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Abstract

Söderlund, A. (2000) The Long Encounter – The School and IT. On diffusion and
adoption of IT in the Swedish School. Doctoral thesis, No 2000:22. Department
of Teacher Education, Center for Research in Teaching and Learning, Luleå
University of Technology.  ISSN: 1402-1544, ISRN: LTU – DT —
00/22—SE.

The thesis explores the process of introduction of IT in the Swedish School
system between 1980 and 2000. The aims are to describe and create an un-
derstanding of the diffusion and adoption of IT in the Swedish school.

The theoretical approach is based on Giddens theories of society and on
Orlikowskis theory about the duality of technology as well as on theories on
diffusion of technology. Research methods have been inspired by ethno-
graphic method and text analysis.

The process of diffusion and adoption of IT has been studied on a macro
and on a meso level. The development on the macro level has comprised
statistics, documents produced at the central political level and reports on
evaluation of IT-initiatives in the school system. The study on the meso level
has the form of an empirical study of an IT-initiative in a local community.

Results on the macro level show that the adoption of IT in the school
system has lagged behind the adoption of IT in the rest of the Swedish soci-
ety. They also show that the initiatives to introduce the use of IT as an edu-
cational tool have not come from inside the school system. Initiatives have
come from government and parliament in a top-down process. The process
has been characterized by technology push. The top-down approach has
continued through the 1990’s.

Results from the meso level indicates that a top-down decision to imple-
ment IT as an educational tool can be combined with a grass root level ap-
proach resulting in a successful adoption. This process has focused on teach-
ing and learning with IT as an educational tool and to encourage teachers to
learn from their own use of IT.

The way IT is introduced to schools has importance for the of adoption of
IT as an educational tool. If the process gives room for teachers to learn from
their own experience and this learning is made object for shared reflection
which is acted upon this may result in a development of educational practice
in shcools.

Swedish text with an English summary.

Keywords: IT, diffusion of technology, structuration, duality of tech-
nology, implementation, ethnography, organization, municipality.
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Förord

I dagens samhälle där vi så gott som dagligen får höra av allehanda
experter om hur IT kommer att forma framtiden kan det ibland vara
nyttigt att bli påmind om att ingen egentligen vet något om vad som
väntar bak nästa krök på livets stig.

Om någon, när jag började min lärarbana på 1970-talet, hade påstått
att jag skulle komma att intressera mig för IT som pedagogiskt verktyg,
undervisa om, arbeta med utvecklingsarbeten med lärare  om och
sedan beforska frågor om IT och skola skulle jag förmodligen betraktat
denne som galen.

Ändå har det blivit så. Det började med att jag under 1980-talet
började använda datorer i mitt eget arbete. Tankar väcktes på att det
kunde vara något som kanske kunde bli något att använda i
undervisningen. Men samtidigt uppfyllde tekniken som den fungerade
då inte mitt krav på att så lite som möjligt inkräkta på de pedagogiska
ambitioner jag hade.

Lite på sidan om följde jag de statliga satsningarna på att införa IT i
skolan under 80-talet. Tyvärr uppstod inga ljuva känslor i det mötet.
Allt hade så stark prägel av att "föra ut" hur det skulle vara och vilka
verktyg man skulle arbeta med till en ”motsträvig” lärarkår och den
sortens synsätt har alltid retat mig.

Mötet med professor Henning Johansson som startade forskningsen-
heten för lärarutbildning ledde så småningom till att jag involverades i
utvecklingsarbeten med lärare i grundskolan. Vi provade att använda
enkel multimedieteknik för att dokumentera och presentera elevernas
studier av närsamhället. Så användarvänlig teknik som möjligt valdes.
Och se: Lärarnas pedagogiska ambitioner och elevernas kreativitet tog
sig nya uttryck! Jag fick nyttiga lärdomar av de lärarna och kanske de
lärde något av mig. - Stort tack till dessa pedagoger.

