rädd för att i sa 

fall får jag göra det. Det är nog nyttigt att de sjtilva får komma fram till att det här finns ett problem. De 

kommer nog på att de ska tala med bibliotekarien. Det är naturligt att de gör det faktiskt. De vet ju att vi 

håller på med såna här saker. Det är ett problem själva inlaggandet och sökbarheten. (Int 13) 

Andra problem i sammanhanget är problemen med läsbarheten av orginalhandlingarna, 

då en stor del av materialet är skrivet med tysk stil. Dessutom har materialet tidigare 

presenterats som begränsat men det innebär for den skull inte att det är litet. 

"vi har omgående ett problem, det är tysk stil" 

Jag ser ju genast problem med det ostindiska kompaniet, darför att vi har omgaende ett problem, det är 

tysk stil. Och tysk stil läses icke av er, utan det är experter som sysslar mest med det. Skulle vi scanna in 

handlingarna sa skulle det betyda att de var oläsliga egentligen. Stora delar av det har materialet är 

naturligtvis Iiisbart, med latinsk stil. Men den allra största delen är skriven med tysk stil ... svhrtillgängligt 

for gymnasfeelever. Formatet är ju ocksa ett problem, de här stora böckerna, sjökort och sadant ... Även 

om det skulle vara vanlig latinsk stil s& är det s& stora mängder att det nästan är omöjligt. (Int 16) 



Huruvida inlaggningsarbetet innebär några svårigheter finns det olika uppfattningar om. 

"Man har en tendens att överdriva de problemen" 

Det är ett ekonomiskt problem bara egentligen, det tar inte mycket tid i och för sig. I det här fallet blir 

den ju pA svenska da ... du vet att det går fort. Man har en tendens att överdriva de problemen. Jag vet i 

andra sammanhang, n& man har pratat om att skriva in alla kataloger och s h t  pA data, SA säger man att 

det liksom tar sa oerhörd tid, men det visar sig att det gör det ju inte ... får man bara lite rutirl pA det sA tror 

jag inte det ar sA farligt, det handlar om att sitta vid och göra va. (Int 6) . 

"det innebär ett enormt arbete'' 

Det är klart att man kan här mata in olika handlingar och sa vidare. Fragan är om man inte far renskriva 

det i SA fall och det innebär ett enormt arbete. Det finns visserligen maskiner idag som scannar fran 

handskrivet till maskinskrivet, men de är nog inte sa bra pA tysk stil, utan man får nog lära dem det i sA 

fall. Och det är ju ett rätt stort ingrepp. Det kommer att kosta ratt mycket pengar. (Int 16) 

Hur hela det tidskrävande arbetet, strukturering och uppläggning av materialet, urval, 

skapandet av index och visuella .ingångar, markering av texter etc ska genomföras i 

praktiken (med tanke på tex tid, ekonomi, personal, kompetens ...) råder viss oklarhet 

om. Kanske kravs här frivilliga krafter. I 

"Man kanske börjar att lagga in ytligt och sen går på djupet" 

Man kanske börjar att lagga in ytligt och sen gir på djupet eller om man börjar i en ända eller man skaffar 

frivilliga som vill bearbeta materialet eller hur det nu ska göra det vet jag inte riktigt, men det är möjligt 

det finns folk som är intresserade av att sitta hemma möjli,@is och jobba med materialet, skriva in det pA 

datorn eller nåt. Det finns ett projekt med släktforskare och dar är bara frivilliga människor med. Det är 

möjligt man skulle kunna hitta 

nigon historiskt intresserad mbniska. (Int 1) 

Svårigheterna att utnyttja datakraften underskattas ofta. (Tengström 1987, s. 36-37) 
Svårigheterna uppstår tex när material ska laggas in och göras tillgängligt. Vi försöker 

här ta fram tänkbara svårigheter: Materialet tänks laggas in på olika nivåer med tanke på 

användaren. Användarna kan befinna sig på olika kunskapsstadier, alltifrån 

grundskolenivå upp till forskarnivå. Materialet som ska laggas in ska alltså struktureras 

med tanke på grundskoleelever som kan tänkas behöva enkla, bearbetade och 

lättillgängliga texter men aven med tanke på forskare som själva fritt vill se och göra 



urval bland forskningsrapporter och orginaltexter. Ett uppbyggnadsarbete med en sådan 

bredd kan bli både svårhanterligt och tidsödande. Att definiera nivåer och lagga in "ratt 

material på rätt nivå" kan också vålla vissa svårigheter. Så också att "märka texter" på 

ett konsekvent satt. Att göra ett urval av det material som finns på Landsarkivet innebär 

också svårigheter. Det är visserligen begränsat till några hyllmeter med vackra folianter, 

men arbetet att gå igenom materialet, göra urval och sen bearbeta och översätta texter 

med tanke, på att skolelever ska få utbyte av materialet, allt detta innan det faktiska 

inläggningsarbetet kan påbörjas ... Det hela låter som ett gigantiskt arbete. Översättning 

till modern svenska behövs då läsning av 1700-talssvenska skriven i tysk stil är ett 

arbete for experter. Är det tänkt att materialet ska finnas i fulltext? I orginal och i 

Översättning? Fulltext skulle säkert vara bra för skolans elever och aven för forskare. 

Med tanke på den tyska texten är det nog en mer realistisk tanke att ett visst material 

väljs ut, översätts och görs tillgängligt till skolelever i fidltext och de forskare som vill 

se orginalhandlingarna får som tidigare besöka Landsarkivet, då som en av våra 

informanter påpekar, kostnaderna att översätta materialet kan bli väldigt stora. Att göra 

ett attraktiyt gränssnitt med karta och visuella ingångar kan vara viktigt for skolelever 

men forskare använder sig kanske hellre av ett väl strukturerat index. Vi undrar därför 

hur man har tänkt att indexera materialet. Att indexera är ju som en av våra informanter 

påpekar inte alltid så lätt. Ska man använda sig av "fast bank av indexeringsord" eller 

ska man använda sig av fri indexering? Och vem är det som ska ansvara for att 

indexeringsarbetet blir konsekvent utfört? Hur materialet struktureras och indexeras är 

mycket viktigt med tanke på framtida användning. Att materialet tanks ha både index 

och visuella ingångar känns ändå attraktivt och roligt med tanke på skolans elever. Om 

orginalhandlingarna ska läggas in undrar vi om det i så fall blir som bilder, 

illustrationer, mer som exempel, då varken datorer eller elever laser tysk stil. Vi undrar 

också hur kvaliteten på bildåtergivningen blir om eleverna på sin egen skola kan ta fkam 

bilder ur Stadsmuséets bildsamling. 

Eleverna tänks delta i Ostindieprojektets uppbyggnadsarbete och ska få meningsfulla 

arbetsuppgifter. Att eleverna får erfarenheter av IT -användning i undervisningen och 

dessutom själva kan delta i uppbyggnadsarbetet är förstås positivt. Översattning till 

engelska, Översättning till modern svenska och släktforskning nämns som exempel. 

Frågan är om sådana uppgifter verkligen engagerar skolelever i grund- och 

gymnasieskolan. Om elevuppgifterna trots allt visar sig fungera i praktiken kan kanske 

aven problemet med inlaggningsarbetet lösas genom att skolelever på skoltid lägger in 

materialet. De får på det sättet både reell dataerfarenhet och meningsfulla 

arbetsuppgifter i ett sammanhang inom skolans ram samtidigt som Stadsmuséet och 

Datatorget får ostindiematerialet inlagt. 



Kjell-Ake Johansson (Jacobson 1995a, s. l l) menar att det inte går att lagga in värdefull 

information på Internet innan ersättnings- och upphovsfrågorna är lösta. Kanske kan det 

trots förhoppningar om att "ge och ta" i Internets kooperativa anda bli problem att f2 

andra institutioner, forskare, läroboksförfattare, lärare och andra att utan ersättning lagga 

in sitt material. 

Hur resultatet av Ostindieprojektet kommer att se ut vet vi i skrivande stund ingenting 

om. Förhoppningsvis blir resultatet ett material som är spännande och intresseväckande, 

med möjligheter att arbeta på olika nivåer efter kunskap och fallenhet. Ett material som 

ger möjlighet till att söka i och använda olika källor, att arbeta ämnesövergripande, att 

arbeta probleminriktat ... ett material som leder till vidare historiska studier'. Vi hoppas 

att Ostindieprojektet trots alla frågor och hinder lyckas i sina ambitioner. 1 

Uppfattningar om kunskap och lärande 
.w 

Vi ställde frågan "Vad är det för särskilda kvalitéer som tillförs elever, lärare och 

bibliotekarier genom IT-användning i undervisningen?" Kanske är a g a n  något luddig. 

Det vi avser med vår fråga är om våra intervjupersoner ser någon alldeles specifik 

egenskap som inte kan tillföras undervisningen på annat satt än genom IT. Någon sådan 

specifik egenskap har inte kommit fram i vårt material, däremot har vj fått fram 
grundläggande uppfattningar om kunskap och lärande. Våra intervjusvar fördelas 

återigen i tre olika kategorier, nu under rubrikerna Syn på kunskap och lärande, Viktiga 

element i läroprocessen och Bilder av skolan. 

Syn på kunskap och lärande 

En ofta återkommande uppfattning är vikten av en helhetssyn på kunskap. En annan 

återkommande uppfattning är synen på livslångt lärande. 

"detaljkunskaperna är inte det intressanta" 

Eleven ska arbeta mot lite annorlunda mal, eleverna ska förstå och kommer att första att 

detaljkunskaperna är inte det intressanta, utan det som ska utvecklas är ju den kreativa tankefornigan, 

förmågan att kommunicera, förmågan att sammanställa och bearbeta information, det är det som är 

väsentligt, detaljkunskaperna förändras ju hela tiden. Det ar OK, historien finns där, 1632, det kan de 

flesta i min generation iallafall men det är inte ofia jag har glädje av den kunskapen att jag vet vem som 

dog 1632. Men om jag kan, SA att saga, det politiska skeendet under 1600-talet, det ar bra, det kan vara 

nyttiga kunskaper. (Int 9) I 



Vår intervjuperson nedan kombinerar synen på livslångt lärande med den nya tekniken. 

"de här sakerna ska man lära sig hantera på ett vettigt satt så att man verkligen kan dra 

nytta av det och använda det for sitt eget livslånga lärande" 

Vartefter kommunikationstekniken vinner mark så gäller det f6r oss och speciellt dagens ungdom att lära 

sig hantera den p8 ett vettigt satt sa man kan dra nytta utav den istallet för att bli slav under den. Det är 

jatteviktigt och d& är ju meningen att genom de har sakerna ska man lära sig hantera p& ett vettigt satt SA 

att man verkligen kan dra nytta av det och använda det för sitt eget livslånga lärande som det da är fraga 

om ... Det h a  i och för sig funnits tidigare också, men jag själv då, som ju är lite grann äldre har ju, tycker 

jag inte upplevt den så klart och tydligt formulerad som den ju faktiskt är idag, ja det känns rätt helt 

enkelt ... vi har ju i vissa fall "the hard way" så att säga upptäckt att våra skolkunskaper de räckte inte så 

långt, utan vi maste lära oss mer helt enkelt ... Om vi vill på något sätt avancera, det later lite fult kanske, 

men vi iallafall vill uppni3 de önskemal, de mal som vi kanske stallt upp för oss i sjalva livet, d& krävs det 

alltsa. (Int 8) 
L 

En tredje återkommande uppfattning är synen på inlärning. Uttrycken är något olika, 

problemorienterad undervisning är ett uttryck, problembaserad inlärning ett annat, att 
arbeta undersökande och självständigt arbete är ytterligare exempel. En av våra 

informanter funderar kring arbetsformerna som tycks något omoderna i ett 

internationellt perspektiv. 

" vi ligger inte så väl till i problemorienterad undervisning, konstigt nog" 

Internationellt sett så är vi ju ganska bra kunskapsmässigt. Det visar undersökningar. De duktigaste 

eleverna i Sverige jämfört med tex Frankrike. Vi ligger väl till. Däremot ligger vi inte så val till i 

problemorienterad undervisning, konstigt nog. Det borde vi göra. (Int 15) 

En annan tittar kritiskt på 60- och 70-talets gruppinriktade problemorienterade 

undervisning men ser en utveckling i relation till IT-tekniken, idag handlar det istället 

om en individuell probleminriktning. 

"Mer individuellt blir det idag" 

Går vi tillbaka och ser på 60-70-talet ... vad jag tror kommer hända, jag har en tanke om det här med 

förändrat undervisningssatt när det gäller den enskilde lararen. Da tror jag man kommer plocka fram, 68- 

vagen eller 70-talets problemorienterade studier. Det kommer inte att bli p8 samma satt. Utan man gjorde 

ett jakla stort misstag där, eller vi gjorde det. Det var att vi kopplade problemorienterade studier med 

gruppmetodik och gruppedagogik och det där gick ju inte ihop. Jag tror det kommer växa fram, man tar 



fram det här problemorienterade undervisningen igen. Börjar stöpa om den lite grann. Och det är allts& att 

kunna besvara varför får man ett problem, och sa ska man kunna lösa detta problemet ... det är ju unge* 

samma problem fortfarande, men nu har vi ett ännu bättre verktyg för att fa information snabbare och 

kanske mer uppgraderad information. Du slipper springa runt till alla förvaltningar och allting för att lösa 

de h& grejorna. Nu kan du nå den informationen på ett annorlunda sätt, det är en positiv del i det ... Mer 

individuellt blir det idag, den här gruppedagogiken blev ju till slut att ingen kunde svara på niit. Men nu 

är det individuellt att söka och sta för informationshämtningen sj8lv ... Samtidigt är jag övertygad om att 

de här eleverna som kommer jobba år 2040 eller vad det blir, kommer jobba p& det sättet. När de i sin 

yrkesroll ska lösa problem sA kommer det att använda tidskrifter och artiklar och elektronik och de 

kommer att använda alla de informationskallor som finns för att lösa. Det är ju sA vi johbar idag ... det 

gäller att få ett underlag så snabbt som möjligt så du kan fatta ett beslut i nån riktningb om det är på 

verkstadsgolvet eller administrativa jobb. ( h t  5) 

Vikten av ett självständigt, undersökande arbete betonas nedan. I 

"Elevema kommer att lära sig att arbeta självständigt" 

Elevema kommer att lära sig att arbeta självständigt, elever kommer att första att inlärningär inte bara de 

timmar där min lärare står och mässar och berättar saker för mig utan inlärning är vad jag tar till mig. 

(Int 9) 

"Eget engagemang är nyckeln till inlärning" . 
l 

Alla försök som har gjorts hittills och som jag känner till i alla fall stiger att en elev som är motiverad till 

ett visst uppdrag eller ett visst omrade lär sig Atskilliga ganger mera än en som blir tvingad eller matad 

bara utifrån. Eget engagemang är nyckeln till inlaming ... Eleverna får väsentligt större möjligheter att 

arbeta med sånt som de har intresse av själva. Man far ett klart användbart verktyg i handen. Och kan 

man i olika sammanhang själv engagera sig i olika frågeställningar, så är åtminståne min uppfattning den 

att man lär sig oändligt mycket mera än om man blir pfitvingad kunskaper. Även så att man Par arbeta 

självständigt med olika undersökande bitar ... sa lär man sig ocks& där betydligt mera än att läsa och samla 

uppgifter i en mer eller mindre gammal lärobok. ( h t  8) 

En bibliotekarie ger en livfull beskrivning av den informationsökriiingsprocess, 

förknippad med problembaserad inlaming, som eleven upplever och måste ta sig 

igenom. Eleverna har nu eget ansvar for sina studier. 



"PBI-inlärning, det är ju svart" 

Ja, förmågan att bestämma över sin arbetssituation är bra. Det är skönt att känna att man kan jobba i sin 

egen takt, bekräftande: - "OK nu är jag klar med det här momentet, jag fixade det och nu går jag vidare 

pi3 nästa ... nuär det dags for mig att ta itu med det här." Fast det tror jag risken är naturligtvis ocksa att 

när man skall bestämma mycket själv s i  blir det ingenting gjo rt... Det kan f m a s  en fara med det. Da får 

ju läraren vara där och vara handledare: -"Men vi hade ju bestämt att vecka 15 skulle du natt dit." Det är 

elevens eget ansvar... det är mer eget ansvar, det kan vara mer tillfredställande, fast riskfillt, eget ansvar 

kräver nagot. Det liknar ju mer högskolestudier egentligen. PBI-inlaniing, det är ju svårt. Det är 

jattehemskt att stå med hängande armar och vad i allsindar, hur skall jag kunna lösa detta, hela den här 

inlärningsprocessen från totalförvirring till att böka ihop en hel hög material som man skall gå igenom 

och så läser man igenom det och så börjar man få vissa ideer och så försöker man skriva ned, nej det här 

gar aldrig, motstridigt, tills man får en struktur. Det finns ju många hstrerande moment i hela processen 

tills det hela är f&digt. Och det är ocksa en teknik som är viktig att lära sig, en plagsam, det går, det går 

inte. Ofta är problemet att de har en förförställning om att det skall f m a s  den boken eller den artikeln där 

alltihop star. Och precis p& det sattet som jag trodde att det skulle stå ocksi. Det miste man ta ur dem, 

men det ar jatteplågsamt. Någonstans där i himmelen finns den boken där allting står precis på det sättet 

som jag vill att det skall stå. När det istället handlar om att samla ihop från massa olika stallen ... där det 

står på olika sätt och så sammanföra det och göra en struktur, det är jättesvårt, man kan hamna i ganska 

jobbiga diskussioner med eleverna, ta en bit där och en bit där och någonting maste du tänka själv ocksa 

och få ut av detta och göra en struktur själv, för den finns inte fardig utan du maste själv sammanställa 

den. Jag ser den hela tiden, den oerhört smtirtsamma processen, ångesten, ingenstans står det som jag vill 

och sa skall jag själv göra nagonting av detta. Lärarna försöker förklara för eleverna: -"Ja det är sa här det 

skall g8 till, det står ingenstans men du skall göra det." Det är klart. Den oändliga lamaden, det blev 

något. I lärobloken står det ju som det är, här står alltihop som man behöver.veta och så läser man det och 

så kan man allt man behöver veta. Det är visserligen tråkigt att lära in det men det är bekvämt, det kräver 

ingen smärtahos en själv, bara lite sittfläsk. Det kan vara roligt när man samlar ihop material och man 

skall intervjuva men sedan när det skall bli något ... (Int 13) 

Våra informanters syn på kunskap och lärande ligger som synes väl i linje med den 

kunskapssyn som presenteras i Skola for bildning, (SOU 1992:94, s. 59-60) 

Högskoleutredningen, (SOU 1991 :72, s. 12) i PB1:n (Egidius 1991, s. 8) och i Inlanilng 

och omvärldsuppfattning. (Marton 1977, s. 7) De talar om kreativt tankande, förmågan 

att kommunicera, förmågan att sammanställa och bearbeta material och helhetssyn 

istället för detaljkunskaper. Begreppet livslångt lärande betonas av såväl våra 

informanter som av Högskoleutredningen (ibid.) och av Mats Brunell. (Brunell, Gillner 

& Regner, 1994, s. 5) 



Det är viktigt att utveckla ett självständigt undersökande förhållningssätt vid inlärning 

betonar våra informanter. Skola for bildning vill som vi tidigare sett ge eleverna 

möjligheter till att formulera mål, välja kunskapsinnehåll och ge utrymme till personlig 

fördjupning i studierna. Utbildning syftar till att göra eleverna till kunskapande 

personer, dvs självständigt verkande kunskapssubjekt. Utbildning bör syfta till att skapa 

aktiva studenter som tar ansvar för sin egen inlärning, vilket också Högskoleutredningen 

betonar. (SOU 1991 :73, s. 12) Även problembaserad inlärning bygger på att studenterna 

självständigt ska skaffa sig de kunskaper och fardigheter de behöver, malet är att lära för 

att lära. (Hamrnarlund-Udenaes & Koch 1993, s. 16) Som synes har idéerna om 

problembaserad inlärning slagit rot bland våra informanter. 

