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Bakgrund
I dag används datorn på allt fler arbetsplatser runt om i hela världen, i olika sammanhang. Allt fler
upptäcker vilka fantastiska möjligheter datorn har att erbjuda. I skolan har inte genomslagskraften
blivit så stor och flera statliga och kommunala satsningar har gjorts utan någon större framgång.
Säljö (2000) menar att det inte har kommit tillräckligt bra pedagogiska program för skolan. Med
detta som bakgrund vill vi undersöka ifall arbetet med datorn utvecklas mer om en metod används.
Vi har liksom Trageton valt att skriva skriv- och läsinlärning först istället för läs- och skrivinlärning
genom hela vårt arbete. Trageton menar att datorn kan vara ett utmärkt hjälpmedel i skriv- och
läsinlärning och att det är lättare att lära sig skriva innan man lär sig läsa, något som inte går hand i
hand med den traditionella inlärningen där läsning oftast påbörjas före skrivinlärning.

Syfte
Syftet är med vår studie var att se hur pedagoger använder datorn i sin undervisning samt om
pedagoger som använder Tragetons metod använder datorn annorlunda än de som inte arbetar efter
Tragetons metod.

Metod
Vår studie är en kvalitativ studie där intervjuer har använts som forskningsmetod. Vi har intervjuat
sex pedagoger, där tre arbetar efter Tragetons metod och tre pedagoger som inte använder någon
metod men som anser sig arbeta mycket med datorn i undervisningen. Vi har bearbetat vårt
intervjumaterial efter meningskoncentrering och framförallt tittat på skillnader mellan pedagogernas
synsätt på datorn i undervisningen.

Resultat
Resultatet av vår studie visar att alla pedagoger i undersökningen anser att datorn är ett bra verktyg i
undervisningen och att det bidrar till ett lustfyllt lärande. Vidare visar resultatet att de pedagoger
som arbetar efter Tragetons metod använder datorn i undervisningen i större utsträckning för
uppgifter som har ett för eleverna, synligt mål. De är kritiska till så kallade pedagogiska program.
De pedagogerna som inte arbetar efter någon specifik metod använder datorn förutom i  skriv- och
läsinlärning också i matematik, men användandet är inte lika genomtänkt som när man arbetar efter
en metod. Datorn används många gånger som en belöning.
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Inledning

Dagens samhälle utvecklas i snabb takt, och datorn har blivit ett allt vanligare verktyg i våra hem

och i arbetslivet (Appelberg & Eriksson, 1999; Jedeskog, 1996). Det krävs att skolan måste hänga

med i utvecklingen kring datorn för att pedagoger och elever skall fungera i dagens samhälle. Det är

en utmaning för skolan men för morgondagens samhälle kommer det att vara ett krav .1

Under våra VFU-perioder har vi uppmärksammat att det finns datorer i skolornas klassrum som inte

används i någon större utsträckning. Pedagogens intresse för datoranvändning visar sig i hur hög

grad datorn används i undervisningen. Healy (1998) menar att det är angeläget att man använder ny

teknik som datorn för att nå upp till de pedagogiska mål som skall följas i skolan. 

Trageton (2005) presenterar en metod som bygger på att eleverna skriver sig till läsning med hjälp

av datorn. Med metod menar vi ett tillvägagångssätt eller en förebild som pedagogen kan följa.  Vi

vill undersöka om datoranvändningen skiljer sig åt mellan pedagoger som arbetar med denna metod

och övriga pedagoger. Anledningen till att vi valt att forska i området är att datorn är ett bra verktyg

som kan stödja och underlätta för pedagogen i dennes arbete med eleverna. Datorn kommer

troligtvis att få en allt större betydelse i skolans framtid och Riis (2000) jämför datorn med

elektriciteten och bilismens intåg. Genom att pedagogernas arbete kan effektiviseras med hjälp av

datorn som redskap leder det till att pedagoger får mer tid för eleverna. Genom vår studie hoppas vi

få reda på flera användningsområden för datorn, som är intressant för pedagoger i skolans tidigare

år.

Vi anser att pedagogernas ambition och vilja att använda datorn som verktyg är god, men i många

fall ser pedagogen för många hinder, såsom tidsbrist, för gamla datorer och för lite kunskap, för att

använda datorn så mycket som de vill. Rektor/ledning påverkar pedagogerna till viss mån att

använda datorer. Om skolan använder mail och har en uppdaterad hemsida där information finns

tvingas pedagogerna använda datorn i större utsträckning.

 

                                                
1 Internet, 2006-06-01, kl. 14:40 http://www.hb.se/bhs/ith/4-98/ln-sp.htm 
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Syfte och frågeställningar

Syftet med vår studie är att ta reda på; hur pedagoger använder datorn i sin undervisning samt om

pedagoger som använder Tragetons metod använder datorn annorlunda än de som inte arbetar efter

Tragetons metod.

Frågeställningar kopplade till syftet:

• Hur påverkas pedagogens datoranvändning av arbetet med Tragetons metod där datorn

används som verktyg?

• Vilka synsätt har pedagogerna på datorn som verktyg i undervisningen?
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Bakgrund

I denna del kommer vi att presentera hur datorn kom till, begrepp som anknyter till detta samt

satsningar som gjorts för att få in datorn i skolan. Vi pekar på att det är bra att ha en bra förståelse

för vad datorn egentligen är, innan man fördjupar sig i ämnet. 

Datorns framväxt
En maskin som med hjälp av specialkonstruerade program, arbetar fram information på ett

effektivare sätt än vad vi kan åstadkomma manuellt kallas dator. Datorn var från början ett

hjälpmedel för matematiska beräkningar. Numera är datorn ett effektivt redskap som utför uppgifter

eller framställer produkter. Datorn kan användas för informationslagring, mediebearbetning,

kommunikation samt automatisering av administrativa rutiner.2 

IT betyder informationsteknik och är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som

datateknik och telekommunikation bidrar till. Med detta menas att information kodas av en

avsändare för att senare avkodas av en mottagare. För att kunna genomföra detta finns det olika

kommunikationsformer så som; television, radio, telefoni och Internet.3 Under 1990-talet övergick

begreppet IT mer till IKT vilket står för Informations- och kommunikationsteknik. Anledningen var

att begreppet IT inte omfattade kommunikation (Appelberg & Eriksson, 1999; Jedeskog, 2000).

Det har genomförts fyra större nationella insatser från statlig nivå. Den första investeringen gjordes

på 80-talet med motkrav att kommunerna också skulle skjuta till pengar. Syftet var att stimulera

inköp av datorteknik till skolorna, eftersom det är förutsättningen för att eleverna ska kunna lära sig

om och med datorn. Den andra satsningen inleddes i slutet av 80-talet och då investerades det i

huvudsak på produktion av program (Jedeskog, 1999). Våren 1994 tillkallade regeringen en ny

kommission för att ta reda på hur man ska främja en bred användning av informationsteknik i

Sverige. Kommissionen presenterade betänkandet "Vingar åt människans förmåga" (SOU

1994:118), vars rekommendationer delvis överlämnades till Stiftelsen för kunskaps- och

kompetensutveckling.4 I betänkandet fastslås bland annat;

• Att alla elever i skolan ska lära sig IT, vilket medför att undervisningsmiljön förnyas och

                                                
2  Internet, 2006-05-15, kl. 12:35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorn
3  Internet, 2006-04-15, kl. 12:40 http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
4     Förkortas KK-stiftelsen och den tillkom genom ett riksdagsbeslut år 1994. Deras arbete går ut på att stödja olika    
projekt däribland satsningar som främjar IT-användning.
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pedagogiken förändras och det leder till ökad kreativitet och personlig utveckling för både

pedagoger och elever.