Att ett självständigt arbetssätt är förenat med viss möda illustreras i vårt 

intervjumaterial. Beskrivningen tycks inspirerad av Carol Kuhlthau 

Informationssökningsprocessen ger eleverna erfarenhet av att självständigt söka och 

använda information och ger verktyg till livslångt lärande men innebär inte en snabb 

och lättillgänglig kunskapsvag. (Kuhlthau 1993, s. 11 1) Självständiga studier ställer nya 

krav på eleverna och kräver också ett nytt förhållningssätt av både lärare och 
bibliotekarier. Eleverna måste själva ta ansvar för sitt kunskapsinhämtande och lärare 

och bibliotekarier måste som handledare möta eleverna på ett bra satt i 

informationsprocessens olika faser så att eleverna inte fastnar på vägen. (ibid. s. 128) 

Det tar lång tid att förändra invanda mönster och synsätt. Att ändra synen, på kunskap 

och lärande, arbetsformer och lärarroll i ett traditionsstyrt utbildningssyste,m tar ocksa 

sin tid. Som vi ser det är våra informanter överens med våra utredare när det gäller 

kunskapsuppfattning. Båda grupperna föresprakar den av Martongruppen 1977 

presenterade kvalitativa kunskapsynen. De presenterade uppfattningarna är 

förvånansvärt likartade. Språket, orden, beskrivningarna, värderingarna är nu 1995 

likartade i de båda grupperna. Kanske tar det ca 15-20 år innan ett nytt synsätt slår 

igenom? Vi gör ett försök att använda begreppen "bildskapare och "omsättare" som vi 

tidigare presenterat i "Kritiska synpunkter på IT-utvecklingen". (Bjur, Enmark & 

Tengström 1991, s. 5-7) Vi uppfattar att bildskapare och omsattare i vårt material har i 

ord helt överensstämmande värderingar. Frågan är om det likartade synsättet och 

språkbruket får några konsekvenser i skolans praktik? Kan det finnas en risk för att 

omsättama i sin iver att hänga med i de senaste idéerna anammar det som Bertil Rolf 

kallar "verbal fernissa" dvs ett språkbruk utan förankring i omsättamas dagliga gärning? 

(Egidius 1991, s. 22) Eller är det helt enkelt såhär: Det tar tid för ideer att slå rot, aktörer 

på olika nivåer måste omfatta samma idéer innan en verklig förändring ska, vara möjlig 

att genomföra. Därefter kan det konkreta förändringsarbetet gå relativt snabbt, särskilt 

om idéerna får extra skjuts av både ny teknik och snabb samhällelig utveckling? 



Viktiga element i läroprocessen 

I denna kategori presenteras grundläggande kvalitéer i läroprocessen. Mötet mellan 

lärare och elev ses av flera som lärandets viktigaste utgångspunkt. Ett annat viktigt 

element är nyfikenheten. 

"läraren och eleven behövde ... veta lite om varandra" 

Jag kommer ihAg att, jag vet inte om det var pA 60-talet eller ännu tidigare, som man började med 

språkstudios i skolan, man använde bandspelare och spelade in sig själv och lyssnade, det slog aldrig 

igenom. Det gjorde aldrig det för det var fortfarande så att läraren och eleven behövde ha, de behövde 

veta lite om varandra för att kunna gå vidare och framför allt läraren behövde veta något om eleven, vad 

eleven har för kapacitet för att kunna gå vidare p i  rätt sätt. (Int 7) 

"Navet soni all inlärning kretsar kring är mötet mellan läraren och eleven" 

Jag tror jag har en konservativ syn på pedagogik och undervisning. Navet som all inläming kretsar kring 

är mötet mellan läraren och eleven. Så när jag tittar dig i ögonen det är då det börjar hända nåt. Det är inte 

nar jag säger gå dit och satt dig. I England tex tar inte läraren sig nån ny lärarroll (pga datorerna) utan han 

blir av med de mest bångstyriga ... Men du måste ändå få till det där mötet. Annars kan det ju hända vad 

som helst. Jag vill styra mina elevers inläming, det är det som är min kompetens, annars kan jag bara ge 

dem en bok och g8 hem, läs ut den s& ses vi imorgon ... Är man auktoritär dA hämmar man ju nyfikenhet. I 

basta fall kör man boken och i sämsta fall är boken inne i en dator. DA är det ju bara en grej att gömma 

sig bakom. Niir man inte orkar med mötet sA har man inte i ett klassrum att göra. DA blir det kaos. (Int 12) 

"Det är den där naturliga nyfikenheten" 

Det är den där naturliga nyfikenheten som jag jag pratade om som jag tycker är så viktig och då handlar 

det ju om att stimulera eleverna att känna den här lusten inför det de gör. Det ar jättesv art... Det finns ju 

lärare som är såna som kan förmedla det här och det finns böcker som är såna, men det är ju inte sA att det 

genomsyrar skolan, det tror jag inte. Jag tyckte det var kul att g& i skolan, men jag miste saga att mina 

barn tycker inte att det är kul, det gör de inte. Jag hade nog mer engagerande lärare tror jag. (Int 7) 

Lek och lärande är intimt förknippade med varandra. Här följer en redogörelse för 

lekens betydelse och vikten av att som bibliotekarie kunna möta barnet vid 

"nyfikenhetsgränserna." 



, "då har man alltså lekt sig fram" 

När jag var i 10-års åldern fascinerades jag av andra världskriget, naturligtvis för att det var pangpang 

och kanoner och så. Då försökte jag ta reda på hur egentligen landstigningen i Normandie gick till med 

utgångspunkt från Seriemagasinet. Det visade sig vara ganska svårt, de hade ju inte pejl på själva hur det 

gick till naturligtvis, SA jag försökte mig pA att göra en modell. Det gick ju inte, bara hur topografin sAg ut 

och da fick jag alltsa söka mig till andra böcker och annan information för att f8 det riktiga. DA vet jag att 

jag laste såna där Viktoryböcker, såna där hjalteskildringar och s i  var jag pA antikvariat och bytte de har 

böckerna. Och då var det nån på det här antikvariatet som sa: - "Men hör du du du, ar det inte dags för 

dig att läsa om en annan okänd soldat?' Och så kom jag då in på alldeles riktiga grejor. Men det är ofta 

såna där alldeles slumpartade gjejer och då har man alltså lekt sig fkam ... så helt plötsligt får man det inte 

att stämma och man blir nyfken på ett steg till. Och då tror jag att när man kommer till just de där 

nyfkenhetsgrihserna, det är dA det är så viktigt ... blir det ett oöverstigligt hinder, att det är svhi och det 

ar kringligt da, SA stannar man dar, d& kommer man inte längre. Där tror jag att man som bibliotekarie 

miste börja, det kommer att fullkomligt dralla in ungar ja& det har laget att de är fullständigt förtvivlade 

över att de nu har last alla böcker om det här och det finns inga mer böcker om detta och s i  får de den h& 

lilla, lilla kicken och det, vad handlar det om, några sekunder i deras liv som gör att de tar nästa steg. Och 

så får man en sådan där utveckling i huvudet som exploderar. (Int 6 )  

Vikten av kritiskt tänkande betonas gång på gång. Det är också viktigt att arbeta på ett 

medvetet satt med IT i undervisningen. 

"eleverna och lärarna ... måste bli kritiska och värdera informationen" 

Det är upp till läraren att vägleda eleverna så att de själva blir kritiska till det de läser och ser och hör. 
l 

Och pA Internet, den debatten som finns där, den är både på gott och ont, den är i vissa fall ganska 

onyanserad, i vissa andra fall är den ju väldigt bra darfor att den talar om i alla fall att allting som finns 

där inte är av godo om man uttrycker det så. Utan eleverna och lärarna, under lärarens överinseende d& 
l 

måste bli kritiska och värdera informationen man får men det är en träningssak ocksa. Valdigt många tror 

fortfarande blint p i  det som man laser i tidningen och hör p i  TV:s nyheter. Har man fått litegrann inblick 

bara i bakgrunden där sh inser man att det där ska man ta med en stor nypa salt. (Int 8) 

"kunskap det har jag inte förrän jag kan använda informationen" 

Man ser ju ofta exempel pA att man blandar ihop information och kunskap. Man talar om att med Internet 

osv SA blir det fri tillgång till all världens kunskap. Det är ju inte sant, jag menar det ar tillging till 

information, kunskap det har jag inte förrän jag kan använda informationen. Dar tror jag nog vi får en 



intensifierad debatt om vad skolan ska innehålla, vad det förväntas att elevema ska lära sig och vad vi 

förväntar oss av elevema. (Int 9) 

"jag oroar mig för om det blir så här att vi enbart skaffar oss information den vägen" 

Nu ar jag lite konseryativ, men jag oroar mig for om det blir så här att vi enbart skaffar oss information 

den vägen. Det ligger ett värde i att också söka sig fram till det att kunna jobba fram det. Lite som 

forskning och journalistik och eget arbete. Att söka kunskapen. Vi får inte tappa iaktagelseformågan, vi 

får inte tappa upplevelseformågan och det här att ta in p% något satt. Vi får inte bara ta i Göteborg pA 

ostindietiden och sen trycka p% knappen och sa kommer det ut i pappersform och sen lagga det till 

handlingen. Risken finns ju att det blir nåt s%nt i för stor utsträckning. (Int 11) 

Citaten illustrerar viktiga ingredienser vid all inlärning. De är också utgångspunkten for 

den kvalitativa kunskapssynen som bygger på viljan och lusten att ta reda på något om 

verkligheten. (Marton 1977, s. 5) Mötet, grunden for all kommunikation är också central 

i den kvalitativa kunskapssynen. (ibid. 138-139) Den kvalitativa kunskapssynen ser 

inlärning som en aktiv process och som en kvalitativ förändring i individen själv. 

Inlärning ger en uppfattning eller kanske en förändrad och helt ny syn på en företeelse 

eller händelse i omvärlden. (ibid. s. 12) En erfarenhet av det slag som beskrivs av en av 

våra informanter. Väcks nyfikenhet och leklust med hjälp av den nya tekniken eller 

tröttnar eleverna om allt material ligger (tillrättalagt?) på data? Kan IT-användning 

påverka förmågan till kritiskt tänkande och kritisk värdering av texter? Kommer det för 

inlärningen så nödvändiga mötet mellan elev och lärare att få utrymme i undervisningen 

eller kommer lärare och elever med ökad IT-användning i skolan att reagera på samma 

satt som inför "språklabben" på 60-talet? Kommer IT att utveckla det självständiga, 

undersökande, problembaserade arbetssättet så att information med medveten 

bearbetning kan omvandlas till kunskap eller blir följden att elevema i sina 

redovisningar bara "tycker på knappen"? Om införandet av IT i undervisningen 

verkligen kommer att förändra villkoren för lärandet får fiamtiden utvisa. 

Bilder av skolan 

Orsaken till att vikten av självständigt arbete, eget engagemang, möte och nyfikenhet 

etc. återkommer så ofta kan kanske sökas i våra intervjupersoners bilder av skolan? 

Några olika bilder redovisas här. De två första bilderna har ett gemensamt, nämligen att 

skolan är tråkig. Till slut presenteras aven en modern och positiv bild. 



"det var ju en envägskommunikation utan dess like" 

Det vet jag själv att det man saknade med skolan var ju, undervisningen var ju att lära sig nagonting ... det 

var ju malet, medans jag då själv inte hade de ambitionerna. Jag ville utföra nigonting eget mera for att 

lära mig och det har du möjlighet till nu, kanske f m s  det ett annat mål än att bara lära sig ... men du lär 

dig ändå ... som att bearbeta ett material som är nåt syfte med ... men att sitta och rätta, skriva engelska 

glosor, det kan for många bli lätt tråkigt då, jag vet jag själv tyckte det, medans om det fanns ett mål med 

att översätta de här texterna eller vad det handlar om då tror jag det blir en inspiration, jag tror som att 

läraren p4 den tiden da var källan, det tror jag inte blir lika mycket utan jag tror källan är extern da via 

Internet eller niit annat, att läraren är en vagvisare eller en guide ... Jag ser tillbaka med skräck ... det var ju 

en envägskommunikation utan dess like. Det var kasst. Det är svart för att vissa människor har lätt för 

det, det funkar, bevisligen blir de duktiga på det de lär sig, men det borde finnas alternativ för såna som 

mig då kanske och jag är inte ensam, det vet jag ju ... Vi hade en mycket bra matematiklärare, som mycket 

logiskt förklarade att i verkliga livet så går du ju inte runt med formler i huvudet, utan om du har ett 

problem så går du till en källa förslagsvis en bok och slår upp formeln, det är ju så det ska fungera, det är 

bara att det du ska lära dig i skolan är att hitta den boken kanske och det är att söka information och det 

tror jag lärarnas roll blir. Jag är övertygad om det. (Int 1) 

"Där kan ju IT-tekniken vara valdigt viktig då för att uppdatera kunskapen ordentligt" 

Jag gick i skolan på 50-talet och mina barn då på 70- och 80-talet. Då blev jag lite tagen av att det gick 

till ungefar på samma sätt, att undervisningen i skolan var ganska lik och jag tittade d5 i skolböcker och 

de sag ju inte ut pa samma sätt, de hade blivit glattade och ganska ytliga och tjatiga. Jag läste Nils 

Holgerson som en sorts geografilärobok och det är bra litteratur, men i de böcker som hon hade da, min 

yngre dotter som nu går i Attan, delvis iallafall upprepar de samma sak, gång pA gång på gång. Det blir ju 

tjatigt som sjutton, da märker ju ungarna att liksom ska vi traggla det här nu igen, det hade vi ju for nagra 

veckor sen. Och det bara formuleras om lite da, det kanske är ett pedagogiskt grepp att man ska liksom 

nöta in det men det blir ju tråkigt. Det där med kunskapslust tror jag ju så väldigt starkt på. Det är ju 

lustellt att läsa en bra bok, som Selma Lagerlöf och annan bra litteratur men det är inte lustfjdlt att läsa 

de här sega och liksom enkla, med @Ilerifragor och sånt som är vanligt idag. Och sen sa märker man ju 

ocksa att de i många fall är omoderna, for att de fakta som eleverna har kan ju vara borta, de kan ju vara 

10 år gamla och da är det ju otäckt att det är en sån fördröjning, sa att ungarna faktiskt I& sig nånting som 

är lögn idag men var sanning för 10 år sen. Där kan ju IT-tekniken vara valdigt viktig da för att uppdatera 

kunskapen ordentligt. (Int 7) 

"Jag tycker nog att skolan fungerar så mycket bättre nu än vad den gjorde förut" 

Nu har det förandrats väldigt mycket, skolan är ju inte alls som när jag gick i skol an... Jag tycker nog att 

skolan fingerar si3 mycket bättre nu än vad den' gjorde förut. Man gör ju oerhört mycket projektarbeten 



och arbetar mycket självstandigt och letar sjalv p& ett helt annat sätt men da är man ju begränsad till 

uppslagsböcker och det man har i klassrummet och kan du d& få annat material, ett lokalt material, det 

tror jag p&. (Int 6 )  

De två första bilderna illustrerar en skola med en kvantitativ kunskapssyn. (jfr. Marton 

1977, s. 1 1-12) Läraren förläser för passiva elever, glosor ska läras utantill, meningslösa 

filleriuppgifter och tråkiga läroböcker. Inget sammanhang, ingen nyfikenhet, ingen 

kunskapslust. Den sista bilden däremot rymmer en kvalitativ kunskapssyn. Eget 

sökande efter kunskap, eget intresse, samarbete i projektgrupper, möjlighet till 

kommunikation. Kanske den kvalitativa kunskapssynen med plats for möte, nyfikenhet, 

lek och 1ustQllt lärande ändå sakta är på väg att konkretiseras i skolans praktik, i 

undervisningen och i skolbiblioteket? Kanske kommer IT-användning i undervisningen 

att innebära en modernisering och uppdatering av elevernas faktaunderlag och också 

bidra till det allmänt efterfrågade undersökande arbetssättet? Vi kan i detta sammanhang 

inte låta bli att ställa frågan: Hur ska de skolor som inte har råd med moderna läroböcker 

och inte heller skolbibliotek for att understödja ett undersökande arbetssätt ha råd med 

IT i undervisningen? 

Uppfattningar om IT-användning i undervisningen 

Våra kategorier formuleias i rubriker och presenteras i följande ordning: Olika sätt att 

arbeta med IT ..., Tjejers och killars förhallande till IT ..., Tänkbara effekter av IT ..., och 

till sist Arbetsformer och roller i förhållande till IT i undervisningen. 

Olika satt att använda IT i undervisningen 

Här redovisas alla de olika satt att använda IT i undervisningen som vi träffat på i våra 

intervjuer: Drillprogram, (dvs program som ger träningsmöjligheter på grundläggande 

nivå, tex träning av multiplikationstabellen) undervisningsprogram som är 

självinstruerande, lektionsprogram av mera avancerat slag, (dvs olika sorters 

multimediaprogram och simuleringsprogram) databassökningar och 

informationssökning på Internet, datorn som kommunikationsverktyg och program som 

fungerar som planeringsverktyg. 

Drillprogrammen tycks roliga och stimulerande för elever som behöver träna på 

grundläggande nivå. 

Framförallt sadana har repetetiva moment eller inlming av mekaniska moment som det finns i de flesta 

.ämnen, innötningsmoment. Det är datorn jättebra pii att lära, pii ett ganska stimulerande sätt i 



förhAllandevis ... de verkliga IT-anvandarna pa den här skolan är Särvux. Det f m s  ju idag väldigt mycket 

bra program pA en enkel nivA i olika ämnen. PA en sAn här basniva, det är jättebra program, det är jattekul 

for dem att jobba med dem. P& det sättet är det tacksamt för de svaga eleverna. Programmen p& en enkel 

nivå är valdigt tacksamma att jobba med. (Int 13) 

Självinstruerande undervisningsprogram förväntas förändra undervisningen avsevärt 

och ger dessutom eleverna större möjligheter att själva bestämma inlärningstempot. 

Det blir radikala förändring ar... Om vi gör en programvara som är i stort satt helt självinstruerande, SA 

betyder det att vi kommer att få enormt mycket bättre tid jämfört med dagens situation, genom att man 

inte behöver ha de här allmäninstruktionerna, det blir mer att man behöver hjälpa enskilda personer ... det 

påverkar undervisningssituationen ar jag ganska saker på ... Vi jobbar ju väldigt mycket med 

kursuppbyggt gymnasium och det måste man alltså göra för att det här kommer att bli enonna 

individuella skillnader. Så den som vill kan ju alltså satta sig framför en dator och komma fruktansvärt 

långt i framtiden, utan hjälp från läraren. (Int 15) 

Avancerade lektionprogram, multirnediaprogram och simuleringsprogram kan tankas 

komma förändra undervisningen i framtiden. 

Det är ju att använda inlamingsprogram.av olika slag, inte minst då multimediaprogram, som det finns 

lite utav men som det inom en nara framtid kommer att finnas mycket utav. Alla No och So ämnen, 

möjlighetema är enorma. Biologi, historia, geografi, kemi, där man kan visa förlopp och annat som man 

inte har nån möjlighet till idag. DA är det alltsii inte bara rena fakta utan som sagt, möjligheter, samband, 

historiska skeenden och annat som den här tekniken medger. (Int 8) 

Genom databassökning och sökning av information på Internet används datorn som 
verktyg på ett nytt satt i skolans värld. 

Det här att använda en databas ... det är ett sätt. Naturligtvis då ocksa att söka i databaser som biblioteken 

har och som muséema har och aff3lrsdatabaser typ Kommunförbundens BBS:er. Där man kan f3 en massa 

information, det kommer ju att byggas upp många såna här databaser överallt, där det kan lämnas 

intressant information. SA sattet att söka information i sig, man har inte kunnat göra det tidigare i skolan. 

(Int 8) 

Att använda datorn som kommunikationsverktyg är också en ny företeelse i skolans 

värld. 

E-mail, det mest demokratiska sättet som finns egentligen att uttrycka sig da, med tanke pA att du kan 

sitta var som helst och se ut hur som helst, du kan vara fniktansvärt handikappad och skriva en bokstav i 
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minuten i stort sett för det märks ju inte i dina inlägg, det ar ju liksom vad du har att säga som är det 

viktiga. Pa s& sätt är det ju väldigt positivt då och folk vagar kanske komma till tals. (Int 1) 

Det inte alltid är så enkelt att söka och framförallt hitta vettig information som många 

tycks tro. 

Det tar ett par månader innan man kan effektivt söka information pk Intemet ... man mkste lära sig ... man 
flamsar bara runt och hittar ingenting ... fast det f m s  där... det är svårt att hitta det ... Man maste ha en 

övergripande kunskap om... hur det fungerar vad som händer när du trycker pk namn eller adress, 

hierarkin, vilken väg man ska g& när man ska söka, var i hierarkin man är, när man ska söka. Det är lätt 

att sitta där och trycka på knapp ar... hit och dit ... och så kommer man nånstans. Antingen blir man nöjd 

med det eller si3 inte ... vet du vad du söker efter så har man lättare att söka. (Int 1) 

I en snar -tid finns aven program som hjälper lärarna att planera undervisningen. 

Det är inte bara datorstödda inlärningsprogram, det är typ tex Combiprojektet som har planeringsverktyg 

också, det är ju ett jättestort system naturligtvis, mycket kostsamt, men det är det basta exemplet jag sett 

hitintills. Det är inte bara en vanlig CD-Romskiva med en liten uppgift så där, utan här är ett 

helhetssystem som man måste börja bygga upp, det är då man kan använda det som planeringsverktyg, 

för olika lektioner inte bara en lektion. (Int 5) 

Till sist en kommentar från en av våra informanter. 

"man har översatt lärarens arbetssätt till datorn" 

Man har snackat om datorer i undervisningen i många år. Men det finns jävligt få pedagoger som 

använder datorn på sina egna villkor. Man har pytsat in en dator i klassrummet så har man sagt bra, nu 

har vi en dator. Sen visade det sig att man har översatt lärarens arbetssätt till datorn. Det blir mycket text 

och mycket upprepningar, det finns lite frågor som man klickar pi%. Finns det kanske ett koncept, ett 

uttryck, ett sätt, som datom behärskar unikt som teknik som skiljer sig fran läraren som skulle kunna öka 

lärarens spännvidd? (Intl2) 

Konstigt nog n-er ingen av våra informanter skrivprocessen, det fiia kreativa 

skrivandet, som numera är vanligt förekommande inom skolan på alla nivåer. De 

exempel som redovisas i intervjuerna ger ändå en bra bild av datoranvändningen i 

skolan just nu. De stämmer som synes också val med den presentation av de fira olika 

typer av datoranvändning i skolan som Jörgen Lindh tidigare presenterat, drillprograrn, 

undervisningsprogram, lektionsprogram, verktygsprogram. (Lindh 1993, s. 58-59) 

Lindh talar dock inte i sin avhandling om program som planeringsverktyg for lärare 



vilket tas upp i vårt intervjumaterial. Databassökning, sökning på Internet och datorn 

som ett kommunikativt verktyg finns heller inte med hos Lindh, vars avhandling kom ut 

1993. Användningen av datorn som sökverktyg och komrnunikationsverktyg har ju 

mera kommit i ropet efter det att IT-kommissionens betänkande gavs ut 1994. 

Enligt Jörgen Lindh skiljer sig Sverige ifrån andra länder i sin inställning till 

undervisningsprogram, dvs förutbestämda program och framhäver istället vikten av 

elevaktiva program, där eleverna själva kan styra sitt arbete vid datorn. (ibid. s. 8 0 )  Att 

använda datorn som verktyg vid tex informationssökning och kommunikation på 

Internet tycker vi ger exempel på "elevaktiv" pedagogik. (ibid. s. 58-59)  Med 

Skoldatanätets utbyggnad och IT-satsningen i undervisningen kommer förmodligen 

aven datakommunikation bli vanligt förekommande i våra skolor. Kanske kan datorn 

som sök- och kommunikationsverktyg stödja utvecklandet av en kvalitativ kunskapssyn 

och ett problembaserat arbetssätt i undervisningen? 
. -w 

När det gäller undervisnings- och lektionsprogram tycks förhoppningarna stora att 

elever med hjälp av datorer självständigt, utan lärares hjälp, i snabb takt, ska genomföra 

sina kurser. Frågan är om dessa förhoppningar kommer att infrias. Inlärning, 
kunskapsinhämtande bygger som vi har sett hos tex Marton, i Skola för bildning och i 

PB1:n på eget ansvar, eget engagemang, kunskapssökande, kommunikation, diskussion. 

Att lära sig lära är en aktiv, social process. (Marton 1977, s. 135-1 39) (SOU 1992:94, s. 

59 ff) (Egidius 1991, s. 14) Kanske kan moderna interaktiva undervisnings- och 
lektionsprogram utformas så att de inte känns tillrättalagda, heltäckande och f&diga, 

men vi undrar om det inte kan finnas en risk att man som elev blir uttråkad av ett stort 
självinstruerande inlärningsprogram, även om det presenteras genom. modern teknik. 

Som Kjell-&e Johansson påpekar (Jacobson 1995, s. 11) är det visserligen många 

elever som är positiva till datorer i undervisningen men det är också många som 

upplever datorerna som tråkiga. Om undervisningsprogrammen är upplagda efter 

lärarens arbetssätt eller fungerar som traditionella läroböcker fast på dator är det 

definitivt risk for uttråkning. Arbetet med att utveckla datorn som unik teknik i 

undervisningen går vidare. 

Tjejers och killars förhållande till IT i undervisningen 

Tjejer och killars olika förhållningssätt till IT har föranlett många kommentarer. Killar 

leker sig fram medan tjejerna vill förstå först och ta en sak i sänder. Tjejerna verkar 

något avvaktande inför killarnas hängivna intresse. Kanske är detta något som kommer 

att ändras med tiden men könsrollerna sitter djupt. Våra svar visar på en medvetenhet 

om könens olika förhållningssätt. 



"Män och killar tillåter sig att leka vara lekfulla" 

Om det är några som säger jag har aldrig suttit vid en dator förr så är det oftast en kvinna. Men frågan är 

om ens killarna vågar erkänna det. Om man träffar nån som är riktigt duktig och driven så är det oftast en 

kille ... Män och killar tillåter sig att leka vara lekfulla. Medan kvinnor tänker vad kan jag ha det h& till, 

jag miste vara nyttig. N& killarna sitter och skojar sa lär de sig en himla massa under tiden. Tjejerna 

använder tex bara sina raknare till att lösa hemtalen, medan killarna genast börjar programmera ... Det 

f m s  mycket annat i valden, men varför man halkar efter pa just det h& omradet är just för att man 

vadesatter andra saker. Nar vi ser att vi har nån användning för det då lär vi oss, d i  kan vi. Men det här 

att låta fingrarna dansa över tangenterna och använda alla funktioner som finns och trixa, det bryr vi oss 

inte om. Men då får vi väl betona den har nyttoaspekten. (Int 13) 

"tjejer ... de vill ofta Rrstå precis hur saker och ting fungerar" 

Man skr ofta tjejer som ska lär sig nAt mer komplicerat ... de vill ofta förstå precis hur saker och ting 

fungerar innan de kan gå vidare. Så har vi haft flickor här, SA händer det och det, -"Men vad händer då? 

Varför ska jag göra det?" Och det är ju väldigt fint i och för sig att man vill förstå saker och ting, men 

ibland måste man för att första helheten gå vidare, acceptera. -"Nu att du ska klicka där, göra så, ta ut 

den disketten, starta det här programmet och så kan du fundera, sen när du har gjort allt det här 10-20 

ginger, då kan du börja fundera på varför gör jag det och sen kan man börja fatta detaljerna i det." Killar 

är ofta lite mer korkade, de bara accepterar: -"Javisst, da gör jag så" och s i  verkar de sa mycket duktigare 

da. De har inte fattat det just da men de kommer antagligen att första det senare för de är ju inte sa 

dumma att de gör det år efter år utan att fatta varför, för tjejen maste ta en sak, nu vill jag fatta det h& 

först. (Int 2) 

"Vi tjejer har nog att skylla oss själva" 

Vi tjejer har nog att skylla oss själva också, vi har andra intressen och man vagar kanske inte, tanker jag 

kan &da ingenting om det h& och det är bara killar d& ... men p i  nit satt har det blivit en killgrej, just för 

att de som sysslade med det fiån början, ingenjörer och alla andra tekniker mestadels var män och så har 

det val gått i arv fran man till man lite. Det galler att försöka fånga in, peila in, fraga själv unga tjejer 

"Varför är inte du intresserad" och sid är... (Int 3) 

IT-kommisionemas poängterande (SOU 1994: 1 18, s. 9) att flickor ska uppmuntras att 

använda IT i samma utsträckning som pojkar och att särskilda åtgärder ska tas fram för 

att stimulera flickornas intresse tycks ligga i linje med våra informanters erfarenheter. 

Men varken i Ulla Riis (Riis 1991, s. 56) eller Jörgen Lindhs (Lindh 1993, s. 175-1 76) 

arbeten kan bestående skillnader i datoranvändning mellan pojkar och flickor påvisas. 



Däremot betonar både Riis och Lindh att pojkarna är mer teknikintresserade, medan 

flickorna ser datorn som ett verktyg, vilket överensstämmer med våra intervjusvar. 

Flickorna tycks ha en större tröskel att komma över, de ger sig inte lika mycket tid till 

lek och spel som pojkarna, men om de får erfarenhet av datoranvändning tycks det inte 

föreligga någon skillnad i arbetsresultat. 

Tänkbara effekter av IT i undervisningen 

Vilka uppfattningar eleverna har om effekter av IT i undervisningen är en fråga som 

inte besvaras i vårt arbete då vi har inte gjort några elevintervjuer. Vi har istället frågat 

de intervjuade om hur de tror IT-användning påverkar eleverna. I våra intervjuer 

återkommer uppfattningen att möjligheten till datoranvändning och 

informationssökning i skolan har positiva effekter för eleverna. Våra citat nedan ger 

exempel på tänkbara positiva effekter av IT i undervisningen. 

"de höjer självkänslan hos eleverna" 

Det är alldeles säkert så att de höjer självkänslan hos eleverna. Det blir roligt att jobba. Bara det att man 

tycker det är skojigt att jobba med arbetsuppgifter i skolan är ju ett värde i sig. Så datorn har väldiga 

möjligheter i undervisningen. Det borde rimligen påverkas att eleverna blir mer aktiva. Vilket är i sig då 

väldigt positivt. Att söka information och inte bara bli pådyvlad. (Int 10) 

"Variationsrikedomen, omväxling" 

Variationsrikedomen, omvaxling. Jag menar, ungarna är ju rastlösa och vill och har för sig att det ska 

hända något nytt hela tiden. Och då är det ju det där att sitta med blyertspenna och kladda med f a g  och 

fingrar och hålla på att knappa på datorn ... du kan göra valdigt snygga grejer, det kan vara kul for en unge 

att producera en snygg grej. En som kanske inte kan teckna så bra eller har tafflig handstil eller är lite 

fumlig i händerna sådär. Det kan vara en väldig vinst att kunna göra något som ser lite proffsigt ut och 

det kan stärka valdigt. Men jag tror inte att det kommer att ersatta manniskor eller traditionella tekniker. 

(Int 7) 

"Eleverna blir mer motiverade det är jag övertygad om" 

Eleverna blir mer motiverade det är jag övertygad om, man ser ju intresset här med att elever sitter här 

nere, de är pfi gallerier osv som de inte skulle vara annars. Av nAgon konstig anledning så om det ligger 

i digital form blir det roligare. De kanske inte längre säger usch nästa gång läraren kommer in och stiger 

att vi ska till Moderna museet eller nit, de kanske är mera vänligt installda. (int 1) 



"Så mycket enklare och framförallt snabbare" 

SA mycket enklare och framförallt snabbare. Eleverna de hade valt själva ... man hade specialintressen 

iallafall . Och vad far man som svar då, jo dels så fick man artikl ar... man fick faktakunskaper om ämnet, 

man fick ju nämligen engelska också, samtliga artiklar är skrivna på engelska, språkutbildning ... Och det 

är det här som jag egentligen vill ta fram, eleverna får väsentligt större möjligheter att arbeta med sånt 

som de har intresse av själva. Man får ett klart användbart verktyg i handen. (Int 8) 

"Man behöver inte visa att man är dum" 

Sen är det en annan effekt, man behöver inte visa att man är dum, det är heller inte Brsumbart. Eller att 

man inte har lärt sig helt enkelt. Vi ser på analfabeterna, de älskar det har. Man kan sitta och öva 15 

gånger, normalt sett så ska du kunna det efter två, men kan man inte det av alla möjliga mystiska orsaker 

så kan du sitta och träna tills det sitter. Ingen som tröttnar på en och tycker nej nu får du ge dig. Datorn 

håller pa hundra gånger om det är sa. Tänk att ha nhgon som aldrig tröttnar pA en. Härligt! (Int 15) 

Men även mer tveksamma röster hörs och även en kritisk 

"Jag tror inte jag skulle bli mer intresserad av en dator ~JI en lärarec' 

Jag tror inte motivationsmässigt att det spelar så himla stor roll när man väl blir van vid det. Det är ju 

ganska inspirerande och träffa en lärare, om man far en bra lärare vill säga. Det är väl mer om man råkar 

pA en dålig lärare sa har man Atrninstone datorn ... Jag tror inte jag skulle bli mer intresserad av en dator än 

en lärare. (Int 1 5) 

"Det är ju en effektshöjning for då kan de jobba självständigt!'' 

Vi kan slänga in åtta burkar och ordna projektpengar. - "Vad ska vi ha dem till ?" Då säger arbetsledaren: 

- "Det är ju en effektshöjning for da kan de jobba själ~st'mdi~t!'' Då vet man ingenting om hur en elev 

n m a r  sig en dator. Om de inte kommer från medel eller undre överklassen och överklassen där man har 

haR persondatorer, mellanklassen, lärarbarn och sa, i hemmet sedan man var 2 år. Det är fortfarande bara 

1 miljon av Sveriges befolkning, de andra 7-8 har ju inte nån. Och dessa eleverna g%r ju inte bara in i ett 

rum och sa får man plötsligt självstudier över hela linjen. (Int 12) 

Här återkommer som synes en del av de uppfattningar om effekter av datorstöd som 

tidigare redovisats av bla Ulla Riis, (Riis 1991, s. 45 ff) Jörgen Lindh (Lindh 1993, s. 

139) och Skola för bildning. (SOU 1992:94, s. 94 ff) Att använda IT i undervisningen 

uppfattas ge eleverna självkänsla och självständighet, datorerna ger variation i 

undervisningen och snygga utskrifter. Datorer i undervisningen förväntas höja 



motivationen och öka intresset. Uppfattningama om de positiva effekterna av dator- 

och IT-anvadning i skolan tycks väl etablerade hos våra informanter. Men vi hör bland 

våra informanter aven kritiska röster som ifi-ågasatter relationen mellan självständigt 

arbete och datorer och idén om att datorer i undervisningen ökar motivationen. Som 

~jell-&e Johansson påpekar finns ännu inte några vetenskapliga belägg for datorernas 

positiva effekter. (Jacobson 1995, s. 11) Uppfattningen om att IT i undervisningen 

bidrar till en effektivitetshöjning i undervisningen har inte heller belagts av någon av de 
ovan presenterade dataforskama. Talet om "snabb information" har också sina 

begränsningar. Svårigheterna med att utnyttja datakraften underskattas ofta. (Tengström 

1987, s. 36-37) Svårigheterna kan tex dyka upp när material ska laggas in och göras 

tillgängligt. Information som faskvara måste tex alltid uppdateras. Även till detta kravs 

tid och resurser. Nya arbetsuppgifter måste utföras av någon. Skapar dessa 

arbetsuppgifter nya arbetstillfallen eller ska de utföras ideellt på de redan anställdas 

fritid? 

Arbetsformer och roller i förhållande till IT i undervisningen 

Den nya tekniken tillsammans med problembaserad inlärning kan ge möj,ligheter till 

både individualisering och samarbete, två begrepp som ofta diskuteras i skolans värld. 

"det är väldigt viktigt att eleverna lär sig samarbeta" 

Läraren kan ju pA ett annat satt, man bestämmer en nivA som elevema ska uppnh. DA kan man göra upp 

ett program där man bestämmer att eleven vill nA fram till en viss nivA. Eftersom det är SA pass 

strukturerat och latt det hela, ja alla människor kan ju inte n i  upp till hur höga nivaer som helst, det finns 

säkert ett tak men det kan bli mycket mer, man behöver inte följa klassens tempo på samma satt som man 

gör om man är i en grupp. Så på det sättet tror jag man kan saga, klimatet kan bli behagligare melian 

lärare och elev for att man slipper den här diskussionen i gruppen om att - "Nu går det för fort fkam'' 

eller - "Herregud, måste vi masa på så sakta! Jag kan faktiskt det har redan, jag vill inte sitta och lyssna 

pil den här tristessen längre." SA det tror jag individualiseringen k& ge vinster. Det finns ju ocksh ett 

värde i att klassen talar med varandra. Somliga lärare tycker här att det är väldigt viktigt att elevema k 

sig samarbeta, for det ar ju det de skall göra ute på sina arbetsplatser sedan. Att de lär sig nigonting om 

gruppspykologi även på det konkreta planet när de ar i sitt klassrum. Och det kan man ju inte göra om 

man arbetar ensam alltid. (Int 13) 

"Den självständiga arbetsformen är lättare om man är duktig och motiverad" 

Det här arbetssattet är mycket lättare att komma in i för en duktig elev ... Den självständiga arbetsformen 

är lattare om man är duktig och motiverad naturligtvis. Ämnet problembaserad undervisning med hjälp 
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av IT speciellt pA Internet 2r ju verkligen överkurs. Där kommer de duktiga att ha ett försteg. DA far vi 

hjalpa de andra, det är det vi är till för, att hjälpa dem fa chansen att pröva pa, komma in i det. PBI- 

inlärning kräver mycket handledning. Aterghgen till boken är inte heller en lösning. (Int 13) 

Kanske kommer i en framtid skollokalernas utformning förändras så att skolans rum blir 

anpassade efter de nya arbetsformerna? En bibliotekarie beskriver fiamtidens skola som 

en arbetsplats med möjlighet till individuellt arbete, grupparbeten och storforelasningar, 

där den traditionella gruppstorleken är ett minne blott. 