• I alla utbildningsformer ska lärarna ges möjligheter att fungera som föredömen i IT-

användningen (SOU 1994:118).

När det under mitten av 90-talet var dags för tredje satsningen hade man insett att de insatser som

tidigare gjorts inte gett det genomslag som önskades (Jedeskog, 1999). Problematiken låg i att

insatsen inte var pedagogiskt förankrad (Brodin & Lindstrand, 2003). Denna gång satsades det

främst på kompetensutvecklingsfrågorna.

Den fjärde och hittills största investeringen var i samband med ITiS5, som innebar en pedagogisk

diskussion om hur man skulle stödja skolledare och pedagoger till att använda datorn på ett mer

pedagogiskt sätt mellan åren 1999-2002. Projektet med ITiS har givit pedagoger nya arbetssätt där

deras kunskaper har ökat inom IT, pedagogik samt skolutveckling (Larsson, 2002). Ungefär hälften

av landets pedagoger ingick i den statliga satsningen med ITiS. Dessa pedagoger har visat på ett

bredare användningsområde med Internet, såväl i undervisningen som för det privata bruket.6

Det var år 1994 som Internet tågade in i skolan vilket gav möjligheter till nya arbetssätt och

metoder ur ett pedagogiskt perspektiv. En kvantitativ undersökning gjord av skolverket7 visar att

pedagoger som har följt utvecklingen av informationstekniken, framförallt Internet, har utvecklat

sitt pedagogiska tänkande och förbättrat arbetslagen på skolorna.

Styrdokumenten
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94, 2002)

finns inga specifika mål för hur datorn skall användas. Däremot står det att eleverna ska kunna

”använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo-94, 2002,

s.16) för att nå upp till målen i andra ämnen. Rektorn ansvarar dock för att det finns tillgång till

datorer. Det finns inte något bestämt antal för hur många datorer som anses vara nödvändigt för att

elever och personal ska kunna utnyttja dem.

Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och

                                                
5 ITiS står för Internet i skolan.
6 Internet, 2006-07-17, kl.10.11 http://www.kollegiet.com/upload/pdf/KK-IT_pressrapport2004.pdf
7    Internet, 2006-04-11, kl. 12:05  http://www.skolutveckling.se/it_i_skolan
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utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.

(Lpo-94, s. 21, 2002)

I mål att sträva mot nämner kursplanen i svenska att datorn kan användas som en skrivmaskin för

att skapa texter. I matematik bör eleven utveckla förmågan att använda datorns möjligheter

(Kursplanen8). 

Styrdokumenten nämner inte hur, hur mycket eller i vilken årskurs datorn ska användas. I mer

allmänna ordalag nämns i Lpo-94 (2002) att pedagogens uppgift är att skapa arbetsuppgifter som är

utforskande, skapar nyfikenhet och som ökar lusten att lära. Vidare eftersträvas; ett mer aktivt och

varierat arbetssätt för att få ett lustfyllt lärande. 

Skolan har ett ansvar för att varje individ inhämtar kunskaper som individen behöver för fortsatt

utbildning och för att leva i samhället. Jedeskog (1996) påstår att datorn har kommit att bli ett

vanligt redskap i människans liv. Likväl har Skolverket (2006) i ”Förslag till justeringar av

grundskolans kursplaner”9 inte lagt förslag om ändring av skolans kursplaner när det gäller arbetet

med datorn.

Tragetons metod
Arne Trageton (2005) hänvisar i sin bok till forskning som har visat att det är lättare att lära sig

skriva än att läsa. Med detta som utgångspunkt har han utvecklat ett arbetssätt med datorn som

hjälpmedel. Metoden som innefattar skriv- och läsinlärning bygger på att eleverna i förskoleklass

och skolans tidigare år använder datorn för att skriva på, vilket är en god hjälp till att lära sig

bokstäver och senare att läsa.

Det krävs inte så mycket datorkunskap från pedagogerna och heller inte några avancerade datorer.

Det som behövs för att använda sig av metoden är att datorerna har ett ordbehandlingsprogram och

att det finns en skrivare kopplad till datorn.

I Norge där arbetsmetoden kommer från, börjar eleverna med att använda tangentbordet som ett

piano, och på så sätt upptäcker de först stora och när eleven själv frågar, även de små bokstäverna.

Allt som produceras skrivs ut för att eleven ska få känna igen och upptäcka nya bokstäver.

                                                
8   Internet, 2006-06-16, kl. 12:26 www.skolverket.se/sb/d/618
9   Internet, 2006-05-15, kl.18:43 www.skolverket.se/publikationer?id=1599
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Pedagogen arbetar tillsammans med eleverna och de letar bokstäver och pratar om vad som syns på

pappret utskrivna materialet. Eleven får också skriva sitt namn för att på så sätt lära känna igen det

egna namnet. Till varje egenproducerad text som eleverna skapar, ritar de en bild som tränar deras

finmotorik och på så sätt kompensera det traditionella skrivandet.. Bilden skall vara välarbetad och

med tiden mer avancerad, men efter elevens förmåga. Dessutom bidrar skrivandet med alla fingrar

på tangentbordet till att öva upp finmotoriken. 

Under andra skolåret skrivs korta berättelser, som efter utskrift sätts ihop till böcker som eleverna

läser i skolan och hemma. Genom att eleverna skriver eget material, blir texten på deras egen nivå,

innehållet intresserar dem och de kan förstå och relatera till det. När datorn används som

skrivmaskin orkar eleven att skriva längre berättelser som blir mer detaljerade och innehållsrika.

Eleven behöver då inte lägga energi på att forma bokstäver. 

När man arbetar efter Tragetons metod inför pedagogerna inte pennan förrän det tredje skolåret. Det

är först då som eleverna lär sig handskrivning, vilket har visat sig vara en positiv upplevelse för

många elever att få prova på något nytt verktyg istället för datorn. Forskning har visat att elever

som har arbetat efter Tragetons metod inte har fått en sämre handstil än elever som använt penna

under samma tid.

Arbetet leder fram till ett för elever, föräldrar och pedagoger synligt arbetsresultat. Textmaterial

som skrivits i tidigare av eleven kan plockas fram och omarbetas och lägga till textmassa.

Forskning har visat att dessa elever skriver utförligare, har bättre handstil och kan läsa bättre än

elever som fått traditionell undervisning.

Trageton nämner vid flertal tillfällen vikten i att eleverna sitter två och två framför datorn vid

textskapande.  Det sociala samspelet tränas och eleverna hjälper varandra språkligt och tekniskt .

Eftersom datorn är ett självklart inslag i många barns vardag menar Trageton att pedagogerna skall

utnyttja elevernas intresse vid inlärningen och då använda ett verktyg som datorn till inlärning.

(Trageton, 2005).
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Teoretiska utgångspunkter

Här nedan kommer vi att presentera forskning som ligger till grund för vår studie utifrån ett

pedagogiskt perspektiv.

Tidigare forskning
Det finns ingen forskning som ger entydiga resultat om inlärningen effektiviseras med hjälp av

datorn. Medan ett flertal svenska forskare menar att datorn har en positiv inverkan för inlärningen,

kan amerikanska forskare inte se någon skillnad mellan datorstödd och sedvanlig undervisning. I ett

vidare perspektiv kan man anta att de positiva kunskaperna av datoranvändningen även får en

överspridning till andra områden, men detta handlar om hur synen på kunskap är och hur den byggs

upp (Brodin & Lindstrand, 2003). Trageton (2005) tror att den största effekten för inlärning erhålls

om datorn används som skrivmaskin. Malmquist & Taube (1997) hänvisar till flera

försöksverksamheter som kommit fram till att när eleverna skriver på datorn vågar de använda

längre och svårare ord. Texterna blir mer innehållsrika och eleverna arbetar på mer likställda

villkor. I förlängningen ger det en ökad skrivglädje och ett ökat självförtroende. 

Stadler (1998) anser att pedagogens personliga kvalifikationer och kunnande har en större betydelse

för undervisningen än vilken undervisningsmetod som verksamheten tillämpar. Resultatet är

beroende av hur man tillämpar metoder i olika situationer i mötet med eleverna och då skapar goda

förutsättningar för inlärning. Vidare menar författaren att pedagogens attityd och hur inlärningen

sker, ändras med ökad rutin och kunskap så att en individuell kompetensutveckling sker. Eliasson &

Lindö (1999) menar att hur man kommer fram till målet är den betydande delen av arbetet. Tanke-

och/eller kunskapsprocessen är viktigare än hur resultatet blir.

En del pedagoger anser att datorn inte är ett bra arbetsredskap och uttalar sig negativt om tekniken.

Bristen på datorerfarenhet kan leda till att läraren ej har förståelse för elevens värld och har på så

sätt inte nog med kunskap för att ”kommunicera tillräckligt bra med den digitala eleven” (Hernwall,

2003, s.15). Smith (2000, s. 219) menar att ”Det är snarare så att tekniken kommer att ta över

medan lärarna inte ser på”. Vidare menar författaren att utvecklingen av den elektroniska tekniken

inte stannar upp även om pedagogerna är negativt inställda till den. Datorn liksom tidigare

hjälpmedel, som elektriska skrivmaskiner och miniräknare, har mötts med oro när de gjort entré i

skolan. Främsta orsaken till att de stör lärandet är att uppmärksamheten dras bort från

baskunskaperna och de fundamentala färdigheterna. Men att nyttja sig av hjälpmedel är
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motivationshöjande för framför allt eleverna. Datorn underlättar pedagogens uppgift i klassrummet

och ger mer tid för andra elever. Det finns inget som talar för att det skapas gynnsammare

förutsättningar för lärande om uppgiften görs svår och besvärlig (Smith, 2000). Appelberg &

Eriksson (1999) belyser vikten av att inte placera datorer i datasalar därför att tillgängligheten blir

sämre, vilket bidrar till att pedagogen använder sig mindre av den. Istället bör de placeras så att de

kan utnyttjas av flera användare samtidigt. Vygotskij (1896-1934) var en känd pedagogisk

teoretiker, som även han menade att elevernas lärande sker i samspel med andra och att miljön

spelar en stor roll för inlärningen. Hans teori kom att kallas det sociokulturella perspektivet och

belyser vikten av den sociala omgivningen och kulturen, samt hur individens lärande och utveckling

sker (Evenshaug & Hallen, 2001; Lindqvist, 1999). Pedagogens uppgift i detta sammanhang blir att

vägleda eleverna till att reflektera över vad som händer på datorskärmen (Enochsson, 2001).

Pedagogers intresse för teknologi

(Rogers, s.262, 1983)

Rogers (1983) beskriver lärares vilja till förändring. Han delar in personalen i fem grupper. ”Tidiga

innovatörer” som har ett starkt intresse för teknologi och tycker om att prova på nya idéer, medan

nästa grupp ”innovatörer” är mer avvaktande. Författaren menar att denna grupp fungerar som

förebild eftersom de inte ligger långt från genomsnittsindividen i nyhets- eller

förändringsbenägenhet från andra kolleger. Till den tredje gruppen är det ett stort avstånd som

måste minska om innovationen skall anses lyckad. Den ”tidiga majoriteten” som innefattar en

tredjedel av de tänkta användarna vill ha någon sorts garanti för att använda sig av datorn. Nästa

grupp ”sen majoritet” är lika stor som föregående grupp och tar inte datorn i anspråk förrän de

flesta redan gjort det. Osäkerheten inför att använda datorn måste till stor del vara undanröjd. Sista

gruppen ”vägrare” vill inte ha förändringar och är misstänksamma mot innovationer. När väl

vägraren börjar använda sig av innovationen, när de är överbevisade om att inget kan gå fel, är nästa

nyhet på ingång. Personalen i denna grupp har antagligen inte fått lämplig utbildning/fortbildning i
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datorkunskap. Här finns enligt Appelberg & Eriksson (1999) de som är rädda för tekniken. Vidare

säger författarna att om pedagogerna skall våga använda sig mer av datorn i sin undervisning krävs

det att de får en kunskap om hur tekniken kan användas, för att på bästa pedagogiska sätt dra någon

nytta av datorn. Det finns forskning som visar att pedagoger drar sig för att använda datorn på

grund av att förarbetet tar för lång tid innan eleverna kan sätta sig ner och utföra uppgiften

(Jedeskog, 1993). Lindh (1993) menar att den stora bristen ligger i att pedagogerna har en dålig

kunskap om vad en datorstödd undervisning kan bidra till.

Rogers (1983) figur kan kännas inaktuell, men den har använts vid senare granskningar (Appelberg

& Eriksson, 1999; Skolverket, 1998).

Pedagogens roll 
Skolan har i princip haft samma traditionella arbetssätt i 100 år. Den huvudsakliga

kunskapsinhämtningen har skett och sker fortfarande via läraren och läroböcker (Eliasson & Lindö

1999; Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Idag omprövar utbildningssystemet sitt sätt att

arbeta, men på sina håll välkomnas det inte och förändringen går därmed trögt. Den nya tekniken

har ibland målats upp som en pedagogisk förnyare som gör de traditionella sätten att lära ut

gammalmodiga. Så var det med bland annat TV:n, bandspelaren och nu är det datorns tur. IT kan

bidra till förändring av det traditionella lärandet och minska på den formella kunskapsförmedlingen.

IT kan vara lösningen på problem, men den för också med sig nya problem menar Säljö (2000).

Allwood (1998) påstår att pedagogers syn på datorn är av betydelse för hur den används. Författaren

hänvisar till forskning som menar att om motivationen är dålig påverkar det resultatet för hur man

inhämtar datorkunskap. Healy (1998) anser att det gäller att inte rusa in i den nya tekniken för fort,

utan att man verkligen planerar och har pedagogiska mål för hur man skall använda datorn i skolan.