"hela skolan kommer att vara en arbetsplatscc 

Det går inte att ta ett steg tillbaka nu utan det rullar pi. Framtidens skola rent konkret, den här 

gruppstorleken som vi har nu 30 grupper tror jag är fullständigt döfott, den håller på att grävas ner. Det 

finns smågruppsmodellen 6-8 elever och storgruppsmodellen, en storföreläsning och det finns individuell 

handledning. Hela skolan, biblioteket, kommer inte att vara en speciell lokal, utan hela skolan kommer att 

vara en arbetsplats, det finns inte skolbänkar utan det finns typ skrivbord för elever, ett ställe där man 

jobbar själv. Ibland maste man ju ha föreläsningsformer, men da är det valdigt stora grupper pA en gång. I 

övrigt SA arbetar man sjalv, hemma kanske. (Int 13) 

Samarbetet mellan bibliotekarie och lärare behöver utvecklas då en enda bibliotekarie 

omöjligt kan möta alla elevers behov av handledning i skolbiblioteket. 'irkesgrupperna 

måste mötas. Kanske kan lärarna utbildas i informationssökning och bibliotekarierna bli 

mer pedagogiskt inriktade. 

"våra yrkesroller måste mötas mycket mera" 

Bibliotekarier och lärare som arbetar inom skolan, vira yrkesroller måste mötas mycket mera... Att vi gör 

mer i den pedagogiska delen och att de lär sig mer om materialsökning. Det är ingen hot mot nigondera 

kategori. De har ju sina ämneskunskaper som vi aldrig behöver efterstrava, historielärarna ska kunna sin 

historia. Men det är ocksa bra om han lär sig att hitta materialet. Jag behöver inte lära mig hans historia, 

men jag behöver lära mig om hur det pedagogiskt är tankt och vad malet och meningen med studien ska 

vara. Vad ska den här eleven uppni, vad ska jag hjalpa eleven med och vilken niv% ska detta ligga p% osv. 

Aven om vi närmar oss varandra så tror jag vi behövs mycket mer i skolan värld i framtiden ... I annat fal1 

får det bli så att bibliotekarierna blir mer en utbildare for lärarna, mer än att direkt hjalpa eleverna. För 

eleverna kommer att behöva oerhört mycket hjälp, så en enda bibliotekarie kan omöjligt serva en hel 

skola. (Int 13) 

Samverkan över ämnesgränserna är en annan tänkbar utveckling. 



"allt hänger ju ihop" 

Just samband och skeenden, hur saker och ting hänger ihop. De här traditionella ämnesuppdelningarna, 

de ser jag som mera administrativa anordningar. Jag kan inte se att man ska ha några gränser mellan 

historia och geografi, religion och samhällskunskap utan allt hänger ju ihop. Ett lands historia, religiösa 

och kulturella utveckling hänger naturligtvis ihop som i sin tur hänger ihop med omvärldens. Det hoppas 

jag man ska kunna bli bättre p& (Int 10) 

Läraren sägs i framtiden mest fungera som handledare och eleverna ska få större ansvar. 

Stora krav ställs på lärarnas pedagogiska förmåga. 

"läran-ollen kommer att förändras väldigt mycket de närmaste åren" 

Jag tror ju att lärarrollen kommer att förändras väldigt mycket de nhnaste åren. Jag tror framförallt att 

det är nödvändigt att ga ifrån det här gamla fyrkantiga klassrummet, där lärarna går in och stänger in sig. 

Man maste vara öppen för att inlärning sker inte bara i skolan för det första, det sker hela tiden och ju 

bättre tillgång eleverna får till material, ju mer lärarna inser att man ska handleda sina elever, att varje 

elev som jag ser det på sikt måste i% en egen individuell studieplan, en inriktning på sina studier och ska 

kunna ta ett större ansvar själv. självfallet måste lärarna finnas där for att stödja, för att motivera, för att 

hjälpa. Jag tror att det kommer att bli ännu större krav på lärarens pedagogiska förmaga än tidigare. (Int 

9) 

"de behöver hänga med i svängarna" 

Lärarna kommer naturligtvis känna att de behöver hänga med i svängarna och sen att det finns mycket 

duktigare elever än lärarna i vissa avseenden, det får ju lärarna acceptera. Det har man fått göra i alla 

tider. Det har alltid funnits elever som har haft specialintressen, som har varit jatteduktiga p& nånting. 

Läraren ska ju inte tro man är världsmästare på allt inom alla områden. (Int 10) 

De svar som kommit fiarn i våra intervjuer stämmer val överens med de tidigare 

presenterade teoretiska utgångspunkterna. I sin utvärdering av DOS-projektet kunde 

Ulla Riis konstatera att lärarnas arbetssätt och lektionernas innehåll vid datorstödd 

undervisning inte hade förändrats nämnvärt. (Riis 1996, s. 45 ff) Det är darför positivt 

att konstatera att våra intervjupersoner är medvetna om att skolans arbetsformer måste 

förändras. Envägskommunikation, storklass och 40-minuters lektionspass lämpar sig 

inte om man vill arbeta med datorer på ett meningsfullt sätt i skolan. Schemaläggningen 

måste också ses över. (Lindh 1993, s.176) Elevernas självständiga arbeten kommer 

heller inte att utföras i klassrummet. Rum för både självstudier och grupparbeten, 

förutom ett välutrustat bibliotek kommer att krävas for att möta de nya arbetsformerna. 



Vi har i Högskoleutredningen (SOU 1991:72, s. 9 fl) sett att biblioteket bör utvecklas 

till en pedagogisk resurs, ett kreativt centrum, med plats till både informationssökning 

och arbete, individuellt och i grupp. Kanske är det denna arbetsplats en av våra 

informanter har i tankarna när framtidens skola skisseras. Det av en av våra informanter 

uttryckta behovet av samarbete mellan bibliotekarie och lärare poängteras som vi 

tidigare sett av både Louise Limberg (Limberg 1990, s. 87 ff) och Högskoleutredningen. 

(SOU 1991:72, s. 13 ff) Ett samarbete och närmande mellan yrkesgrupperna är 

nödvändigt for att skolbiblioteket ska kunna integreras i skolarbetet och elevernas 

informationssökning ska kunna utföras självständigt och aktivt. 

Erfarenheter av individualisering och datorstöd visar att eleverna blir engagerade och 

mer aktiva när de kan arbeta i egen takt, men att det kravs mer tid till förberedelse och 

planering av lärarna. (Lindh 1993, s. 173 ff) Betydelsen av kommunikation och 

samarbete i skola och arbetsliv betonas i vart intervjumaterial såväl som Skola för 

bildn!ng ((SOU 1992:94, s. 59-60) och Marton. (Marton 1977, s. 138-139) Vid 

datorstödd undervisning visar också Riis på datorn inspirerar till kommunikation läme, 

elever och dator emellan. Kommunikation och samarbete kräver också sin tid både i 

förberedelse och på lektionstid. Gemensam tid kravs också for att samverkan mellan 

olika ämnen ska kunna realiseras. (Riis 199 1, s. 45) 

Riis har sett förändringen i lärar- och elevrollen under lektionerna, läraren som 

handledare, som stödjer och hjälper och som håller sig mer i bakgrunden, medan 

eleverna gemensamt diskuterar och löser problem. (Riis 1991, s. 45 ff) Detta 

förhållningssätt lärare och elever emellan efterfi-ågas som vi sett ofta i vårt teoriavsnitt. 

Kari Marklund tex vill förnya den traditionellt lärarstyrda undervisningen. (Marklund 

1994 s. 30) Martongruppen förordar en förändring av lärarrollen till en form av 

handledarskap. (Marton 1977, s. 138) Detsamma gör Skola för bildning, PBI:n, Lindh ... 
(SOU 1992:94, s. 98) (Egidius 1991, s. 10) (Lindh 1993, s. 62 ff) Vi undrar om 

gymnasieelever är mogna att själva ta ansvar for sina studier. Kanske har vår informant 

ratt i att självständiga studier passar duktiga och motiverade elever bäst? Hur ska lärarna 

få tid att ge stöd och ramar till de elever som behöver det, samtidigt som de verkar för 

självständiga arbetsformer? Hur ska skolan kunna ge eleverna möjligheter att utvecklas 

individuellt utan att samtidigt verka för utslagning? Hur ska lärarna kunna förändra sin 

traditionella lärarroll samtidigt som de ska lagga ner mer tid på förberedelser för att 

handledarskapet och den datorstyrda undervisningen ska fungera? Detta samtidigt som 

det kravs ett utökat samarbete lärare och bibliotekarier emellan för att den 

problembaserade undervisningen ska kunna fungera tillfredsställande. Vi tror liksom 

våra informanter att mycket stora krav kommer att stallas på lärarnas pedagogiska 



förniaga i firntiden. Vi tror också att fönitsättningen för att de efterfiågade 

arbetsformerna ska kunna realiseras är att skolorna nu prioriterar och satsar på 

skolbiblioteken. 

Uppfattningar om skolbibliotekens roll i undewisningen 

I detta avsnitt har vi sammanställt informanternas svar i kategorier under rubrikerna 

Bibliotekets funktion, Bibliotekets material och media och slutligen Bibliotekariens roll. 

Bibliotekets funktion 

En utveckling som tydligt har märkts på många håll tex i olika användarstudier pekar på 

att biblioteket inte längre är en plats dit man enbart går for att låna böcker. Framförallt i 

skolan har biblioteket alltmer en funktion som arbetsplats, där man utfor ett arbete som 

innehåller många olika moment, materialinsamling, bearbetning och utskrift etc. Här 
nedan följer ett citat som får illustrera bibliotekets utökade funktioner. 

"biblioteket är centralt, ett pedagogiskt instrument" 

Jag menar ju att biblioteket ar centralt, ett pedagogiskt instrument, det basta skolan har, helt klart och som 

funktion ger möjlighet att utveckla eleverna inom mAnga olika områden som tillfor mycket utöver den 

ordinarie undervisningen i klassrummet. Det ar ju inget totalalternativ, men i många fall berikas 

undervisningen, om man har en medveten planering för den undervisning man har i biblioteket sh skulle 

det kunna vara ph det sattet. Det är ju inte all inlärning som gynnas av biblioteksmiljö, men htskilligt ... 
Den jag tycker är mest intressant, det är när man g6r kunskap till sin egen, genom att man tar del av den 

information som finns i biblioteket och bearbetar kunskapen på olika satt. Vi har ju ett aktivt arbete i 

biblioteket ... man bearbetar ett material, man går inte dit for att låna eller titta på något i första hand utan 

det ar ett ställe dar man producerar någonting. Gymnasiebiblioteket är en producerande organisation. I 

den bemärkelsen omvandlas kunskapen hos eleverna, i basta fall då, till att bli en egen kunskap ... Det 

finns ju kommunikation i verksamheten ocksh. Om man arbetar i ett klassrum sh tillför man sin kunskap 

till de andra i klassen, men här har man ju möjlighet att nh ut till hela skolan med sina redovisningar. (Int 

14) 

Ett nytt arbetssätt ställer större krav på biblioteket både vad gäller utrymme men också 

på personalinsatsen. Om det i framtiden är tänkt att bibliotekarien ska serva hela skolan, 

både elever och lärare, innebär det att fler bibliotekarier måste anställas. 



"det är svårt att sitta hemma och få någonting gjort" 

Det handlar om ju dels att de kan göra hela processen fran ax till limpa från att komma med sin fiiiga, jag 

ska ha något om... att fortsätta söka materialet, sitta och läsa igenom det, bearbeta det, grupparbeta, 

diskutera med sina kamrater, skriva ut det. I princip skall det vara möjligt att göra allting här och det ar 

klart att det gör att det är ett valdigt tryck, överfullt, alla får inte plats. Men vuxenelever har ju ofta 

väldigt svårt att sitta hemma for de har ju familj och så disken, det är svårt att sitta hemma och få 

någonting gjort. De vill helst arbeta h&, det har jag förstått. (Int 13) 

"det borde finnas proportionerna 1 bibliotekarie per 20 lärare" 

Rent konkret sii ser jag att det behövs fler bibliotekarier ... Vi är for få helt enkelt. En rektor sa att det 

borde finnas proportionerna 1 bibliotekarie per 20 lärare. Det är ju långt tills man har insett det. Det 

skulle bli mycket högre kvalitet på de sj2lvständiga studierna då. (Int 13) 

Biblioteken har svårt att havda sin existens. Många bibliotek har tvingats till 

besparningar och kommunerna prioriterar annat än bibliotek under lågkonjunkturen. 

Dock har landets IT-satsning gjort att man på somliga håll insett värdet av ett val 

fungerande bibliotek, om man vill få eleverna att lära sig arbeta självständigt och 

kritiskt med IT. 

"IT har påverkat biblioteket ..." 

IT har påverkat biblioteket h&, ytan, det har blivit större. Det d& lite löjliga från ledningshall, man 

förstir att ellevema behöver plats att sitta och arbeta vid datorerna, att de'behöver plats att ta fram ett 

uppslagsverk och sitta och läsa ur det och skriva av det förstår de inte, fastän att det egentligen är samma 

sak. (Int 13) 

På längre sikt kan det for skolbibliotekens del bli frågan om att fungera som 

"informationscentralerLL for eleverna. Ett annat exempel på att biblioteken kommer att få 

nya arbetsuppgifter följer här. 

"typ bygga upp studiekontrakt, ta reda på allt om framtida yrken ..." 

Det giir fortare än man tror och när de PC som finns i ett bibliotek, det blir ju ett 15-20 tal, de är ju då till 

for datasökning. Sen kommer det andra saker också, typ bygga upp studiekontrakt, ta reda på allt om 

framtida yrken, den typen man har haft på Infoteken. Vi kommer ju inte att ha Infotek i hela stan utan det 

blir pA biblioteken, alltså utökade funktioner för bibliotekarien. (Int 15) 



Skolbiblioteket har en central roll på en skola, särskilt när det galler elevernas 

självständiga arbete. I dagens läge har biblioteket också en central roll vid 

implementeringen av den nya tekniken. Införandet av IT i skolan och i biblioteken samt 

skolornas problembaserade undervisning påverkar biblioteket och kommer i framtiden 

kommer att ställa större krav på skolbiblioteket. Biblioteket har enligt en av våra 

informanter en pedagogisk funktion och ska om arbetet fungerar väl berika 

undervisningen. I biblioteket kan eleverna få erfarenhet av informationssökning och 

som det står i Skola for bildning lära sig att hantera informations- och kunskapskäilor. 

(SOU 1992:94, s. 59) I biblioteket kan eleven få erfarenhet av att göra kunskap till sin 

egen, bli en kunskapande person, dvs en person som kan söka, bearbeta, presentera, 

diskutera, kommunicera, samarbeta och ta stallning i olika frågor. (ibid. s. 61) Även 

PB1:n poängterar vikten av att eleverna ska använda sig av en rad olika kunskapskällor. 

(Hamrnarlund-Udenaes & Koch 1 993, s. 1 6) Läraren ska inte längre ge fiirdiga. svar utan 

eleverna ska lära for att lära. Som vi tidigare har påpekat saknas tyvärr pedagogiskt 

övergripande riktlinjer för hur skolbiblioteket ska integreras i undervisningen. 

Högskoleutredningen däremot vill uttryckligen göra biblioteket till en pedagogisk 

resurs. (SOU 1991:72, s. 9) Högskolebiblioteken anpassas nu efter studenternas behov 

av en kreativ arbetsmiljö. Ändamålsenliga lokaler behövs for enskilda studier men också 

grupparbeten, möjlighet till diskussion, informationsökning, bearbetning, utskrifter, 

kopiering etc. Även gymnasiebiblipteken används som vi ser i intervjuerna mycket både 

till enskilt arbete och till grupparbete. Datorer används i allt högre grad till 

informationssökning, ordbehandling mm. Biblioteken får också utökade uppgifter. Vissa 

bibliotek har fått ett ökat utrymme och ökad bemanning for att möta tidens krav men det 

galler långt ifrån alla. En förändring i synsätt när det gäller bibliotekets funktion i 

undervisningen tycks ändå vara på vag att vinna insteg i skolans värld, mycket på grund 

av IT-utvecklingen. Införandet av IT i skolorna kan vara ett satt för biblioteken att få 

gehör för sin verksamhet. Det galler nu for skolbiblioteken att hävda sin status gentemot 

politikerna och kanske blir IT inkörsporten till att man äntligen satsar på biblioteken och 

ser det som den resurs den faktiskt är och borde vara. 

Bibliotekets material och media 

Många bibliotek i Sverige idag har i olika stor omfattning tillgång till den nya tekniken. 

CD-ROM, olika databaser och aven Intemet prövas på olika håll i landet. Hur tekniken 

kommer att påverka bibliotekets övriga bestånd, böcker, tidningar och tidsskrifter 

kommenteras nedan. Tekniken ses här endast som ett hjälpmedel, ett sätt som 

underlättar hanteringen av stora informationsmängder. Det tryckta materialet har 

fortfarande den fördelen att det är överskådligt. 



"Det som är utmärkande for en dator, det är att det är ganska svårt att orientera sig i 

den" 

Sen så ska man väl inte överdriva det här, det är inte så att allting kommer att funka... men det är ett 

komplement till allt annat. Och det här har vissa fördelar och böcker och tidningar har andra fördelar. Tex 

de som säger att informationsteknologin skulle slå ut tidningarna, alltså den som skulle skaffa sig den 

överblick man kan få genom att bläddra i en tidning på morgonen genom att läsa i datorn, det är 

fullst2ndigt absurt alltså. Det som tir utmärkande för en dator, det är att det är ganska svårt att orientera 

sig i den. Man har aldrig överblick bra. Den är bra pi% att lagra information. (Int 4) 

Böcker, tidningar och tidskrifter kommer att finnas kvar. Det finns idag inte tillgång till 

databaser med fulltext på skolbiblioteken. Skolbibliotekens stora problem äx istället hur 

man på enklaste satt ska få eleverna att hitta materialet. 

"uppsta11ningssystem, det är en del av tekniken" 

Det tryckta materialet har ju inte p& något satt spelat ut sin roll, det är viktigt att framhava. Det handlar ju 

inte om att man kan slhga ut böcker och tidskrifter. Databaser är ju väldigt sallan i fulltext. Man är ju 

ändå tvungen att hitta materialet sen. Det ligger väldigt mycket biblioteksarbete i detta att ordna 

materialet så att det ar möjligt att hitta det och skaffa det och hela den processen. Hur ska jag ställa upp 

mitt material så att eleverna hittar det med minsta möjliga ansträngning, uppställningssystem, det är en 

del av tekniken. När eleven patt en referens i en databas så gäller det ju for denne att hitta materialet. Ju 

mer vi förenklar klassifikationerna, uppsttillningarna och presentationerna desto btittre. Det skulle finnas 

forskning typ Gökprojektet motsvarande projekt inom gyrnnasiebiblioteken. Klassifikationssystemet 

fungerar rimligen inte SA bra inom skolan varld eftersom temaarbeten inte följer klassifikationerna. Hur 

hanterar vi den situationen? (Int 13) 

Fulltextdatabaser blir alltmer vanliga. En fördel med dessa är att informationen alltid 

finns samlad och tillgänglig. 