Detta för att inte datorerna skall bli oanvända eller användas på fel sätt, vilket tar mycket tid från

undervisningen. Lärarna är nöjda om eleverna vet hur man surfar på Internet, skickar e-post samt

hur man använder ett ordbehandlingsprogram. Lärarna har inte kunskapen för att använda datorn till

så mycket mer i undervisningen menar Larson (2002).

Från lärare till handledare
Lärarens roll har förändrats genom att lärandet har satts i centrum i stället för undervisningen

(Egidius 1999). Från att mestadels ha haft katederundervisning, där läraren undervisat och eleverna

haft en mer passiv roll till att eleverna nu skall söka sina egna kunskaper. Detta gör att den nya

rollen för läraren som handledare blir att ledsaga och inspirera eleven framåt i sitt sökande
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(Enochsson, 2002; Skolverkets rapport nr 221; Grevholm, Hedrèn & Lingefjärd m.fl. 1991). Det

innebär att läraren får lämna rollen som expert, som är en del av yrkesrollen och kan vara svår att

överge. Det kan också vara svårt att ta till sig att eleverna är bättre på IT än vad läraren är

(Skolverket 1998). Enochsson (2001) nämner att rollen som handledare inte är något nytt, redan för

100 år sedan hade Dewey och Vygotskij dessa tankar.

Datorprogram
Idag visar sig datorprogram vara ett läromedel för framtiden. I slutet på 90-talet satsade KK-

stiftelsen 120 Mkr för att utveckla IT- baserade läromedel. En del pedagoger anser att vissa program

inte är tillräckligt utvecklade för undervisning. Vidare handlar det om att få kunskap om att eleverna

har olika sätt att ta in information och kunskap, alla elever klarar inte av inlärning via datorskärm.

Nackdelen med datorspel är att eleven ofta arbetar självständigt med datorspel och pedagogen kan

ägna sig åt andra saker och ser då inte vad eleven gör (Alexandersson m.fl. 2001). För att en elev

skall kunna ta till sig nya kunskaper, i detta fall via datorn, gäller det som pedagog att stötta och

vara delaktig i elevernas inlärning och ge den hjälp som behövs (Healy, 1998). En studie gjord av

Alexandersson, Linderoth & Lindö (2000) visar att pedagoger ser en stor vinst i att använda datorn.

Eleverna kan tillägna sig kunskaper i framförallt tal, skriv- och läsinlärning och dessa anses vara de

största nyttoeffekterna av datoranvändandet. Vidare menar pedagogerna som varit med i studien att

datorn är ett sätt att individualisera undervisningen. För att skapa en individualiserad undervisning

med hjälp av datorn krävs det att pedagogen har en noggrann genomgång av uppgiften innan eleven

börjar arbeta. Att eleven ofta får direktrespons av datorn menar pedagogerna är positivt. Vidare

menar de att när eleverna arbetar med andra läromedel är det svårt att hinna med alla elever

samtidigt, eleverna får då inte direktrespons (Alexandersson m.fl. 2000). 
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Metod

I detta avsnitt kommer vi bland annat att redovisa metodval, hur intervjuerna har genomförts och

analyserats, samt de etiska ställningstagande vi gjort.

Metodval
Tanken med studien var att se hur pedagoger använder datorn i sin undervisning samt om

pedagoger som använder Tragetons metod nyttjar datorn annorlunda än de som inte arbetar efter

Tragetons metod. Utifrån vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ undersökning genom intervjuerna.

Vid intervjuer kan följdfrågor ställas och på så sätt har vi större chans att få reda på pedagogens syn

på datoranvändningen, vilket har bidragit till att vi har valt bort enkäter. Kylén (2004) anser att

intervjuer ger förutsättningar för samtal och möjlighet till att ställa följdfrågor. Genom följdfrågor

kan man bättre få fram hur den intervjuade tänker och känner. Den andra faktorn var att vår

handledare påpekade att belastningen är stor på pedagogerna vid tidpunkten för datainsamlingen,

vilket kan leda till att återkopplingsfrekvensen ofta blir lägre vid en enkätundersökning. Kylén

(2004) stödjer detta och menar att vid intervjuer får man högre svarsprocent och bortfallet kan vara

större vid enkäter. Genom att undersöka pedagogers syn går man mer in på djupet kring ämnet

(Kvale, 1997). Att använda sig av kvalitativa intervjuer innebär att man lägger vikt vid intervjuarens

upplevelser och beskrivningar av en händelse eller ett fenomen (Thomsson, 2002). I kvalitativa

intervjuer är det inte av nödvändighet att ange vilka eller hur många personer som har svarat på en

fråga, detta för att det slutliga resultatet i statistisk mening inte är representativt (Trost, 1993). 

Vi har använt oss av halvstrukturerade frågor i den mån att frågorna är fasta och vi har följt en viss

ordning genom intervjun. Vi har inte nyttjat fasta svarsalternativ i form av ja/nej- svar för vi ville få

en diskussion kring ämnet. För att frågorna skall vara strukturerade krävs det även att

svarsalternativen är fasta (Trost, 1997). Intervjufrågorna har utformats efter syftesfrågorna, (se

bilaga) som är kopplade till syftet. Det har medfört att flera intervjufrågor har liknat varandra men

vi ville försäkra oss om  att vi uppfattat svaren rätt.

Urval
Vi har tänkt undersöka sex slumpvis utvalda pedagoger i vårt närområde med inriktning på skolans

tidigare åldrar. Vi inriktar vår studie mot tre pedagoger som arbetar efter Tragetons metod, samt tre

pedagoger som inte gör det. 

Utbudet av pedagoger som arbetar efter Tragetons metod är enligt vår kännedom inte stort, så vi

kontaktade dem vi kände till. Valet av övriga pedagoger har skett genom telefonkontakt med
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rektorer på skolor i vårt närområde. Vi frågade efter pedagoger som arbetar mycket med datorn i sitt

arbete. Alla tillfrågade pedagoger tackade ja till en intervju.

Dataproduktion
Vi började med att göra en provintervju för att se om våra frågeställningar fungerade som vi avsett

samt för att se hur lång tid en intervju beräknades ta.

Under alla sex intervjutillfällena har vi använt oss av bandupptagning, för att kunna koncentrera oss

på pedagogens svar och kroppsspråk. Kvale (1997) menar att man genom bandupptagning vid

intervjuer går miste om informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck. De som intervjuar bör

uppmärksamma hur informanten uttrycker sig genom sitt kroppsspråk för att senare lyssna till

svaren från bandupptagningen. Vi har båda varit närvande vid intervjuerna vilket har gjort att en av

oss har kunnat föra anteckningar medan den andra har ställt frågor. 

Varje intervjutillfälle har genomförts på skolan där pedagogen arbetar. Intervjutillfällets längd

varierade från 40-60 minuter.

Bearbetning och analys
Vi intervjuade en pedagog i taget och inledde alla intervjuerna med lite ”småprat” för att vi ville få

en trygg och avslappnad intervju. Vi berättade syftet med vår studie och hur vårt upplägg var tänkt.

Vi gick igenom de etiska reglerna (se etiska ställningstaganden) innan den intervjuade godkänner

att bli intervjuad. När intervjun var klar frågade vi om vi fick återkomma med eventuella frågor vid

senare tillfälle, om vi behövde tillägga något i vår studie. Av de sex vi intervjuade bad fem att få ta

del av vår färdiga uppsats när den var klar. Vi anser det vara mycket positivt att pedagogerna

faktiskt är intresserade av vårt ämne, samt att det sätter stor press på oss att göra en intressant och

korrekt uppsats som vi med stolthet kan presentera.

Efter att vi har genomfört våra intervjuer, har vi överfört materialet från talspråk till skriftspråk, för

att vårt material lättare skall kunna analyseras. Intervjuerna har vi skrivit av ordagrant för att vi ville

vara säkra på att inte missa något viktigt som sagts. När renskrivningen var klar har vi noga läst

igenom varje intervju för att lättare minnas vad som nämnts. Resultatdelen kommer att innehålla

repliker som belyser vad pedagogerna har sagt. ”När man i skrift återger vad någon sagt i vanlig

samtalsstil i t.ex. en intervju, måste man normalt redigera formuleringarna så att de blir läsliga”

(Svenska språknämnden, 2000, s. 35). Våra informanter kommer inte att kunna utläsas på grund av
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att deras namn är fiktiva i texten. 

Efter att ha läst Kvale (1997) beslutade vi oss för att analysera intervjuerna efter

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att långa meningar från intervjun formuleras

om till mer kortfattade, så endast det väsentliga finns formulerat i några få ord (Kvale, 1997). Vi

ansåg att denna metod var lämpligast för att vi endast ville få ut det väsentligaste av våra intervjuer

som var kopplade till våra syftesfrågor. Vi har även valt att presentera olika beskrivningar och citat

från intervjuerna i resultatdelen, för att hjälpa läsaren att bättre förstå sammanhanget i våra

intervjuer.

Etiska ställningstaganden
Inom forskningsetiken finns fyra allmänna huvudkrav att följa. De är informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav har vi

inlett våra intervjuer med, så att informanterna skall känna sig trygga och vilja svara på våra frågor.

• Informationskravet: Syftet till undersökningen skall klargöras för de som deltar.

• Samtyckeskravet: Deltagarna har själva rätt att besluta om sin medverkan i undersökningen.

• Konfidentialitetskravet: Deltagarens uppgifter skall skyddas så långt som möjligt.

• Nyttjandekravet: Uppgifterna får endast nyttjas för forskningsändamål (Forskningsetiska

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002).

I inledningen av varje intervju gick vi igenom de forskningsetiska reglerna. Vi informerade om

intervjuns ungefärliga längd, vårt syfte samt hur resultatet skulle bearbetas och dokumenteras. Vi

upplyste om att intervjun kommer att spelas in för att vi skall kunna återgå till materialet. Tydligt

förklarade vi att vi hade tystnadsplikt och att informanterna inte ska kunna utpekas i vårt arbete

samt att vi endast kommer att använda materialet till uppsatsen. Vi förklarade att informanten hade

rätt att avbryta eller undvika att svara på någon fråga.

Validitet
Validitet handlar om att man som forskare verkligen undersöker det som är avsikten (syftet). För att

uppnå en god validitet måste forskaren undersöka det den hade för avsikt att undersöka (Kvale,

1997; Trost, 1997). Dessutom menar Trost (1997) att det är upp till läsaren att bedöma om

materialet har en god validitet.
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Avgränsning
I vårt resultat kommer vi inte att ta upp olika förutsättningar som antal datorer, pedagoger för hela

skolan, samt klasstorlekar och lokalutrymmen. Vi kommer inte att belysa elevernas vilja att arbeta

med datorn som verktyg. 
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Resultat

För att lättare kunna analysera och tydliggöra de resultat som vi producerat, har vi valt att dela in

materialet i olika kategorier. Detta för att få en tydligare struktur samt ett mer hanterbart material.

Kategorierna; skillnaden i datoranvändandet mellan pedagogerna och pedagogens syn på datorn

som verktyg har vi kopplat till vårt syfte, den tredje kategorin är pedagogernas fortsatta arbete med

datorn, vilket alla pedagoger belyste under intervjuerna och som vi anser ha mening för vårt

resultat. 

Kategorierna blev således följande:

• Skillnaden i datoranvändandet mellan pedagogerna

• Pedagogens syn på datorn som verktyg

• Pedagogernas fortsatta arbete med datorn

Vi har delat in pedagogerna i två grupper:

Grupp 1 är pedagoger som arbetar mycket med datorn i sin undervisning, men som inte arbetar efter

någon metodik/pedagogik.

Grupp 2 är pedagoger som arbetar med Tragetons metod vid skriv- och läsinlärning och anser sig

använda datorn mycket i undervisningen.

Alla pedagogerna är verksamma på tillsammans fem olika skolor någonstans i Västra Götaland och

undervisar elever i Förskoleklass till årskurs 3. Svaren vi har fått från pedagogerna har varit av

beskrivande karaktär och har visat sig vara väldigt olika. Vi har genom resultatet fått en inblick i

pedagogernas inställning till datoranvändning och hur de arbetar med datorn.

Alla pedagoger som vi intervjuat har någon form av utbildning i datoranvändning. De flesta har

genom kommunen eller från arbetsplatsen fått information bland annat om hur kommunens hemsida

används. I vår undersökningsgrupp finns pedagoger som längst arbetat i klass i 15 år och en av

pedagogerna läser på distans sista delen av lärarprogrammet. Hälften av pedagogerna har också gått

kurs i datorkunskap på högskolan i samband med lärarutbildning.

Skillnaden i datoranvändandet mellan pedagogerna
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Alla pedagoger har olika förutsättningar för att använda datorn i sin undervisning. Elevantal och

datorantal skiljer sig åt. Vidare syns att alla pedagoger är nöjda med det antal datorer som de har

tillgängliga för klassen. Av resultatet kan vi tolka att grupp 1 har tillgång till fler datorer och att de

har ett bredare användningsområde än vad grupp 2 har. Grupp 1 använder sig liksom grupp 2 av

Word-programmet men de använder också spel som tränar elevernas färdigheter, framförallt vid

matematikinlärning. Pedagogerna i grupp 2 har ett mer kritiskt förhållningssätt till pedagogiska

program. Elevernas datorarbete är inte lika väl genomtänkt av pedagogerna såsom hos den grupp

som arbetar efter en metod. Grupp 2 använder datorn för skriv- och läsinlärning, med undantag för

pedagogen som inte arbetat så länge med metoden. Det ger eleverna en klar struktur att arbeta efter

och de vet hur och när de ska använda datorn i sitt arbete. Grupp 2 använder datorn oftare än vad

den första gruppen gör och det betyder att eleverna får öva mer på textskapande. 

Jag kan ha en skrivperiod på två månader och då använder vi datorn

jätteintensivt. Och sedan kan det gå en eller två månader som vi jobbar med

något helt annat  till exempel stenåldern eller människokroppen och då vi

egentligen inte skriver någonting på datorn.