"Finessen med Internet jämfört med ett bibliotek är att texten är ju alltid tillgänglig, 

ingen kan ju låna den, ta den och gå hem med den" 

Det som jag tror är det viktiga är att man kan komma At texter och artiklar, alltså att man kan få större 

bredd på materialet, om man är intresserad av nåt specialomrade, si% kommer man åt material, lättare än 

vad man gör idag iallafall. Man har ju gått fiån referensdatabas till fulltextdatabas och Internet innebär ju 

i större utsträckning fulltext alltså och det kommer det säkert göra mer och mer ... Finessen med Internet 

jämfört med ett bibliotek ar att texten tir ju alltid tillgilnglig, ingen kan ju lana den, ta den och ga hem 



med den. Man kan kopiera ner den till sin egen dator och sadar. Det ju inte sa att man sitter och laser 

ph datorn, det funkar inte. (Int 4) 

Tekniska hjälpmedel i biblioteket måste enligt Louise Limberg och våra 

intervjupersoner kombineras med ett relevant och rikt mediautbud. (Limberg 1990, s. 87 

f f )  Så är dessvärre inte fallet på många skolbibliotek idag. Ofta saknas pengar till nya 

inköp och det efterfragade materialet är inte sällan utlånat. Kanske mycket beroende på 

dåligt samarbete lärarna emellan men också mellan lärarna och bibliotekarierna. Ofta 

läser flera klasser samma moment vid samma tidpunkt utan att man vet om det. Darfor 

krävs det en väl fungerande kommunikation mellan parterna. Problemet för 

skolbiblioteket tycks idag kretsa kring hur eleverna så enkelt som möjligt ska hitta fiam 
till materialet. Detta har man som som uttrycks av en av våra informanter i viss mån 
misslyckats med. Det är alltså viktigt att fortsätta arbetet med att utforma väl fungerande 

söksystem som underlättar åtkomsten. (ibid. s. 69 ff) Enligt Limberg borde man 

dessutom samla skolans samtliga läromedel tiipbiblioteket. (ibid. s. 71) Detta borde 

rimligtvis leda till ett mer effektivt arbetssätt både for eleverna och bibliotekarierna, att 

ha informationen samlad och tillgänglig i samma stund den efterfrågas. Grunden för att 

man ska lyckas med ett probleminriktat arbetssätt beror till stor del på vilket material 

och vilken teknisk utrustning biblioteket har att erbjuda elever och lärare. Idag är det än 

så länge inte i någon större utsträckning aktuellt med tillgång till fulltextdatabaser i 

skolornas bibliotek. Informationen på Internet tenderar dock att bli alltmer 

fulltextbaserad. Om skolorna i framtiden kommer att använda sig av Internet och i så 

fall i vilken utsträckning återstår att se. Både for- och nackdelar finns. En av fördelarna 

är att informationen alltid finns tillgänglig, men fragan är i vilken utsträckning 

informationen är användbar. När det gäller artiklar och kortare texter går det bra, men 

när det blir frågan om längre textavsnitt kanske ändå boken är att föredra. Dessutom är 

den information som finns bara ett litet urval. Tanken är ju att man i skolan ska få 

tillgång till Internet. Detta innebär for de ansvariga att verkligen ta reda på om det är 

användbart i skolan. Teknik och Internet kostar ju trots allt mycket pengar. Kanske är 

det istället mer lämpligt att satsa på ett väl utbyggt bestånd i skolbiblioteket? 

Bibliotekariens roll 

Den sista kategorin behandlar bibliotekariens roll i förhållande till IT. Kanske kommer 

den att förändras något framöver i och med att det blir allt svårare att för gemene man 

leta sig fram till relevant information. Det galler att i större utsträckning än vad som 

sker idag navigera människor i det stora informationsflödet. 



"Det reflekterande arbetet, det är vår stora uppgift i biblioteket" 

Det reflekterande arbetet, det är var stora uppgift i biblioteket, att lotsa eleverna i detta enorma 

informationsflöde till att reflektera över vad det ar for information man får fram och värdera 

informationen och inte bara ta till sig allting och kopiera och skriva av utan att göra sin egen analys av 

materialet. Det reflekterande arbetet är det klart viktigaste. (Int 14) 

Men kanske blir vi bibliotekarier också en form av informationsspecialister som 

dessutom kan hantera den nya tekniken. 

"det finns alltså utrymrne for väldigt djupgående kunskaper om just 

informationssökningen som område'' 

Kanske att är det nagon som ska bli expert p i  kommunikation eller pa informationssökning sa borde det 

ju vara ni egentligen. Det fms oändligt mycket mer att göra pA Intemet än vad det flesta kommer att orka 

ta At Sig och lära sig, sa det finns alltsa utrymme för väldigt djupgaende kunskaper om just 

informationssökningen som område. Så arbetslösa det tror jag inte att ni riskerar att bli inom ert omrade, 

men det förutsätter da att man får chans att verkligen lära sig de här sakerna och att man tar den 

möjligheten. (Int 8) 

Ett problem idag är att det finns anställda på skolbiblioteken som saknar 

biblioteksutbildning. Idag anser man sig aven i grundskolan behöva kompetent personal 

med både biblioteksvetenskap och pedagogik som meriter. 

"Vi vill ha i skolan bibliotekarier med pedagogisk lärarerfarenhet" 

Vi har gamla, vi har skolbibliotekarier, de har ju inte biblioteksutbildningen, antar jag i botten. Men vi 

dras ju med dem fortfarande. Vi vill ha i skolan bibliotekarier med pedagogisk lärarerfarenhet för annars 

blir det galet på nAgot satt ... Och sa plockar man in folk som dels kan detta ur 

bibliotekskunskapssynpunkt, men ocksa folk som upprätthiiller service, ser till att det är öppet, 

tillgängligt och sånt. Det är ocksa en sidan här bit som ju ocksa är väldigt viktigt ur IT synpunkt och 

datasynpunkt, att det fungerar. (Int 11) 

Bibliotekariernas utökade funktioner kräver dock mycket utbildning. Förutom att 

bibliotekarierna ska lära sig att behärska den nya tekniken, bli informationsspecialister 

ska man dessutom ha en pedagogisk kunskap. I Göteborg pågår nu en satsning på just 

skolbibliotekarierna. 



"så är det nån som forst ska få den här spetsutbildningen vad det galler 

informationsteknologi är det bibliotekarierna på samtliga skolor" 

Framförallt ser jag att man fokuserar bibliotekarierollen som väldigt, väldigt viktig. Den har alltid varit 

viktig, men den har dessvwe kommit på många håll på undantag, man har kanske inte alltid förstått hur 

viktig den rollen egentligen är... Vad vi gör i Göteborg nu, det är ju att vi satsar på en mycket kvalificerad 

utbildning för bibliotekarierna. Alla skolbibliotekarier får möjligheten har att gA pA en utbildning pA jag 

tror det är 80 timmar under det här året, som har flera olika delmoment, där de tex. ska få arbeta med vad 

vi kallar "Det globala klassrummet". De ska alltsa få fördjupade kunskaper vad det gäller att söka 

information i nätverk, tex i Internet, arbeta med CD-Rom och de ska ocksa få belyst dp pedagogiska 

aspekterna, men sen ska de också få en tämligen kvalificerad ledarskapsutbildning som ingår i det här 

paketet. Så att for mig är det fråga om att verkligen fora fram biblioteket som skolans pedagogiska hjärta, 

det är ingen tvekan om det, det är jatteviktigt. Och är det nån som först ska få den här spetsutbildningen 

vad det galler informationsteknologi, sA ar det bibliotekarierna pA samtliga skolor. (Int 9) 

Införandet av informationsteknologi kräver datatekniskt stöd så att man som 

bibliotekarie kan koncentrera sig på att använda tekniken. 

"jag har behövt lära mig att bli en användare ... jag har aldrig behövt Iära mig installera 

program ... det är lite för mycket'' 

Jag har varit intresserad också av den här nya tekniken. Plus att vi p i  den här skolan har haft v5ildigt bra 

backup i form av datorstöd, tekniken har fungerat vlldigt bra och jätteduktiga l m e  som har skött vart 

nätverk som är otroligt hjäipsamma och bra att ha i bakgrunden. Jag känner att jag har behövt lära mig att 

bli en användare, det är rimligt och vettigt, jag har aldrig behövt lära mig installera progm,sköta sånt 

bakom som en del stackars bibliotekarier tillråga på allt har behövt, det är lite för mycket. Man behöver 

att nån annan tar hand om den delen, så att man kan koncentrera sig på att lära sig använda det och Iära ut 

hur man anvander det ocksa. (Int 13) 

Att tillägna sig en kritiskt reflekterande hållning är viktigt for att kunna värdera och 

använda information. En sådan hållning stämmer väl med Skola for bildning (SOU 

1992:94, s. 59) men aven med Högskoleutredningen (SOU 1991:72, s. 9) som ju 

uttryckligen vill att biblioteket som en pedagogisk resurs ska se informationshantering, 

dvs förmågan "att söka, hantera och kritiskt värdera information och litteratur" som ett 

mål i utbildningen. Informationsflödet och den nya tekniken ställer nya krav på utbildad 

personal. I Göteborg satsas nu på utbildning av gymnasiebibliotekarierna som varande 

skolans informationsspecialister. Även i grundskolan behövs nu utbildade bibliotekarier, 

då med pedagogisk erfarenhet. Något som vi sett också Högskoleutredningen (SOU 
1991:72, s. 13) efterlyser. Utbildningen bör också tycker vi kombineras med en 



upprustning av rent @sisk art, tillgång till datorer, CD-ROM, aktuellt bestånd osv. Det 

behövs också rent tekniskt stöd, så att bibliotekarien kan koncentrera sig på att bli en bra 

användare som kan lära ut IT-användning i biblioteket. Behovet av teknisk personal på 

skolorna betonas också av såväl så ör gen Lindh (Lindh 1993, s. 26 1 fl) som av Göteborgs 

IT-planer. (IT-plan: pedagogik och informationsteknologi i undervisningen, Förslag 

1995, s. 14) Det talas om att bibliotekariens stora uppgift är att lära eleverna navigera i 

informationsflödet och få dem att kritiskt granska och analysera information, då denna 

ofta är både ostnikturerad och oöverskådlig. (Almerud 1995b, s. 5). I detta sammanhang 

är den pedagogiska funktionen hos bibliotekarien, att understödja ett undersökande och 

elevakti.vt arbetssätt en förutsättning. Det är viktigt att bibliotekarien är medveten om 

vad eleverna arbetar med, på vilken nivå och hur resultatet blir, dvs att bibliotekarien tar 

aktiv del i elevens sök- och läroprocess. Här kan tex Carol Kuhlthaus teori om 

informationssökningsprocessen som en läroprocess (Kuhlthau 1993) men också PB1:ns 

fokusering på inlärningsprocesser vara bra att känna till och ha i bakhuvudet. (Egidius 

1991, s. 9) Som vi nämnt tidigare satsar man i Göteborg på att gymnasiebibliotekarierna 

ska få utbildning inom det tekniska området. Kanske behöver bibliotekarierna också en 

pedagogisk utbildning? På gymnasiebiblioteken arbetar oftast en utbildad bibliotekarie, 

huruvida dessa har någon pedagogisk utbildning vet vi inte. Vi tycker i enlighet med 
våra informanter att en skolbibliotekarie bör ha både bibliotekarieutbildning och . 

pedagogisk erfarenhet. Däremot tycker vi att Kuhne har fel när hon säger att det inte 

spelar någon roll vem som förmedlar informationssökningstekniken. (Kiihne 1993, s. 

241) Bibliotekarien har denna specifika kunskap och kan i samarbete med lärarna stödja 

ett undersökande arbetssätt. Lärare i svenska är också vana vid att använda biblioteket 

och kan säkert förmedla denna kunskap till sina elever. Däremot har kanske de 

naturorienterade lärarna inte i lika stor utsträckning samma biblioteksvana eftersom man 

ännu inte i så stor utsträckning använder biblioteket i sin undervisning. Tanken är att 

biblioteket och bibliotekarien ska fungera som en resurs for samtliga lärare och elever 

inom alla ämnesområden. 



8. Resultatsammanfattning 

I detta kapitel sammanfattar vi de uppfattningar som framkommit i vår undersökning. 

Vilka uppfattningar finns bland våra informanter om motiven med 
Ostindieprojektet och IT i undervisningen? 

Uppfattningarna kring de pedagogiska motiven för genomförandet av Ostindieprojektet 

tyder främst på att man vill ge exempel på hur den nya tekniken kan användas i skolans 

undervisning och samtidigt öka det historiska intresset hos eleverna. Genom 

Ostindieprojektet tillgängliggörs material i elektronisk form på Skoldatdatet som är 

tänkt att bearbetas av elever, bibliotekarier och lärare. I förlängningen Ska lärarnas 

arbete underlättas. Ostindiematerialet kan finnas samlat i en databas och anvähdas som 

arbetsmaterial i lärarnas undervisning. Denna publikationsform möjliggör att materialet 

även kan användas av andra skolor i Sverige och i utlandet och aven ge en konkret 

erfarenhet av internationaliseringen. IT-användningen ses som ett hjäipmedel for att 

uppnå skolans pedagogiska mål. Det är svårt att idag saga vad som är den .drivande 

kraften, pedagogiken eller tekniken. 

Det ostindiska materialet görs tillgängligt for en bredare publik, lokalt, nationellt och 

internationellt, vilket kan skapa grund for ett framtida samarbete mellan museer och 

andra institutioner. Stadsmuséet når ut med ett material som annars är svåråtkomligt och 

kanske okänt for många. Muséema ska istället för att samla föremål genom teknikens 

möjligheter blir informationsförmedlare. Man tror även att detta nya distributionssatt 

kommer att förenkla muséernas och arkivens arbete. Allmänhet och forskare kan i 
framtiden studera den information som finns tillgänglig via natet och på så satt vara 

mera pålasta när de sedan besöker arkiv och museer. Stadsmus6et ser teknikens 

möjligheter att nå flera människor och kanske kommer museernas verksamhet i 

framtiden att inskränka sig till att göra sina samlingar tillgängliga på natet istället for att 

presentera dem på utställningar? 

De uppfattningar som framkommer rörande politiska motiv handlar om kultur- och 

utbildningspolitik, etik och jämlikhet samt funderingar kring den internationella 

konkurrensen. Skolan ska kompensera de hem som inte har tillgång till datorer. Detta 

anses också viktigt ur jämlikhetssynpunkt. Här framkommer några kritiska röster bland 

våra informanter. De är kritiska till talet om effektivitet och jämställdhet. 

Eftertänksamma och kritiska röster talar också om etik och om behovet av sociala 

awagningar i förhållande till IT. Idag är antalet muséebesök inte så stort. Stadsmuséet 

tror att man med teknikens hjälp ska nå fler potentiella besökare och på detta satt bidra 
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till att utjämna den ojämlikhet som idag råder. Att arbeta med och tillgängliggöra 

svenskt historiskt material for skolans räkning kan bidra till ge tekniken ett meningsfullt 

innehåll, efter de behov som finns i den svenska skolan. Ett satt att havda kulturen 

gentemot de kommersiella, multinationella företagen. Våra informanter är också väl 

införstådda med att det ligger politiska beslut bakom IT-satsningen i skolan. Detta ses 

som något positivt. Med politiska beslut som grund blir det lättare for skolan att 

förverkliga sina pedagogiska mål bla med hjalp av tekniken. Man säger att motiven 

bakom satsningarna också är ett sätt att hävda Sverige gentemot EU och andra länder. 

Att den tekniska utvecklingen inte går att stoppa står också klart. 

Vilka uppfattningar finns bland våra informanter om vilka 
förutsättningar som kravs för att Ostindieprojektet och IT-satsningen 
ska kunna genomföras? 

Det råder en stor medvetenhet bland våra informanter att man behöver avsätta pengar till 

både Ostindieprojektet och IT-satsningar. Pengar behövs för inköp av teknisk 

utrustning, utbildning av i första hand lärare och museipersonal men också teknisk 

kompetens. Att tekniska resurspersoner måste finnas tillgängliga ses som en 

nödvändighet då lärarna i första hand ska lära sig att använda tekniken. Det 

framkommer också att det är nödvändigt att avsatta resurser så att IT-satsningar kan 

genomföras omgående så att inte skolan hamnar efter i jämförelse med övriga samhället. 

Risken tror man annars blir att de föräldrar som har ekonomiska möjligheter istället 

placerar sina barn i miljöer där man satsar på IT. Att resurserna i skolan måste . 
omfördelas står klart, man tror att tekniken i sig kommer att kunna bidra till att man kan 

erbjuda en effektivare utbildning genom minskade inköp av andra läromedel, indragna 

lärartjänster, skollokalerna kommer att utnyttjas maximalt eller också tror man att 

företagen är beredda att bidra med pengar. Från Stadsmuséets sida säger man att det inte 

finns några pengar kvar för satsningar på teknik. När det gäller Ostindieprojektet tycks 

man satta sin tilltro till projektpengar fran KIS-stiftelsen. Vad galler de enskilda skolor 

som vill ingå i Ostindieprojektet, får dessa stå för arbetsinsatsen själva. Detta tror man 

inte kommer att vålla några problem eftersom intresset är stort for den nya tekniken. 

För att kunna arbeta med Ostindieprojektet krävs viss teknisk utnistning. Det råder 

delade meningar om vilken nivå tekniken ska ligga på ute i skolorna och också hur 

mycket detta far kosta. Nöjer man sig med en enklare utrustning behöver det inte kosta 

så mycket. Men samtidigt sägs det att eleverna måste ha tillgång till den allra senaste 

utrustningen för att undervisningen med hjalp av IT ska bli så användarvänlig som 

möjligt. De tillfrågade ser att teknikens utveckling mot att bli alltmer användarvänlig 

har möjliggjort att den nu också kan användas inte bara inom universitetsvärlden utan 



också inom de lägre nivåerna i skolan. Samtidigt är man på det klara med att det 

kommer att ta tid innan innehållet i tekniken blir så pass meningsfullt att det går att 

använda i skolan. 

De uppfattningar som finns för vilka pedagogiska förutsättningar som måste finnas for 

att IT-satsningen ska lyckas handlar i första hand om att skapa acceptans hos lärarna for 

utnyttjandet av IT i undervisningen. Utöver de @siska förutsättningar som måste finnas 

krävs dessutom ett stort pedagogiskt kunnande hos inblandade parter. Det är dessutom 

viktigt att personer i ansvarsposition har en medveten plan for hur man på basta sätt ska 

kunna göra IT-tekniken till ett vettigt verktyg i skolan. Våra informanter uttrycker en 

viss oro gällande lärarnas förmåga och vilja att ta till sig den nya tekniken, särskilt den 

aldre generationens. Det största problemet är att lärarna idag redan har en stor 

arbetsbörda. De lärare som inte tar sig an dagens teknik kan kanske i framtiden inte 

fortsätta inom sitt yrke eftersom det idag finns ett tryck från ledningshåll, elever, 

föräldrar som kräver att man arbetar på ett.modernt sätt i skolan. När det gäller 

uppbyggandet av de ämnesvisa baserna kan en möjlighet vara att lärarna sinsemellan 

delar med sig av sitt egna undervisningsmaterial, kanske mot en viss ersättning. Ett 

problem med detta kan dock vara att lärarna i alltför stor utsträckning arbetar 

individuellt och kanske inte är villiga att dela med sig. 

Vilka uppfattningar. finns bland våra informanter kring 
tillgängliggörandet av det ostindiska materialet? 