(Marie, grupp 1)

Almqvist (2002) menar att datorn oftast används som ordbehandlare, vid presentation och att den

används som informationskälla. I undersökningen framhäver alla informanter vikten av att arbeta

två och två. Placeringen av datorerna skiljer sig åt, grupp 1 har datorerna i klassrummet och andra

närliggande utrymmen. I grupp 2 har alla datorerna placerats i klassrummet vilket kan vara en

bidragande orsak till att de använder sig mer av datorerna. 

Av analysarbetet kan man tydligt se att det som skiljer sig mellan pedagogerna är att de som arbetar

efter en metod (grupp 2) påverkas i datoranvändningen. Genom att koppla datorn till en metod som

grupp 2, visar resultatet en mer pedagogiskt strukturerad och genomtänkt undervisning. De

använder också datorn som ett självklart inslag och hjälpmedel regelbundet i undervisningen.

Pedagogerna låter eleverna arbeta vid datorn när de har lust att skriva. Men pedagogerna i gruppen

utelämnar andra användningsområden för datorn. När halva klassen skriver på datorn ritar den

andra halvan på sina illustrationer och sedan byts de åt. Grupp 1 använde datorn mer sporadiskt och

för att locka eleverna att göra färdigt sitt skrivarbete för att få ett snyggt slutresultat samt periodvis

vid temaarbeten.

Resultatet visar tydligt att grupp 2 använder elevernas datormaterial på ett mer omfattande sätt,

genom att eleverna får rita en bild till texten och läsa upp det som de skrivit. Grupp 1 använder
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datorn för att skriva rent sitt skriftliga utkast för att sedan sätta upp texten på väggen.

- Men visst är det roligare att skriva om det för 3:e gången när man får skriva

om det på datorn, även om jag skulle säga att nu den 3:e gången skall ni skriva

det finaste ni kan för hand. Det tror jag inte att jag skulle få dem att göra. Men

nu är det jättekul,  och så bra det blir ifrån första utkastet till det sista man

skriver rent. 

                                (Marie grupp 1)

Pedagogens syn på datorn som verktyg
Undersökningen visar att samtliga pedagoger har en positiv inställning till datorn som verktyg, och

de flesta anser att datorn förbättrar elevernas inlärningsförmåga. Alla informanter i vår studie

använder datorn till att skriva veckobrev eller månadsbrev. Viss planering och mailkontakt med

kollegor och elever sker via datorn. Brodin & Lindstrand (2003) menar att datorn bidrar till en

större frihet och självständighet. Arbetet behöver inte nödvändigtvis utföras i skolan. Samtliga

pedagoger har själva eller i sitt arbetslag beslutat att använda sig av datorn i sin undervisning, några

tillägger att information som kommer från skolan mailas och därför har de inget alternativ. Alla

pedagoger menar att de använder datorn för att den är ett komplement till undervisningen. Någon

påpekar samtidigt att det är ett strävansmål i kursplanen10, att eleverna skall kunna använda

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande, vilket betyder att man inte är

tvungen att använda sig av datorn i de tidiga skolåren. I intervjun med Maria i grupp 2 nämner hon: 

”-Och de resultat som mina elever har presterat har bara gett mig ”credit” för att det här är rätt, så

datorer för mig är ett otroligt tankeverktyg”. Med tankeverktyg, tolkar vi, att Maria menar att man

kan skriva ned flera tankar vid datorn än för hand och att man lättare kan ändra i befintlig text.

Analysresultatet visar likheter mellan vad grupp 1 och grupp 2 har för synsätt på datorn som

verktyg i undervisningen. Alla nämner att datorn underlättar för elever som har svårigheter med

finmotoriken, men under skrivprocessen används den olika.  Pedagogerna i grupp 1 använder som

vi nämnt tidigare datorn för renskrivning. Däremot arbetar grupp 2 med datorn som skrivverktyg

under hela textförfarandet. Några tycker att det är lättare att ändra, rätta och flytta i barnens

produktioner. Eleverna orkar skriva längre texter eftersom det inte är motoriskt krävande. Eleverna

hinner även att skriva ned vad de tänker på eftersom textförfarandet går snabbare. Vi har kommit

fram till att datorn används mer målmedvetet när pedagogen valt att arbeta efter ett speciellt

                                                
10    Internet, 2006-06-16, kl. 12:26 www.skolverket.se/sb/d/618
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tillvägagångssätt. Dessutom får eleverna ett större inflytande i arbetsuppgifterna. Datorn används

mer frekvent av pedagogerna i grupp 2. De ser nämligen datorn som vilket annat verktyg som helst.

”- Tanken går fortare än vad eleverna hinner att skriva” menar Mia i grupp 2.

Datorn fungerar som ett bra stöd särskilt för barn, ungdomar och vuxna med försämrad skriv- och

läsförmåga hävdar Brodin & Lindstrand (2003). Om de kan använda datorn på ett funktionellt sätt

kan både förmågan att läsa och hastigheten förbättras. Detta kan leda till ett ökat självförtroende och

en positiv självbild.

Resultatet visar att det finns en rädsla hos de flesta av informanterna för datorn. Är en lektion

planerad och krångel uppstår måste det finnas en reservplan och det tar för mycket tid från övrig

planering. Därför behöver det finnas någon som är tekniskt ansvarig på skolan och har tid för det.

När ett problem uppstår behövs hjälpen oftast med detsamma. Några av informanterna berättade att

de hade tillgång till teknisk support. Vid problem fick de gå till personalrummet som ligger en bit

från klassrummet och ringa. När de fått en beskrivning om hur de skall göra för att lösa problemet,

återvänder de till klassrummet för att se om det fungerar. Om det inte går, blir det att gå till

personalrummet igen och ringa upp på nytt. Allwood (1998) menar att någon form av hjälpresurs

bör finnas att tillgå och att användaren har tillräckligt med förståelse och färdighet för att dra nytta

av datorn på ett bra sätt. Analysen av intervjuerna visar att beroende av hur mycket stöd

pedagogerna får i sitt arbete med datorn har betydelse för intresset och inställningen. I Rogers

(1983) tabell som nämnts tidigare, om pedagogers vilja till förändring vill vi placera in grupperna

enligt följande:

 Grupp 1 tillhör enligt vår uppfattning i den ”sena majoriteten”. De ser sig själva använda

datorn mycket, men de har inte kommit lika långt i sina pedagogiska tankar kring datorn. De flesta

informanter i gruppen har inte hört något om Tragetons metod. Vi menar att det finns många sätt att
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arbeta på för att göra undervisningen mer lustfylld men att de till stor del är outvecklade här. Bristen

av arbetsmodeller är en bidragande orsak till att en av majoritetsgrupperna ligger här. Med fler

metoder hade fler pedagoger tagit steget mot ett aktivt användande av datorn och därmed ”klättrat” i

figuren.

 Grupp 2 hamnar enligt vår mening i den ”tidiga majoriteten”. Denna grupp vill ha någon slags

garanti i deras arbete med datorn och det får de genom att arbeta med en befintlig metod. De har

inspirerats av föreläsningar och haft tillgång till litteratur om Tragetons metod. Vi anser att det är

orsaken till att gruppen avancerat från ”sen majoritet” till ”tidig majoritet”.