Våra informanters uppfattningar om varför man valt ostindiematerial kombinerar ett 

historiskt intresse med intresse for ny teknik. Tekniken ger en möjlighet att göra 

historiskt materal lättillgängligt. Det stora lokalhistoriska intresset för ostindietiden som 

bedöms vara Göteborgs storhetstid framhävs. Materialets relativt begränsade ornfkg 

samt att copyrightbestämmelser inte gäller material aldre än hundra år är andra motiv 

som kommer fram. 

Uppfattningarna om materialets uppläggning och anvhdrimg illustrerar många ideer om 

urval, presentation i form av ett attraktivt och användarvänligt gränssnitt, index och 

visuella ingångar tex via en historisk karta som etappindelas, samt samarbete med andra 

muséer och institutioner i Göteborg som kan tänkas bidra med material som berör 

ostindietiden. Meningsfulla elevuppgifier ska erbjudas i samband med projektet. Man 

föreslår tex Översättningar och släktforskning. Våra informanter tror att arbetet ska 

fungera i enlighet med Internets kooperativa anda, att ge och ta. 



Uppfattningar om tänkbara svårigheter i uppbyggnadsarbetet handlar tex om svårigheten 

med att indexera materialet och om problemet med att mycket av orginalmaterialet är 

skrivet med tysk stil. Hur materialet ska struktureras med tanke på användaren är också 

en svårighet. När det gäller inläggningsarbetet finns det olika uppfattningar om det 

kommer att vålla några svårigheter eller ej. En av våra informanter menar att det "bara" 

är en ekonomisk fråga och att arbetet inte behöver ta så mycket tid i anspråk, medan en 

annan menar att det är ett "enormt" arbete som kräver tillgång till mycket pengar. Hur 

arbetet ska läggas upp med tanke på tid, ekonomi, personal och kompetens är oklart. En 

tänkbar lösning är att f2 hjälp av frivilliga eller intresserade elever. 

Vilka uppfattningar finns bland våra informanter om vilka särskilda 
kvalitéer som kan tillföras elever genom IT-användning i 
undervisningen? 

Våra infornanters uppfattningar om kunskap och lärande går ut på att helhetssyn är 
i 

viktigare h detaljkunskaper, förmågan att bearbeta och sammanställa information är 

viktig. Det livslånga lärandet och vikten av ett undersökande arbetssätt, självständiga 

studier, eget engagemang och ansvar vid inlärning betonas. 

Våra informanter presenterar grundläggande kvalitéer, dvs viktiga element i 

läroprocessen. De framhäver det for inlärningen nödvändiga mötet mellan lärare och 

elev och betonar nyfkenhet, lek och lust i lärandet. De talar också om vikten av kritiskt 

tänkande, förmågan att värdera information och den betydelsefulla skillnaden mellan 

information och kunskap. Det är viktigt att eleverna själva söker kunskap och bearbetar 

sitt material. 

Uppfattningarna om skolan präglas av en kvantitativ kunskapsyn respektive kvalitativ 

kunskapssyn. Våra informanter talar om envägskommunikation och trista läroböcker 

som hinder for inlärning men också om en skola som arbetar med projekt och 

självständigt arbete som fungerar mycket bättre än skolan gjorde förr. 

Vilka uppfattningar finns bland våra informanter om hur IT- 
användning kan påverka undervisningen? 

Datorn anses vara ett effektivt hjälpmedel vid inlärning av basfardigheter. Våra 

informanter talar om självinstruerande undervisningsprogram och avancerade 

lektionsprogram som multimedia- och simuleringsprogram. De tar dessutom upp 

program som kan fungera som planeringsverktyg och datorn som sök- och 

kommunikationsverktyg. Tilltron är stor till att IT kan förändra undervisningen. En 



kritisk röst ifrågasätter dock datorn i undervisningen och tycker att man översatt lärarens 

sätt att arbeta till datorn och efterlyser ett sätt att använda datorn som unik teknik och 

som kan öka lärarens spännvidd. 

Uppfattningarna om tjejers och killars olika förhållningssätt till datorer och IT visar våra 

informanters medvetenhet om könens olika forhållningssätt. Killar tycks i större 

utsträckning än tjejer leka sig till kunskap medan tjejer först vill veta hur det fungerar. 

Datorn bidrar till att det blir roligt att arbeta i skolan, ger variation och aktivitet, stärkt 

självkänsla, självständighet och motivation. Datorn är ett verktyg som foreriklar och gör 

arbetet snabbare. Datorn ger också möjlighet till att träna samma sak om och om igen 

utan att någon tröttnar. Kritiska röster hörs aven här. En dator vacker inte mer intresse 

än en intressant lärare är den ena kommentaren, den andra ifrågasätter uppfattningen om 

att datorer skapar självständiga studier. 

Uppfattningarna om IT i undervisningen handlar om möjlighet till samarbete och 

individualisering, självständiga arbetsformer och samverkan över ämnesgränserna samt 

nya roller och samarbetsformer för elever, lärare och bibliotekarier. Lärarrollen 

utvecklas alltmer till en form av handledarskap och eleverna måste ta ett allt större 

ansvar for sina studier. Ett närmande mellan bibliotekarier och lärare måste till for att 

informationssökning och det undersökande arbetssättet på skolorna ska kunna utvecklas. 

1 

Vilka uppfattningar finns bland våra informanter om hur IT- 
användning kan påverka skolbibliotekets roll i undervisningen? 

Biblioteket ses hos de tillfrågade som navet i skolans undervisning. Ett pedagogiskt 

instrument, en arbetsplats, en kommande informationscentral eller en producerande 

organisation med utökade framtida fwiktioner. Större krav ställs nu på biblioteket. Mer 

utrymme och större bestånd, fler anställda bibliotekarier behövs for att möta tidens krav. 

Kanske kan IT-användningen och en mer biblioteksbaserad undervisning innebära att 

man satsar mer på skolbiblioteket, inte bara i form av ny teknik utan också på övrig 

media, mer utrymme och på personal. 

Bibliotekets tekniska utrustning ska enligt de tillfrågade endast ses som ett komplement 

till bibliotekets övriga medier, ett hjälpmedel för att tex lokalisera kallor. Ett stort plus 

med Intemet och fulltextdatabaser, som dock ännu inte finns i biblioteken i någon större 

omfattning, är att informationen i den mån den är användbar alltid finns tillgänglig for 

användarna. Detta kan vara ett satt att lösa problemet att materialet är utlånat eller helt 



enkelt har försvunnit. Ett problem som skolbiblioteket brottas med och som ännu 

återstår att lösa är att uppställningssystemen inte fungerar på ett tillfiedställande sätt. 

Informanterna tror att IT i framtiden kommer att innebära nya uppgifter för 

bibliotekarien. Att navigera elever genom den allmer växande informationsmassan är en 

förutsättning for att eleven ska kuna arbeta på ett reflekterande sätt. Detta innebär att 

bibliotekarien behöver både bibloteksutbildning och pedagogisk kompetens. 

Fortbildning pågår för gymnasieskolans bibliotekarier i Göteborg for att ge den tekniska 

kompetens som också krävs. Det är viktigt att det finns en teknisk resursperson 

tillgänglig så att bibliotekarien kan koncentrera sig på att använda och lära ut tekniken. 



9. Slutdiskussion 

I inledningen av vårt intervjuarbete hade vi en föreställning om att de intervjuade med 

tanke på sina olika institutioner, positioner och funktioner i förhållande till 

Ostindieprojektet skulle representera olika uppfattningar. Dessa olika uppfattningar skulle 

utgöra resultatet av vår intervjuundersökning. Denna vår föreställning har visat sig felaktig. 

Istället har vi funnit att våra intervjupersoner trots att de representerar olika parter varit 

mycket samstämmiga och att avvikande, kritiska uppfattningar endast iundantagsvis 

framkommit. Att våra informanter ar så påfallande samstammiga kan kanske firklaras med 

att ämnesområdet är så nytt att ingen ännu hunnit bilda sig en egen uppfattning. En annan 

förklaring är naturligtvis att våra informanter alla haft anknytning till Ostindieprojektet 

eller IT-utveckling inom sina institutioner och förvaltningar. Vi har så att säga intervjuat 

"de redan frälsta". Våra intervjuer har därför istället för olika uppfattningar gett en 

påfallande samstämmighet som resultat. Våra informanter är inte bara samstammiga med 

varandra. De ar också samstammiga med de uppfattningar som presenterats i de statIiga 

utredningarna och skrifterna. Det råder dessutom en stor samstämmighet utredningarna och 

skrifterna emellan. 

Detta resultat har förvånat oss. Vi hade verkligen förväntat oss att få fram olika 

uppfattningar som resultat av våra intervjuer. Under uppsatsarbetets gång har vi ändå funnit 

vårt resultat som både intresseväckande och värt att presentera. Vi vill inte framstå som 

teknikfientliga men för att kunna diskutera vårt resultat söker vi en möjlig förklaring till 

samstämmigheten i vårt material i de kritiska synpunkter på IT-utvecklingen som tidigare 

presenterats i vår uppsats. Vi hoppas att vår diskussion ses som ett försök att påvisa men 

också kritiskt diskutera de samstammiga uppfattningar som utredare och informanter ger 

uttryck for. 

I enlighet med den terminologi som tidigare presenterats i "Kritiska synpunkter på IT- 

utvecklingen" (Bjur, Enmark & Tengström 1991, s. 5-7) finns i vår uppsats 

bildkonstruktörer, dvs de utvalda experter som utformat den aktuella framtidsbilden i de 

statliga utredningarna och motbildskonstruktörer, de kritiska röster som kommit till tals i 

vår uppsats, främst Lars Ingelstam, Emin Tengström och Kjell-&e Johansson. Deras 

synpunkter finns som tidigare påpekats inte alls representerade i utredningarna. Bland våra 

informanter finns framförallt omsättare, de praktiker, tex administratörer, lärare och 

bibliotekarier som på olika plan i praktiken ska realisera visionerna som presenterats i de 

statliga utredningarna men aven intressenter, tex Utbildningsförvaltningen- Datatorget, 

Stadsmuséet och Telia. Intressenterna har som vi ser det en dubbelroll som både 

intressenter och omsattare. Då omsättarna har till uppgift att konkretisera och realisera de 

visioner som utmålas av bildkonstruktörerna i de statliga utredningarna är det bara naturligt 



att omsättarna dvs våra informanter, med något undantag anammat de uppfattningar som 

dar kommer till uttryck. 

Framtidsbilden som Tengström 1987 kallade informationssamhallet kallas nu 1996 oftast 

istället for I kunskapssamhalle. Framtidsbildens innehåll ar som vi uppfattar det trots 

namnbytet detsamma. Framtidsbilden förs fram som ett allmänintresse i de statliga 

utredningarna. (jfr. Tengström 1987, s. 43) Men är framtidsbilden informationssamhället 

verkligen ett allmänintresse? Kanske kan man istället se den i de statliga utredningarna 

presenterade framtidsbilden som ett särintresse? Framtidsbilden informationssamhället med 

dess nya krav på kunskap kan ha skapats och spritts av teknik- och informationsproducenter 

i syfte att implementera informationsteknologin i hela samhället. Det finns enligt 

Tengström mfl olika satt för särintressets representanter att nå ut med sitt budskap. Man 

försöker tex övertala mottagarna genom suggestiva och till viss del manipulerande 

budskap. Ett annat, mer effektivt satt är om opinionsbildare och experter på området också 

kan skaffa sig tolkningsföreträde gentemot andra tolkningar. (ibid. s. 97) 

Tolkningsföreträdet innebär att experternas tolkning uppfattas som självklara. 

Framtidsbilden infoqnationssamhället kan på ett mycket effektivt satt nå ut i form av 

expertutlåtanden i statliga utredningar. De av regeringen utvalda experter som deltagit i 

utredningarna har alla samma självklara bild av informationssamhallets utveckling och 

konsekvenser. Det faktum att de statliga utredningarna sinsemellan ar så samstämmiga 

samt att kopplingen mellan ekonomisk expansion och IT-utveckling enligt ta rs  Ingelstarn 

inte ar vetenskapligt bevisad ger i vårt tycke ett intryck av att ett särintresse vunnit 

tolkningsföreträde. \ 

Tengström talar om framtidsbilder som löfte och som hot. (ibid. s. 43) 

Informationssamhallet och allmän IT-användning som framtidsbild ger som vi sett i de 

statliga utredningarna på IT-området fagra löften om tex valfard och höjd livskvalitet for 

alla. IT skall användas för informations- och kunskapssökning, utbildning, konst och 

vetenskap, foretagande och samhallsservice. Fler arbetstillfallen kommer därigenom att 

skapas. Hotbilden ar inte lika direkt uttalad men går ändå att utläsa i påståenden som att "IT 

har direkt avgörande betydelse för den svenska ekonomins konkurrenskraft" (SOU 1994 : 

1 18, s. 9) eller uttryck som "nationell mobilisering för kunskap och kompetens". (Ds 1994 : 

35, s. 68) Kan det finnas en risk att kopplingen mellan idén om att en nationell IT-satsning 

ar nödvändig för ekonomisk tillväxt och kravet att satsa på IT i undervisningen gör att våra 

politiker, tjänsteman och administratörer inte vågar annat an att följa direktiven i de statliga 

utredningarna? Risken att medverka till nationell ekonomisk misär och kanske aven risken 

att förlora sin position i yrkeslivet kan kanske skramma många människor till tystnad och 

uppslutning bakom den nya tidens bud? 



Nar det galler synen på kunskap och lärande tycks våra informanter med sina intervjusvar 

illustrera den rådande kunskapssynen. De är eniga med de uppfattningar som presenterats i 

Skola för bildning och Högskoleutredningen. De tycks också företräda den kvalitativa 

kunskapssyn presenterad av Marton och den problembaserade inlarningen som metod. De 

talar om helhetssyn och sammanhang, den nya tidens krav på livslångt larande och 

nödvändigheten av eget engagemang i inlärningen. Förmåga att själv söka och 

sammanställa material och ett självständigt, undersökande arbetssätt eller problembaserad 

inlärning förespråkas. Har de statliga utredningar som behandlar IT-satsningen p& 

skolområdet också anslutit sig till en kvalitativ kunskapssyn? De talar om behovet att 

förändra och förnya den traditionellt lararstyrda undervisningen. De talar också om 

kontinuerlig kunskapsutveckling, livslångt larande och förmågan att kunna söka, hitta och 

använda kunskap betonas. De uttrycker starka förhoppningar på att IT-användning kommer 

att förändra undervisningsmiljön i skolorna och att pedagogiken och inlarningen kommer 

att utvecklas och förändras. Det är förvånande att uppfattningar och värderingar i 

utredningar och skrifter har haft en sådan stor genomslagskraft. Ingår kanske uttryck som 

livslångt larande i den av Tengström mfl omtalade mytbildningen i uppbyggnaden av 

framtidsbilden informati~nssamhället? Huruvida IT-satsningen i skolorna i praktiken 

kommer att understödja en kvalitativ kunskapssyn och ett undersökande arbetssätt ar fór 

tidigt att uttala sig om men det är intressant att notera att IT-förespråkare talar om en ny 

pedagogik och en ny kunskapsyn, att istället för faktakunskaper kravs kunskap att finna 

information och att "vi behöver lära oss att lära". (Brunell, Gillner & Regnér 11994, s. 5-6) 

Det ar också intressant att notera att den problembaserade inlärningen med 

samhällsutvecklingen och den nya tekniken tycks få ett nytt uppsving. 

Tengström talar om människan behov av att ha en någorlunda bestående helhetsbild av 

världen, ett orienteringssystem, som religion eller politiska ideologi att relatera till för att 

veta på vilket satt hon ska leva och verka i tillvaron. (Tengström 1987, s. 102 ff) I ovisshet 

om vad som vantar i framtiden använder vi oss av provisoriska helhetsbilder och det 

offentliga området söker nu visioner, utopier och modeller, då bilden av den 'svenska 

modellen' (ibid. s. 105) inte längre är särskilt aktuell. Bilden av kunskapssamhallet kan ses 

som ett exempel på orienteringssystem, ett försök till helhetsbild som "starka och 

inflytelserika" intressenter målar upp i syfte att 'revitalisera den svenska modellen'. (ibid.) 

Ingelstam talar om att språkbruket innehåller "starka retoriska inslag" (Ingelqtam 1993, s. 

53) och att IT-begreppet har fått en symbolfunktion. Datorer och IT har blivit symbolbärare 

för det tekniska framstegets ideologi och att inte ge sig in i de senaste IT-satsningarna ar ett 

exempel på bristande framtidstro. 

Språkbruket i de statliga utredningarna ger intryck av förkunnelse. (jfr Tengström, s. 24) 

Det tycks bara finnas en vag att gå. Vägen till kunskapssamhället, ekonomisk tillväxt och 



konkurrenskraft på den internationella marknaden går via en nationell IT-satsning och IT- 

användning i landets alla skolor. Honnörsorden är kunskap och kompetensutveckling, 

livslångt larande och IT-användning. Utredningarna med vidhängande uppfattningar och 

språkbruk presenteras av massmedia som förkortar, förenklar och upprepar budskapet. 

Landets alla omsattare, engagerade och duktiga administratörer, bibliotekarier och lärare 

anammar snabbt de rådande uppfattningarna och formuleringarna och mobiliseras på så satt 

att gripa sig an sina nya arbetsuppgifter. Vi uppfattar språk och ordval i både utredningar 

och våra intervjuer som likartat. Våra informanter ar alla välinformerade och aktiva 

medborgare och har anammat tidens språkbruk. De, liksom vi andra. Talet om 

kunskapssamhälle och kunskapsutveckling är naturligtvis särskilt slagkrafiigt i skolans 

varld. Språkbruket är suggestivt och förföriskt och vi glömmer allihop att till varje medalj 

finns också1 en baksida. Kritiskt tankande tex ar nödvändig för studier och for demokratin. 

Samtidigt ar det så att den som till äventyrs har en annan uppfattning än den allmänt 

rådande och vågar havda den ofta stalls utanför gemenskapen, i skolklassen, på 

arbetsplatsen, i vetenskapen och i politiken. Begreppet livslångt larande ar också dubbelt. 

Det disar flå att man inte behöver göra precis samma sak hela livet, men samtidigt kan 

begreppet användas till att motivera utslagningen, då det höjer kraven och tvingar 

människor att lära sig tex nya program varje år för att behålla jobbet. Att lärarrollen måste 

andras och att en kursutformad gymnasieskola med individuellt val håller på att vaxa fram 

låter attraktivt, men tank vad som skulle kunna handa om lärarna såsom varande handledare 

skulle överlåta ansvar inte bara for studier utan också för att kommunikationsklimat och 

social samvaro på eleverna? Framtidsbilden, med de uppfattningar, värderingar och 

språkbruk som presenteras i de statliga utredningarna har politiska, ekonomiska, 

psykologiska och kanske också pedagogiska funktioner. Stora ekonomiska satsningar kan 

motiveras med hjälp av framtidsbilden och samtidigt tycks man med språkets hjälp få 

"rättning i '  leden". De ger ett sakligt intryck men används som "ett led i en politisk 

maktutövning". (Bjur, Enmark & Tengström 1991, s. 7) 

Informationsteknologi inom skolans varld och inom skolbiblioteken är en realitet. Det 

kravs nu att skolan inte bara har en klart formulerad kunskapssyn och IT-policy utan också 

uttryckligt formulerade mål rörande bibliotekets roll i undervisningen. De uppfattningar 

som framkommit hos våra informanter såväl som i utredningar förespråkar ett 

probleminriktat arbetssätt, vilket ställer större krav på resurser, utbildning, personal, lokaler 

och mediabestånd i skolbiblioteken. Det kravs också samverkan mellan bibliotekarie och 

lärare för att elevernas självständiga arbete i biblioteket ska fungera på ett meningsfullt satt. 

En positivt tecken på en ökad medvetenhet om bibliotekets roll i undervisningen ar att det i 

Göteborg nu pågår en satsning på fortbildning av gymnasiebibliotekariema 

Informationsteknologin i kombination med ett undersökande arbetssätt tycks kunna påverka 



skolbibliotekets utveckling till att realisera bilden av skolbiblioteket som skolans hjärta och 

hjärna. 

Stora satsningar har gjorts på datorstöd i undervisningen alltsedan 70-talet i Sverige. 

Satsningarna har varit kostsamma men har ännu inte lett till några märkbara förändringar i 

skolornas undervisning. Uppfattningarna om de positiva effekterna av dator- och IT- 

användning i skolorna tycks vara allmänt accepterade. Våra informanter tycks vara eniga 

med de uppfattningar som presenterats av Riis, Lindh och Skola för bildning: Datorer i 

undervisningen förvantas öka motivation och intresse, höja självkänsla och självständighet, 

ger variation mm. IT-kommissionen går längst i sina förväntningar då den utgår ifrån att 

IT-användning i skolorna kommer att frigöra kreativiteten hos både lärare och elever. Dessa 

positiva effekter och det faktum att eleverna genom att använda datorer förbereds för ett 

kommande yrkesliv som idag innebär allt fler arbetsmoment med datorns hjälp tycker vi 

motiverar användningen av datorer i undervisningen. Om de positiva effekterna har ett 

bestående värde vet vi ännu inte. Kanske kan tex ökad motivation och kreativitet vara ett 

uttryck för "nyhetens behag"? Kanske avtar intresset när datoranvändningen blivit en vana 

inom skolan? För att den datorstödda undervisningen ska kunna bedrivas ändamålsenligt 

krävs det enligt Lindh stora insatser och kunnande. Skolorna måste kunna handha 

utrustning, välja relevant programvara och vara medveten om pedagogisk användning. Det 

är viktigt att skolan har formulerat sin syn på kunskap och tagit ställning till yilken typ av 

undervisningsmetod som ska bedrivas så att datoranvändning i undervisningen inte utgör 

ett hinder utan överensstämmer med den formulerade målsättningen for skolans arbete. 

Detta ar som vi ser det grunden för ;n medveten IT-strategi vid implementeringen av IT i 
skolorna. Idag verkar det råda större insikt än tidigare kring den pedagogiska utformningen 

vid datorstöd, åtminstone hos de redan datorkunniga. Vi undrar om det finns kunskap om 

allt detta ute på skolorna? Kanske följer skolorna de riktlinjer som ges utan att verkligen 

tänka efter till vad datorerna ska användas eller köper in datorer för att höja skolans status? 

Datorstöd innebär många positiva aspekter men satsningarna måste ifrågasattas och 

utvärderas för att de stora ekonomiska satsningarna ska kunna motiveras och datorn bli ett 

meningsfullt pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. 

De uppfattningar som våra informanter ger uttryck for rörande motiven till att använda IT i 

undervisningen ligger i linje med IT-kommissionens direktiv. Alla ska lära sig IT, vilket 

sägs ge möjlighet till personlig utveckling och framgång i yrkeslivet. Våra informanter talar 

också om jämlikhet, skolan måste kompensera de elever som inte har tillgång till datorer i 

hemmen, vilket också den nya IT-kommissionen poängterar. En av våra informanter är 

dock kritisk till talet om jämlikhet i förhållande till IT. Samma person ifrågasätter också 

talet om effektivitet och nämner också stölderna, en oönskad effekt av det ökade antalet 

datorer i skolorna. I samband med dessa Iunderingar tar två av våra informanter upp sociala 



avvägningar och etiska frågeställningar i förhållande till IT. Frågan vi burit på under vårt 

uppsatsarbete är om det verkligen är samhällsekonomiskt och etiskt försvarbart att 

samtidigt storsatsa på IT i undervisningen och genomföra de stora ekonomiska 

nedskärningar inom all människovårdande verksamhet som nu pågår, inte minst inom 

skolan. I ljuset av det senaste årets våldshandelser bland ungdomar, nazism, mord och 

misshandel undrar vi om det ännu är möjligt att lägga om kurs och ge stöd till skolan så att 

skolorna kan möta och leva upp till sitt sociala ansvar på ett mer konkret och effektivt satt 

än med bara ord. Även socialt ansvar kostar pengar. Vi undrar vad det är f6r samhällssyn 

och människosyn som hänger ihop med IT-satsningen och vi hoppas det är möjligt för våra 

politiker och tjänstemän trots att den dominerande frågan inom såväl undervisning som 

ekonomi handlar om nödvändigheten av att satsa på IT, ändå inte glömma sitt sociala 

ansvar. 

Det finns' enligt ~jell-Ake Johansson inte något påvisat samband mellan 

effektivitetshöjning i undervisningen och IT. Trots detta faktum och trots bristande resurser 

talar man inom skolan om en nödvändig satsning på IT. I IT-planerna kan man också utläsa 

att IT-utvecklingen i framtiden kommer att kava ytterligare utgifter. För att lyckas med 

satsningar och projekt krävs därför stora ekonomiska resurser. Det behövs tex människor 

som håller i trådarna, utbildning och en instans for kontinuerlig utvärdering. Det krävs 

också resurser till de löpande driftskostnaderna och en fortsatt satsning på ny teknik. I 

Skola för bildning säger man att de ekonomiska förutsättningarna måste finnas, det måste få 

kosta pengar om man vill effektivisera utbildningen. Vad som menas med en effektivare 

utbildning och varifdn dessa pengar ska komma preciseras däremot inte. 

Ett övergripande problem både n& det galler IT-satsningar i skolan men också 

tillgängliggörandet av historiskt material på nät ar tillgång på pengar. Att IT kommer att 

kosta mycket pengar ar samtliga intervjuade parter överens om. En intryck vi fått under 

arbetets gång ar att ingen, varken informanter eller utredare, riktigt vet hur IT-satsningen 

ska finansieras. Det talas om "rimliga kostnader" (Ds 1994 : 9, s. 13) men inte vem som ska 

bedömma vad som är rimligt. Kostnaderna ska ställas mot vinsterna dvs effektiviserad 

utbildning. Vad innebar talet om effektivare utbildning? En snabbare, kvalitativt bättre 

utbildning till lägre kostnader? I intervjuerna talas det om omprioriteringar, men vad 

innebar detta rent konkret? Indragningar av läromedel och lärartjänster ar de fiamsta 

åtgärderna som föreslås. Det tycks oss orimligt att man genom att dra in på läromedel 

skulle göra några större besparingar, dessutom krävs det för ett elevaktivt och 

probleminriktat arbetssätt tillgång till olika typer av media. Aterstår alltså friställning av 

lärare som 'troligtvis idag innebär den största utgiftsposten for skolan. Kan datorer verkligen 

ta över lararrollen i så hög grad att besparingar kan åstadkommas genom indragning av 

lärartjänster? Kanske kan eleverna efterhand som de lär sig hantera datorer och program 



arbeta mera självständigt men i likhet med traditionell undervisning måste lärare finnas till 

hands för att handleda och även styra arbetet. Är det realistiskt att lagga ett ännu större 

ansvar for den egna utbildningen på eleverna och klarar eleverna av att ta detta 'ansvar? 

Vi hoppas att de pågående projekten i högre utsträckning än förut leder till ett 

dokumenterat gott resultat vad gäller datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. 

Vi undrar ändå hur man från samhällets och skolans sida politiskt och ekonomiskt kan 

motivera dessa stora tekniska satsningar nar det varken enligt Lars Ingelstam och Kjell-Ake 

Johansson finns ett påvisat samband mellan IT-utveckling och ekonomisk tillvaxt i 

samhället eller effektivitetshöjning i undervisningen. Vi undrar också om den tekniska 

utvecklingen verkligen går så fort. Kanske ar iden om den snabba tekniska utvecklingen 

också en myt? Det sags att det tar 30 år att etablera en ny teknik. I så fall hinner våra lärare 

som nu sags vara ett hinder för implementeringen av IT i skolan bli innan en 

enkel, meningsfull och användbar teknik hunnit finna sina former. Det ska bli intressant att 

se vilket som kommer att gå fortast, uppbyggnaden av nät i Göteborgs gymnasikskolor eller 

Ostindieprojektets uppbyggnad. Natuppbyggnad handlar om konkret arbete, kablar och 

tekniker, det går fort, det ar konkret och det får kosta. Frågan ar vem som ska betala det 

både intellektuella och tidsödande arbete som krävs for att ge tekniken ett meningsfullt 

innehåll? Om Ostindieprojektet inte får pengar till det arbete och den tid soin krävs till 

uppbyggnadsarbetet går det helt enkelt inte att genomföra. De ännu så länge ogrundade 

men likväl i de statliga utredningarna accepterade antagandena om tillvaxt och bffektivitet i 

förhållande till IT kan ses som förväntade positiva effekter av IT-satsningen och som ett 

exempel på de suggestiva och delvis manipulerande budskap som Tengström mfl talar om. 

Begreppen tillväxt och effektivitet ingår kanske som en del i mytbildniingen kring 

framtidsbilden kunskapssamhallet? 
l 

Inom Stadsmuseet brottas man med samma problem som inom skolan dvs hur man ska 

finansiera den eventuella datoriseringen. Att muséerna på sista tiden tvingats till sparbeting 

och har allmänt dålig ekonomi är något som framkommit vid våra intervjuer. När denna 

slutdiskussion skrivs vet vi efter att ha tagit del av DIK-forum (Almegård-Nmby 1995, s. 4- 

6 )  att vissa satsningar har gjorts genom det så kallade Sesamprojektet på musder runt om i 

landet. Pengarna som anslagits ska användas till att vårda och bevara muséiforemål runt om 

i landets muséer och arkiv. Detta ska bla göras med hjälp av modem teknik tex ADB- 

registrering och digital bildregistrering. I Statstjänstemännens tidning (Lithén 1995, s. 34- 

35) står även att läsa att man på Telemuséet i Stockholm lär muséetjänstemän att presentera 

sitt museum på Internet. Satsningarna kan i framtiden komma att innebära att 

lättillgängligheten som efterfiågas i våra intervjuer realiseras. Dessa anslag kan vara ett sätt 

för muséerna att komma igång med tillgängliggörandet av sina samlingar i digital form. 

Muséerna har mycket stora samlingar så det blir naturligtvis en fråga om urval när det 



galler publiceringen. Det positiva med att man tilldelar museerna pengar ar som vi ser det 

naturligtvis att man tillgängliggör föremål for en större publik samt vårdar och bevarar vårt 

kulturarv. Vi undrar hur det kan komma sig att resurser finns att tillgå så fort tekniken finns 

med i bilden, borde inte bevarandet av kulturen var något självklart som måste 

upprätthållas aven utan teknikens hjälp? En intressant iakttagelse är att man påbörjar olika 

projekt utan att på förhand veta om man kommer att få tilldelat tillräckligt med resurser för 

att kunna genomföra dem. Ostindieprojektet påbörjades innan finansieringen var klar. Man 

kan undra pur många liknande projekt som påbörjats runt om i landet för att sedan inte 

kunna slutfljras på grund av att man inte tilldelats några pengar. 

Ingen vet idag om det är ekonomiskt försvarbart att satsa på IT i skolorna eller om IT kan 

påverka kunskapsutvecklingen hos eleverna. Ingen kan idag heller svara på om Internet 

kommer aft utvecklas till ett allmänt använt kunskaps- och kommunikationsverktyg eller 

till ett rent kommersiellt lekverktyg. Det vi vet är att den nya tekniken överallt, på alla 

nivåer, möts av stort intresse, entusiasm och engagemang. Den kvalitativa kunskapssynen, 

den problembaserade inlärningen och datorn som redskap i undervisningen som sök- och 

kommunikationsverk!yg tycks innebära ett fruktbart möte mellan pedagogik och teknik 

som nar samarbetet funnit sina former kan påverka framtidens utbildning på ett 

genomgripande satt. Den nya tekniken skapar också ett möte av nytt slag mellan skola och 

muséum. Ett samarbete mellan de av tradition kunskapsbärande institutionerna är en viktig 

förutsättning för att tekniken ska f% ett meningsfullt innehåll användbart i skolorna. 

Ostindieprojektet kan ses som ett led i detta arbete. Från Stadsmuséets sida talar man om att 

tillgangliggöra unikt historiskt material och göra det användbart i skolan på ett meningsfullt 

satt. Vi hoppas naturligtvis att målet med Ostindieprojektet ar att tillgangliggöra 

ostindiematerial i skolan for att göra historieamnet mera levande och intressant. Om man 

genom att använda tekniken som ett medel lyckas tillföra en ny dimension i skolarbetet och 

historieamnet kan arbetet bara uppmuntras. 

Vår uppsats har handlat om uppfattningar om IT i undervisningen och utgångspunkten har 

varit Ostindieprojektet. En tänkbar fortsättning på vårt arbete kan vara att följa det konkreta 

arbetet mad ostindiematerial i elektronisk forn i undervisningen. Kanske skulle vi då 

genom att intervjua elever, lärare och bibliotekarier få fram andra uppfattningar än de vi nu 

har presenterat. Kanske skulle det då vara möjligt att ställa vision mot verklighet. En annan 

tankbar fortsättning ar att göra en analys av "Ostindiska Kompaniets Databas" med tanke 

på användaren, strukturering, indexering etc. En tredje variant ar att satta sig in i 

framtidsforskning och studera olika framtidsbilder. Eller kanske masskommunikation och 

språkbruk? Kanske skulle man kunna göra en textanalys av de statliga utredningarnas 

språkbruk och retorik? Eller göra en jämförande studie mellan de amerikanska Agendorna 



och de svenska för att se på vilket satt de amerikanska sasom foregångarq influerat de 

svenska? Detta ser vi som förslag till framtida forskning. 



10. Sammanfattning 

Vår uppsats har sin utgångspunkt i Ostindieprojektet, ett samarbete mellan Datatorget- 

Infoteket-Lindholmen och Stadsmuseet i Göteborg. Ostindieprojektet bygger på iden att 

göra lokalt historiskt material fran 1700-talet tillgängligt dvs las- och sökbart i 

datoriserad form. Materialet från ostindietiden, som består av bla tidigare opublicerat 

källmaterial, men även bilder och bearbetade texter, ska sedan prövas och användas av 

elever, bibliotekarier och lärare i några utvalda skolbibliotek i Göteborgs 

gymnasieskolor. 

Kapitel 1 tar upp uppsatsens bakgrund, avgränsningar, metod och material, syfte och 

problemställning samt uppsatsens uppläggning och arbetsfördelning. Uppsatsen 

behandlar Ostindieprojektet fram till juni 1995 samt vilka uppfattningar inblandade 

parter har med avseende på Ostindieprojektet och IT i undervisningen. 

\ 

Frågeställningen består av en huvudfråga: 

Vilka uppfattningar, förväntningar, föreställningar, tankar och idéer har berörda parter 

i Ostindieprojektet i förhållande till IT-användning i undervisningen respektive 

tillgangliggörandet av det ostindiska materialet? 

Vi har också ett antal underfrågor: 

Vilka uppfattningar jnns bland våra informanter om motiven med Ostindieprojektet 

och IT i undervisningen? 

Vilka uppfattningar finns... om vilka förutsättningar som krävs för att Ostindieprojektet 

och IT-satsningen ska kunna genomföras? 

Vilka uppfattningar finns... kring tillgangliggörandet av det ostindiska materialet? 

Vilka uppfattningar finns.. . om hur IT-användning kan påverka undervisningen? 

Vilka uppfattningar Jinns... om vilka särskilda kvalitéer som kan tillföras elever via IT- 

användning i undervisningen? 

Vilka uppfattningar jnns ... om hur IT-användning kan påverka skolbibliotekets roll i 

undervisningen ? 

Det empiriska materialet är insamlat via en kvalitativ intervjuundersökning utförd i 

huvudsak under mars-april 1995. 16 personer intervjuades. Våra informanter har varit 

tjänstemän inom Telia, Stadsmuseet, Landsarkivet och Utbildningsforvaltningen i 

Göteborg tex museipersonal, skolbibliotekarier, lärare, tekniker, skolchefer och IT- 

ansvariga. 

Kapitel 2 ger bakgrund och referensram till Ostindieprojektet. Vi presenterar 

Ostindieprojektet, Datatorget-Infoteket-Lindholmen, förslag till IT-planer i Göteborgs 



grund- och gymnasieskolor och redogör något for andra liknande projekt som pågår i 

landet just nu. l 

Kapitel 3 återger for att få en bakgrund till IT-satsningen inom skolan en del av de 

resonemang som uttrycks i aktuella skrifter på utbildningsområdet. Agenda 2000 och 

IT-kommissionens utredning Vingar åt människans förmåga, (SOU 1994: 1 18) den 

"nya" IT-kommissionen för att "framja en bred användning av informationsteknik". 

(Dir. 1995: 1) Stiftelsen for kunskap- och kompetensutveckling presenteras liksom 

uppbyggnads- och utvecklingsarbetet av det svenska skoldatanätet. Några kritiska 

synpunkter på IT-utvecklingen redovisas, framforallt Emin Tengströms uppfattning om 

framtidsbilden "informationssamha11et" som varande en myt och Lars Ingelstams 

påpekande att forskare ännu inte lyckats finna några positiva samband mellan IT- 

satsning och ekonomisk tillväxt. Vi konstaterar i en sammanfattande k o h e n t a r  att 

samtliga skrifter på området hyser en stark tilltro till informationsteknikens betydelse 

for såväl ekonomisk tillväxt som kunskaps- och kometensutveckling i skolorna och att 

kritiska röster inte på något sätt vunnit gehör i utredningar eller agendor och heller inte i 

Skolverkets skrifter. 

Kapitel 4 handlar om kunskapssyn och pedagogik i en tid av samhallsforändring. Vi 

presenterar först Läroplansbetänkandet Skola för bildning. (SOU 1992:94) Då det ännu 

saknas pedagogiska riktlinjer för skolbiblioteken redovisar vi ~ö~skoleutredmn~ens En 

kreativ studiemiljö: Högskolebiblio~eket som en pedagogisk resurs (SOU 1991:72) som 

vi tycker kan fungera som inspirationskälla även i skolbibliotekens arbete. En kvalitativ 

kunskapssyn presenteras med hjalp av Martons Inlärning och omvärldsuppfattning och 

problembaserad inlärning presenteras med hjalp av Egidius och en artikel av 

Harnmarlund-Udenaes och Koch i Pekpinnens död. Vi konstaterar i vår sammanfattande . .. 
kommentar att de båda utredningarna uttrycker samstämmighet i sin syn på vilka 

kunskaper man med tanke på den teknologiska utvecklingen och internationaliseringen 

tror kommer att krävas i framtiden. Vi tycker oss se att utredningarna har dammat den 

kvalitativa kunskapssyn som Martongruppen presenterade 1977. PBI, problembaserad 

inlärning tycks vara en metod i linje med både den tekniska utveclillingen och 

uppfattningen om att de studerande måste ta ett allt större eget ansvar vid inlämingen. 