Pedagogernas fortsatta arbete med datorn
Resultatet visar att pedagogernas tankar kring användandet av datorn i framtiden skiljer sig åt.

Matilda i grupp 1 är beroende av nya spel och support.

- Ja, det handlar väl dels på tillgången på spel, så  man känner att man tycker att de är bra.

Sedan handlar det om att ha våra datorer igång och att de är servade utav personal, men

om allt sådant här fungerar så tycker jag att vi lär oss att använda datorn mer och mer och

vi blir mer och mer uppdaterade på spelen, vad de kan ge barnen… A då är det roligt att

använda datorn, sen handlar det lite om sina egna kunskaper också, hur kunnig jag är på

datorn å hur mycket man sitter där själv eller om man känner sig rädd eller så, jag tycker

det är lite roligt själv och då är det klart att då smittar man ju av sig och då vill man ju

gärna använda datorn.

(Matilda grupp 1)

I grupp 2 ser andra datorn som en naturlig del och tror sig använda den mer i framtiden och Malin

säger att ”just i läs och skrivinlärningsmomenten kommer jag att använda det (datorn) mer”.

Utbildning i bildhantering, stimulans från kollegor och rektorer och fler pedagoger i klassen är

bidragande orsaker till att pedagogerna kan tänka sig att använda datorn oftare i undervisningssyfte.

Tidsbrist nämns också som ett hinder i användandet av datorn. För att utveckla datorkompetensen

och använda den i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet sätt krävs det att personalen får

tid att själva sitta framför datorn under arbetsdagen framhåller Appelberg (1999).  Vi kan konstatera

att alla pedagoger är eniga om att man behöver använda sig av flera olika arbetssätt för att se elevers

olika förutsättningar. Det går inte enbart att använda datorn som hjälpmedel för lärande. Även om

pedagogerna i grupp 2 arbetar efter Tragetons metod menar de att man inte behöver använda sig av

hela hans koncept. Man kan ”plocka russinen ur kakan”.
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Diskussion

Vi har valt att dela upp diskussionen i tre delar, en metoddiskussion, en sammanfattande diskussion

kring undersökningens huvudsakliga resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar,

samt en diskussion om vidare forskning kring ämnet. 

Metoddiskussion - Reflektioner kring undersökning och metod
Våra tidigare tankar kretsade kring att vi enbart skulle rikta vår studie mot pedagoger som arbetar

med Tragetons metod. Detta för att vi ville undersöka om arbetet med metoden skiljde sig åt mellan

pedagogerna. Vi antog att vi skulle nå ett resultat som visade huruvida metoden influerade till

datoranvändning i andra ämnen än vid skriv- och läsinlärning hos pedagogerna. Vår handledare såg

inte det vetenskapliga i denna undersökning, vilket bidrog till att vi också valde pedagoger som

arbetar mycket med datorn. 

Genom att vi ringde till rektorer i vårt närområde och frågade efter pedagoger som arbetar mycket

med datorn i sin undervisning finner vi nu i efterhand att rektorerna har olika syn på vad deras

personal kan om datorer. Pedagogerna har bidragit till att vi fått stor spridning i resultatet. 

Alla pedagoger vi intervjuat har varit väldigt positiva till att bli intervjuade. Vi var rädda för att de

inte skulle kunna ta sig tid för oss i slutet av vårterminen, men detta har inte varit några problem. Vi

slås av att pedagogerna verkligen brinner för att berätta hur de använder datorn i sin undervisning

och med stolthet vill ge oss deras erfarenheter.

Eftersom intervjufrågorna var konstruerade efter syftesfrågorna, innebar det att många frågor

liknade varandra. Efter att vi nu har analyserat vårt intervjumaterial ändrade vi våra syftesfrågor till

två frågor, detta har bidragit till att frågorna kan kännas väldigt röriga och att frågorna inte har en

korrekt ordning (se bilaga). Att frågorna liknade varandra, kan vi nu i efterhand konstatera är ingen

nackdel. Vi fick andra och/eller mer uttömmande svar på frågor som liknade varandra.

Genom att vi har analyserat vårt resultat efter meningskoncentrering, har vi tagit bort det som inte

är aktuellt för frågan. På så vis får vi lättare förståelse för innehållet. Det har varit stor spridning på

svaren, vilket har gjort att det varit svårt att se samband. Vi kan se fördelar med att ha varit två som

arbetat fram materialet, då vi haft många och givande diskussioner.

För att skapa oss större förståelse av pedagogers syn på datoranvändning skulle en bredare studie
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ha krävts. Observationer av pedagogerna i arbetet hade gett oss fler svar på våra frågor och vad

pedagogerna ville förmedla än enbart intervjuer. Vid analyseringsarbetet konstaterade vi att ett

flertal intervjufrågor inte besvarats. Om vi hade använt oss av observationer hade vi haft större

chans att få inblick i vad pedagogen ville förmedla. De båda momenten kompletterar varandra.

Kvale (1997) menar att om man skall få en ökad förståelse och ett bättre resultat så räcker det inte

enbart med observation utan även intervjuer måste finnas för att skapa ett tillförlitligt resultat. De

båda metoderna kompletterar varandra.

Resultatdiskussion
Innan studien påbörjats hade vi förväntat oss att pedagogerna som arbetat efter Tragetons metod

använde datorn i större utsträckning och influerat till fler användningsområden. Av resultatet kan vi

konstatera att de pedagoger som inte arbetar efter Tragetons metod använder datorn till fler ämnen

än vid skriv- och läsinlärning.

Vi har genom vår studie fått en uppfattning om hur pedagogerna arbetar med datorn i sin

undervisning. Vi förstår att pedagogerna har en vilja att arbeta med datorn efter sina förutsättningar

och behov. Eftersom alla pedagoger anser sig arbeta mycket med datorn kan vi se att begreppet

mycket varierar. Vår tolkning blir således att informanterna, särskilt grupp 1, räknar in att maila till

kollegor, gå in på skolans hemsida och att använda datorn som skrivmaskin för veckobrev och

uppgiftslappar i ordet mycket.

Resultatet visar att hos grupp 1 förekommer pedagogiska spel i större utsträckning än hos grupp 2.

Pedagogernas intresse och kunskap spelar en stor roll anser vi. Möjligt är att pedagogerna i grupp 2

anser att det inte är tillräckligt pedagogiskt att låta deras elever spela spel, eller så anser de att de

lägger tillräckligt med tid på datorn. Appelberg & Eriksson (1999) menar att Word är ett

verktygsprogram som används för att eleverna skall kunna skapa eget material. Kreativa

datorprogram som lek och lärprogram skapar svårigheter för pedagogerna att få en förståelse för hur

mycket eleverna lär sig. Övningsprogram som tränar ett visst område inom ett ämne kräver ingen

kreativitet och eget tänkande hos eleven. Det är vanligt att eleverna får använda lek- och lärprogram

när de introduceras framför en dator. Pedagogerna går efter ett tag över till skalprogram, då handlar

det om att eleverna lär sig improvisera texter på ett lekfullt sätt som senare blir riktig skrivning

(Appelberg & Eriksson, 1999). Genom att bygga en bil i datorspelet Bygg bilar med Mulle Meck

handlar inlärningen inte om att eleven lär sig läsa utan istället att kunna bygga med byggklossar.