Det faktum att det saknas ett övergripande pedagogiskt dokument med formblerade mål 

for hur skolbiblioteket ska integreras och utvecklas till en pedagogisk resurs i skolan ser 

vi som ett tänkbart hinder för elevernas självständiga kunskapsinhämtande och som en 

hos våra utredare &mu bristande medvetenhet om skolbibliotekets fihktion och 

betydelse i undervisningen. 



Kapitel 5 redogör for datorstödd undervisning. För att ge en bild av utvecklingen och 

erfarenheter av datoranvändning i svensk skolmiljö redogör vi för Jörgen Lindhs 

Datorstödd undervisning i skolan - mo~ligheter och problem samt Ulla Riis Skolan och 

datorn. Vi presenterar också ~jell-&e Johanssons kritiska synpunkter på IT och 

datorstödd undervisning. Vi konstaterar i vår sammanfattande kommentar att det inte 

finns några egentliga utvärderingsmetoder när det gäller datorstöd i undervisningen och 

att det heller inte går att påvisa någon effektivitetshöjning vid inlärning med hjälp av 

datorer. IT-satsningarna måste ifirågasättas och utvärderas for att de stora ekonomiska 

satsningarna ska kunna motiveras och datorn utvecklas till ett meningsfullt pedagogiskt 

hjälpmedel. 

Kapitel 6 handlar om skolbibliotekens roll i undervisningen. Vi redogör något for 

skolbibliotekets arbetsvillkor. Vi presenterar också Louise Limbergs, Carol Kuhlthaus 

och Brigitte Kiihnes syn på skolbibliotekets roll och självständiga arbetsformer i 

undervisningen samt presenterar informationsteknologin och skolbiblioteket utifrån 

DIK-förbundets temanummer Kunskap, IIT, Bibliotek. I vår sammanfattande kommentar 

konstaterar vi att skolbiblioteket är en självklar resurs for ett undersökande arbetssätt i 

skolan och att informationsteknologin samt de självständiga arbetsformerna kan påverka 

både skolbibliotekets och bibliotekariens roll i framtiden. 

Kapitel 7 innehåller resuItatredovisning och analys. Vi redovisar vårt intervjumaterial j 

sex olika avsnitt under rubrikerna "Uppfattningar om.. . " 
I avsnittet "Uppfattningar om motiven till Ostindieprojektet och IT i undervisningen" 

har vi tagit fram tre kategorier. I kategorin "Pedagogiska motiv" framgår ett viktigt 

motiv att med hjälp av modern teknik introducera lokalt historiskt källmaterial for att 

levandegöra historien. Med Ostindieprojektet konkretiseras direktiven i de statliga 

utredningarna och skrifterna. IT ska bli ett verktyg i undervisningen och Skoldatanatet 

ska ges ett meningsfullt innehåll. I kategorin "Tillgänglighet" redogörs för de 

möjligheter som den nya tekniken skapar. Musernas får möjlighet att göra sina 

samlingar tillgängliga för en större publik. Museernas uppgift förändras från att bevara 

föremål till att istället sprida information. Tekniken ger nya möjligheter till samarbete 

mellan skola och museum. I kategorin "Politiska motiv" kommer det fram 

kulturpolitiska och utbildningspolitiska aspekter samt tankar om den internationella 

konkurrensen. I denna kategori framkommer några kritiska röster bland våra 

informanter. De är kritiska till talet om effektivitet och jämställdhet. och talar om etik 

och om behovet av sociala avvägningar i förhållande till IT. 

I avsnittet "Uppfattningar om vilka fönitsättningar som krävs for att Ostindieprojektet 

och IT-satsningen ska kunna genomföras'' delar vi in våra svar i tre kategorier. I 



kategorin "Pedagogiska föntsattningar" framgår att för att implementingen av 

informationsteknologin i undervisningen ska lyckas, krävs att lärarna tar till sig den nya 

tekniken och börjar använda den. Det räcker inte med fysiska fönitsattningar, det krävs 

också ett pedagogiskt kunnande. Det kravs också en medveten strategi från de ansvariga 

for hur tekniken ska användas. I kategorin "Tekniska förutsättningar'' talas' om önskad 

teknisk nivå. Möjligheten att skapa gemensam teknisk standard samt försöken att ge 

Internet ett meningsfullt innehåll beror på om det finns pengar. I kategorin "Ekonomiska 

förutsättningar" tycks den viktigaste aspekten vara de stora kostnaderna, något som både 

informanter och utredningar och skrifter är medvetna om. Varifrån pengama ska tas 

framgår däremot inte. 

I avsnittet "Uppfattningar om tillgängliggörandet av det ostindiska materialet" redovisas 

tre kategorier formulerade som frågor. I kategorin "Varför just ostindiematehal?" ser vi 

Ostindieprojektet som ett konkret exempel på trenden att kombinera IT-utveckling med 

tillgängliggörande av historiskt material. Eleverna får på ett nytt sätt kunskap om både 

lokalhistoria och IT-användning. Kategorin "Hur tänks materialet läggas upp?" 

presenteras som en redogörelse i intervjufonn som ger en bild av hur ~ a t a t o r ~ e t ,  

Stadsmuseet och Landsarkivet tänker sig att arbetet kan läggas upp. I katedorin "Vilka 

tänkbara svårigheter väntas i upplaggningsarbetet?" försöker vi ta frah tänkbara 

svårigheter, då svårigheterna som uppstår tex när material ska laggas in och göras 

tillgängligt enligt Emin Tengström ofta underskattas. 

I avsnittet "Uppfattningar om kunskap och lärande" presenteras återigen tre kategorier. 

I kategorin "Syn på kunskap och lärande" tycks bAde informanter och utredare ha 

anammat den kvalitativa kunskapssynen som Martongruppen presenterade 1 977. 
Helhetssyn istället för detaljkunskaper, förmåga att bearbeta och sammanstäila 

information betonas. I kategorin "Viktiga element i läroprocessen" våra 

informanter mötet mellan lärare och elev, nyfikenhet, lek och lustellt lärande som 

lärandets hörnstenar. I kategorin "Bilder av skolan" slutligen presenteras med 

utgångspunkt i våra informanters erfarenheter av skolan, bilder av en 

kvantitativ respektive en kvalitativ kunskapssyn. 

I avsnittet "Uppfattningar om IT-användning i undervisningen" delas intervjumaterialet 

in i 4 kategorier. I kategorin "Olika satt att arbeta med datorer och IT i undervisningen" 

tar våra informanter liksom Jörgen Lindh upp drillprogram, undervisningsprogram, 

lektionsprogram och verktygsprogram. De tar dessutom upp program som kan fungera 

som planeringsverktyg och datorn som sök-och kommunikationsverktyg, vilket inte 
finns med i Jörgen Lindhs avhandling, som kom ut redan 1993. I kategorin "Tjejers och 

killars förhållande till datorer och IT i undervisningen" framkommer uppfattningarna att 



killar leker sig till kunskap om tekniken medan tjejer först vill veta vad tekniken ska 

användas till. I kategorin "Tänkbara effekter av IT i undervisningen" talar våra 

informanter om höjd självkänsla och motivation,variation och omväxling, enkelhet och 

snabbhet i studierna. I kategorin "Arbetsformer och roller i förhållande till datorer och 

IT i undervisningen" talar våra informanter om självständiga arbetsformer och vikten av 

samarbete eleverna emellan. Elevernas ansvar for sina studier betonas. Lärarna måste 
l 

ändra sin yrkesroll till att handleda istället for att förmedla och bibliotekarierna måste 

bli mer pedagogiskt inriktade. 

I avsnittet "Uppfattningar om skolbibliotekets roll i förhållande till IT i undervisningen" 

redovisar vi återigen tre kategorier. I kategorin "Bibliotekets funktion" fiamgår att 

skolbiblioteket inte bara är en plats där man lånar böcker utan det är också en 

arbetsplats. Detta kräver utbildade bibliotekarier och ändamålsenliga lokaler behövs for 

tex materialinsamling, bearbetning och gruppdiskussion. I kategorin "Bibliotekets 

material och media" presenteras olika synpunkter på teknik och skolbibliotekets 

mediabestånd. I kategorin "Bibliotekariens roll" framgår att bibliotekarierollen är i 

forändring. Den nya teknikens krav på kunskaper i informationssökning och 

problembaserad inlärning kräver tex kunskap i pedagogik och ökat samarbete mellan 

bibliotekarie och lärare. 

l 

Kapitel 8 innehåller med en sammanfattning av de uppfattningar som presenterats i vår 

empiri. 

. 
Kapitel 9 är ett försök till övergripande diskussion. Vi utgick i vårt uppsatsarbete ifiån 

föreställningen att våra informanter med tanke på sina olika utgångspunkter i 

institutioner, positioner och funktioner skulle representera olika uppfattningar vilka 

skulle utgöra resultat av vår intervjuarbete. Vi konstaterar att vår föreställning varit 

felaktig. Istället för olika uppfattningar har våra intenjuer gett en påfallande 

samstämmighet som resultat. Samstämmigheten är tydlig både informanterna emellan, 

mellan informanter och utredare och aven utredningar och skrifter emellan. Vi söker en 

möjlig förklaring till denna samstämmighet i de kritiska synpunkter på IT-satsningen 

som presenterats i vår uppsats, fiämst av Emin Tengström, Lars Ingelstam och Kjell- 

&e Johlsson. ~ a ~ i t l e t  avslutas med förslag till vidare forskning. 
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Intervjuformular 2213 1995 

Frågeställning: 
l ,  

Vilka uppfattningar, förväntningar, föreställningar, tankar och idéet har berörda 

parter i Ostindieprojektet i förhållande till IT-användning i undervisningen 

respektive tillgangliggörandet av det ostindiska materialet? 
l 

l 

Vad har du för bakgrund, vad galler yrke, utbildning och intresqpn och vilken 

är  din koppling till projektet? 
Vilka är, enligt din uppfattning, motiven med Ostindieprojektet och IT i 

undervisningen? l 

utgångspunkt i organisationen I 

pedagogiska skal: l 

andra skäl: politiskt, ekonomiskt, tekniskt, IT-kommunikation, konkurrens, PR 

lokalt, nationellt, internationellt 

Vad har du för uppfattningar, föreställningar, tankar och idéer kring 

tillgangliggörandet av det ostindiska materialet? 

samlingar, urval, på vilka grunder, med avseende pA användarna, möjligheter, svårigheter, intresse 

lokalt, nationellt, internationellt 

På vilket satt tror du att IT-användning kan påverka undervisningen? 

roller: elever, lärare, bibliotekarier, kön I 

arbetsformer = undervisningens organisation 

samverkan: yrkesgrupper, samarbete mellan ämnen, individualisering 

motivation och intresse, resultat, bakgrundskunskaper, krav 

kommunikation 

framtidsperspektiv: yrkesliv, studier, samhällsliv 

Vad ä r  det för särskilda kvalitéer som tillförs elever, lärare, bibliotekarier, 

genom IT-användning i undervisningen? 

jfr. användning av traditionella läromedel, syn på kunskap, lärande 

Vilka förutsättningar kravs for att Ostindieprojektet och IT-satsningen ska 

kunna genomföras? 

praktiskt, tekniskt, ekonomiskt, organisatoriskt, krav pA förkunskaper 



IT-l<ommissionens arbetsprogram 1 995-96 
(SOU 1995:68). En recension 

Det var rried buller och bing sotn den fiirra 
IT-kommissionen drog iging. Statstiiinis- 

I I  tern c.jilv var ordfiirande ocli ciii etntcr5ti 
satt nietl i koininissioflen. hlnri kan sign 
att den kornmiccionens uppdrag var n i t  
Iiira oss. svenska folk, att aiivYnda ordet 
IT. att fiirstii nHporlunda vad begreppet 
omfattar och att inse att h l r  gallde det att 
springa fiii att inte bli <ist och bortglömd. 
Man f% nog gapa att rned det uppdraget 
lyckades den koinmissionen över fiirviin- 
tan. Det gick inte en dag utan att vi kunde 
läsa om elektroniska motorviigar, skolda- 
tanät och Internet i tidningen. 

SH tillsattes den nya IT-korninissionen 
och det blev tyst. I stlället fokuserades 
iippm9rkcainheten p i  KK-stiftelsens IT- 
satsning, dar pengarna fanns! Nu skulle 
det cökas pengar till IT-projekt. Glada i 
IiAgen kastade olika intressenter in sina 
ansijkningar om pr'iektrnedel. KK-stif- 
telsen ville starta processer i sarnhallet 
som skulle medverka till fraiiiviixten aven 
nationell infrastniktur för IT-stödd infor- 
inntionshantering. 
1995 ars IT-kommission 
FIur st5r det d3 till medden nya IT-kom- 
missionen? Vill inte den ha nagot att säga 
till om. vad galler en nationell infrastruk- 
tur? Funderar den över en nationell IT- 
strategi kanske? 

Frdn att fr5n början ha befunnit sig hos 
civildepartementet gjorde kommissionen 

) ett litet besök hos finansdepartementet, 
men har nu Atervant till ursprunget hos 
civildepartementet. Det enda statsrad. Jan 
Nygren, som numera sitter med i kornmis- 
sionen har dessutom fram till de senaste 
veckornas statsminister-spekultioner va- 
rit mera berömd för sin osynlighet an för 
sin synlighet. 
Vad skall IT-kommiksionen göra? 
Nu har det dock börjat röra pH sig, om Yn 
i ganska blygsam grad. IT-kommissionen 
har presenterat sitt arbatsprogrsrn 1995- 
1996 (SOU 1995.68). Dessutom skall fem 
- tio personer anstallas pH kornmissionens 
kansli, för att sprida budskapet om IT. 

Vnd planerar kotiiinissionen? Ja. nian skall 
inte vYnta sig nggra stora egna projekt 
eller rpen verksniiihet N.lpon ctor egeri 
hudpet fiir korntiiissiorien finns inte, SH 
projektpengar f3r fortfarande sökac p3 
annnt h3ll. Istiillet skall kornmissionen: 
- vara ruid~ii'dride till regeringen i strate- 
gicka och övergripande fr.lpor inom I T -  
oriirfidet 
- vara pAdriientrde ocli kirrirknpispridriri- 
tie i frriga oin 1T:s anvandningsrnöjlighe- 
ter 
- liinina förslag till atparder sorn främjar 
användandet av IT 
- f ö k  nätverksutbvggnnden och IT-an- 
vandningen inom offentlig sektor 
- hidrn till att riittsliga fr5gor far cin 
likning 
- helyw vilka följder IT-utnyttjandet kan 
fii i satnhiillet 
- Feksn utvecklingen inom kultur- och 
inediesektorn. 
Detta Idter ju vid en första titt inte sarskilt 
kraftfullt, drivande och progressivt. men 
inan kan kanske vanta sig ndgot av de tre 
uppdrag som kommissionen har lagt ut: 
-SCB skall genomföra en studie över 
användningen i Sverige 
-Statskontoret skall redovisa pHg5ende 
arbete inom EU kring "Information So- 
ciety" 
-Sveriges tekniskaattachéer skall genorn- 
föra en oversikt över IT-laget i nagra 
andra länder. 
Dessa rapporter kommer säkert att bli 
intressantaatt läsa, ochett bra bakgmnds- 
material till bl a kommissionens arbete. 
nien sen da, kommer det att handa nagot? 
Arbetsprogrammet 
Vad star da i arbetsprogrammet. vad tan- 
ker man arbeta med? Vad tanker man 
prioritera? 
*tJtbildning och kunskap 
(Under denna prioriteringsrubrik nämns, 
förutom t ex skolan, folkbildningen och 
biblioteken.) 

*R!ittsordningen 
*Företag och förvaltning 
+Informntinneuihyte 
*AnvSii,lariiflekniken skall \ara anvYri 
darvänlig 
(H3r niinins t e.r jiimrtalldheten iiiellar 
kvinnor och iriYn, samt funktioiisliindra 
des möjligheter att uttnyttja miijligheter 
na med IT 1 
Arbetsprogranimet/ 
NAgra exempel 
Grrrnd- och gmnasiesknlan 
Komrnissionen skall franija Skolverketc 
arbete med att stödja Iiirarna. 
Kommissionen skall göra en kartlaggning 
av situationen p i  lärarhtigskolorna. 
Kornmissionen föresttir att Isroplanen 
konlpletteras. 
Konimissionen avser att tillsainniani riied 
andra intressenter anordna ett sernini r~uin ' 

för att kartlilgga nuvarande produktion av 
IT-baserade larornedel.. 
Högre utbildning och forskning 
IT-kommissionen avser att arbeta frarn en 
essäsamling med framtidsbilder av mor- 
gondagens högskolor. \ 

Folkbildning 
Koinmissionen föres!& att studieförbun- 
den tar initiativ till att utarbeta en strategi 
för arbetet p i  IT-otnradet. 
Kuliur 
IT-kommissionen föreslir att Statens Kul- 
tundd f& uppdraget att utarbeta en väg- 
ledning och handbok som skall underlatra 
för kulturomridet att tillgodogiira sig IT. 
IT-kommissionen foreslh att regeringen 
ger Statens Kulturrad i uppdrag att s töqa  
kvalitetsinriktade multimediaprodukter. 
Det sista verkar ju nigot mer handfast, 
verksamhetsinriktat. tnen gäller det ett 
ekonomiskt stöd, SH rnHste ju ocksa pengar 
tas nigonstans i f rh !  
Bibliotek 
IT-kommissionen föreil3ratt fonknings- 
radsniininden f& i uppdrag att ta fram en 
skrift sotn belyser bibliotekens inöjliphe- 
ter, samt framtidsstrategier. 
Och s5 vidnre, och $5 vidare ... (fi7rf.r) 



Skrifter. essYs3rrilingar. kartlfippnin~nr. 
srtninnrier. Allt gott ncli viilriirnr. iiicn 
ganska tar i i t  och krnftliict. Koiririiic~inncn 
v i l l  fr5rrijn. stödja. sainverka ncli hidrn. 
iiien viil man inte t r k d  driva nRgon frr?ga? 
En nationell informationspolitik? 
Ifur var det med frdpan om en nationell 
infoririatiorispolitik? ^r det niipnn rne- 
ning att driva fragan on1 nationelln infnr- 
riintionspolitiska m i l  p; samma vis soni 
de kulturpolitiska? Funderar kornmissio- 
iicn över en nationell infomiationssbxtegi? 
Frankrike har arbetat med program fiir 
IT-anvandning sedan slutet av 1970-talet. 
USA arbetar pA att bygga en nationell 
infonnationsinfrastruktur. Dantriarks re- 
gering presenterade i mnrs 1995, "Info- 
samfundet ar 2000" nied en IT-politisk 
handlingsplan. Inom EU används heprep- 
pet Information Society. snarare 5n IT, 
infonnationsmotorvj'ear m.m., för att be- 
tona anvandarnas betydelse. marknaden 
och tillämpningarna snarare an tekniken. 
Sverige 
Jodi. regeringen avser att ta fraiii en na- 
tionell IT-handlingsplan ftir arbetet med 
att ytterligare utvecklaIT-användningen i 
Sverige.'Arbetet som skall redovisas för 
riksdagen, beräknas vara fdrdigt under 
1995 eller i början av 1996. Denna hand- 
lingsplan kanske blir en rner spännande 
läsning an IT-kommissionens arbetspro- 
gram vilket regeringen mig veterligen 
inte har reagerat pA en enda punkt. Vad 
griller 1T-utvecklingen lönar det sig ss- 
kert biittre att just nu h8lla ögonen pil 
Toppledarforurn! 

Cltri.~fina f ersson 
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