Spelet ses som en leksak eller som ett komplement till att skapa något för hand. Man kan säga att

datorspel är i sin helhet en blandning mellan en leksak och ett pedagogiskt verktyg (Alexandersson
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m.fl. 2001).

Att datoranvändningen är koncentrerad till skriv- och läsinlärning och i grupp 1 även matematik

anser vi, beror på i huvudsak tre faktorer. 

• Den första orsaken kan vara att i skolans tidiga åldrar är pedagogens huvudsakliga

arbetsuppgift att träna upp skriv- och läsförmågan. Med skolans tidigare åldrar menar vi

framför allt ettan och tvåan.

• Den andra orsaken kan vara att det har kommit inga eller ett fåtal metoder med bra material

som använder sig av datorn för annat än vid skriv- och läsinlärning. Laborativ och praktisk

matematik förknippas inte med datorn. Datorer kan förstärka och förbättra undervisningen

om ”lämplig programvara” finns (Grevholm, m.fl. 1991). I matematik är läromedlen oerhört

styrande och de ger en begränsad bild av ämnet anser flera pedagoger men ändå låter de

läromedlen tolka målen, välja uppgifter och arbetsmetoder (Skolverkets rapport nr 221).

Men vad är lämplig programvara och hur ska eleverna arbeta för att fördjupa sina kunskaper

när det gäller fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet?

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika
former- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på
att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där
dessa former balanseras och blir till en helhet (Lpo-94, s.12, 2002).

● Den tredje orsaken är att dagens elever har mer datorkunskap än många pedagoger (Säljö &

Linderoth, 2002). Detta menar vi skapar stor osäkerhet hos pedagogen för att använda

datorer.

Vi tror att pedagogerna vill ha någon metod att luta sig mot för att kunna stödja den pedagogiska

undervisningen på. Vid litteratursökning för denna uppsats har det varit svårt att finna litteratur i

andra ämnen än skriv- och läsinlärning. Av resultaten har vi dragit slutsatsen att datorn används

mest som skrivmaskin som nämnts tidigare11 i arbetet men den är också ett tankeverktyg. 

För att få alla grupper i Rogers (1983) figur att arbeta med datorn kan det hjälpa med väl

fungerande arbetslag, anser vi. På så vis kan alla i laget fungera som en resurs för varandras lärande

och därmed lägga grunden för en fortsatt utveckling av verksamheten. I Vygotskijs begrepp om

                                                
11  I stycket om Trageton.
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utvecklingszonen beskriver han lärande som en övergång mellan olika utvecklingsnivåer. Den

proximala12 zonen, den zon man är på väg mot, består av utmaningar, som kan klaras av med hjälp

och stöd från till exempel arbetslaget. I det dialogiska samarbetet vägleder den mer kompetenta den

som är mindre kompetent som därmed kommer upp i nästa kunskapszon (Evenshaug & Hallen,

2001, Säljö, 2000, Høines, 2000). Det är lätt att tänka sig begreppet på elever, men vi påstår den är

lika gångbar för vuxna i arbetet med till exempel datorn, för i arbetslaget skapas det dialogiska

samarbetet och man hjälper varandra framåt till den proximala zonen. På det sätt som Lpo-94

förespråkar att elever ska insupa kunskap genom att använda flera sinnen, måste även gälla vuxna.

Rönnerman (2003) menar att pedagogen ges möjlighet till att prova nya vägar in i det okända och

gamla erfarenheter byts mot nya. Författaren anser också att det är av stor vikt att hitta rutiner och

att det avsätts tid för arbetet.

Jedeskog (1996) anser att pedagogernas rädsla för datorer har sina spår i att de är rädda för

förändringar och för att de då inte får kontroll på sin undervisning på samma sätt som tidigare.

Pedagogernas ambition och vilja till att använda datorn som verktyg är god. Vi har kommit fram till

att pedagogerna ser hinder, så som tidsbrist och för lite kunskap för att använda datorn så mycket

som de vill. Vi menar att pedagogernas inställning till datoranvändning påverkas om det finns

någon kunnig person att fråga.

Vi kan se i vårt analysarbete en skillnad mellan pedagogerna som arbetar efter Tragetons metod och

de övriga pedagogerna. Men att en av pedagogerna nyligen startat arbetet med metoden och att en

av pedagogerna i grupp 1 stod inför att påbörja ett projekt om ämnet tror vi påverkar resultatet.

Hur pedagogernas fortsatta arbete med datorn kommer att se ut i framtiden kan ingen veta.

Beroende av vilka krav nästa läroplan sätter, hur satsningar från stat och kommun och vilken

inställning pedagogen har till datorn är avgörande för framtiden menar vi.

                                                
12  Proximal = närmaste
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Vidare forskning

För att utveckla vår studie skulle det vara intressant att forska kring hur pedagogerna i Norge

använder Tragetons metod, eftersom Norge har arbetat efter metoden betydligt längre än i Sverige.

Har datorn fått större användningsområde i andra ämnen än skriv- och läsinlärning eller visar det på

samma resultat som våra? Ett annat förslag för att forska vidare inom detta område hade varit att ta

reda på hur pedagoger som anser sig arbeta efter metoden skiljer sig från varandra.
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Bilaga 1
Intervjufrågor

                                                                    

1. Hur många elever går i klassen?

2. Hur många datorer finns tillgängliga för klassen?

3. Hur många datorer behövs i ett klassrum?

4. Var finns datorn/datorerna placerade?

5. Vilka program finns på datorn?

6. Vilka program använder ni?

7. Vad gör ni med datormaterialet när eleverna arbetat färdigt?

8. Hur ofta används datorn i undervisningssyfte under en skolvecka?

9. Hur många år har du arbetat?

10. Vad är data för dig?

11. Vad är datakompetens för dig?

12. Vem har bestämt att du skall arbeta med datorn?

13. Har du någon datautbildning?

14. Tror du att eleverna ser datorn som en leksak eller ett redskap?

15. Vilka baskunskaper behöver eleverna för att kunna använda datorn?

16. Tror du att datorn förbättrar elevernas inlärning?

17. Vad betyder datoranvändningen för elevernas inlärning?

18. Vad skulle få dig att arbeta mer med datorn som pedagogiskt hjälpmedel?

19. Vad anser du om datorn som verktyg?

20. Hur lär sig eleverna med hjälp av datorn?

21. Vad lär sig eleverna med hjälp av datorn?

22. Använder du datorn utanför undervisningen, ex planering, skriva veckobrev eller 

föräldrakontakt?

23. Arbetar du utefter någon speciell metod/pedagogik?

24. Uppmuntrar du eleverna att använda datorn?

25. Vad betyder datoranvändningen för din undervisning?

26. Använder du datorn i andra ämnen än skriv- och läsinlärning? 

27. På vilket sätt använder du datorn i undervisningssyfte?

28. Kommer din roll som pedagog att förändras i framtiden?

29. Hur tänker du på ditt arbete med datorn i framtiden?

30. Vilken betydelse får datorn som redskap i framtidens skola?
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