Mina erfarenheter från bland annat detta projekt omsattes så
småningom i form av en kurs i lärarutbildningarna om att skapa
multimedia för lärande. Här gavs nya insikter i samarbetet med det
lärarlag som jag arbetade med och med de engagerade studenterna.
Erik, Leif och Berit och alla de studenter som medverkat i denna kurs
vill jag tacka för de lärdomar de givit mig!



Samarbetet med Henning ledde till att jag involverades som
projektledare i ett stort projekt vid det som nu blivit Centrum för
forskning i lärande. Arbetet innebar att utvärdera den stora satsning på
datorn som pedagogiskt verktyg som Sandvikens kommun skulle
bedriva mellan 1994 och 2000.

Till yttermera visso fick jag uppleva lyckan att antas till den
forskarutbildning i lärande som startades 1995 och som jag tillsammans
med Henning och Elisabet Jernström drömde om att förverkliga under
1980-talet.

Det medförde att jag fick en kollega i arbetet med Sandviken när
Elisabeth Lundmark fick en doktorandtjänst som kunde finansieras med
medlen från kommunen. Du har varit ett stöd när jag slitit med
rapporterna till  kommunstyrelsen. Tack Elisabeth!

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla de personer jag under åren
kommit i kontakt med och i en del fall lärt känna i Sandviken. Oavsett
var jag har gjort mina besök har jag alltid blivit väl mottagen och känt
mig hemma! Särskilt imponerad har jag blivit av alla de pedagoger som,
fastän de kämpat med sina datapedagogiska projekt, har delat med sig
av sin tid och glatt ställt upp för att utfrågas av mig.

Forskarutbildningen i lärande har givit mig mycket. Här har både
givits utrymme för att utveckla det egna intresset och styrning så jag
inte tappat riktningen. Inte minst viktigt har varit det budskap om
forskarens ödmjukhet inför uppgiften och i umgänget med andra, både
forskare och beforskade, som Henning fört ut.

Jag vill också tacka mina studiekamrater i forskarutbildningen för de
bidrag de givit till min utveckling. Inte minst de där små samtalen vid
fikat, eller på telefon eller via e-post har betytt mycket! Tack ska ni ha!

Ett särskilt tack vill jag dock rikta till de kamrater jag har här i Luleå.
Ni har varit ett bra stöd när det känts tungt. Jag känner att ni brytt er
om mig!

Jag vill också tacka Centrums pärla till administratör och min
arbetskamrat Iris Åström. Du har alltid effektivt och rappt bistått i
arbetet oavsett hur din egen arbetsbelastning varit.

Så ska jag naturligtvis tacka min handledare, professor Seppo Tella
vid Helsingfors universitet, som givit mig värdefulla "knuffar" på vägen
och professor Henning Johansson som givit mig ett ovärderligt stöd
inte minst i arbetets slutfaser.

Slutligen: Vart skulle jag ha kommit utan stödet från en förstående
hustru och utan den glädje som mina barn ger mig. Er tackar jag för att
ni är dom ni är och för att ni finns i mitt liv!
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Introduktion

 Att påstå att skolan är en del av samhället är idag närmast en truism.
Ulf, P. Lundgren (1984) har uttryckt den relationen i termer av att
väsentliga förändringar i skolan inte kan hänskjutas...”till den nivå där
utbildningen tar gestalt...”. Sådana frågor handlar i stället om att för-
ändra ”...de objektiva materiella villkoren för utbildning...” (sid. 239).
Lundgren hänför således skolans del i samhället i detta avseende till
den politiska nivån som kan ändra förutsättningarna för undervisning-
ens utveckling. Andra forskare menar att skolan rentav är en återspeg-
ling av samhället (Carnoy, 1974). Torsten Husén (1984) menar att
”Förändringar inom skola och utbildning återspeglar, respektive
samspelar med förändringar som redan försiggår inom det sociala och
ekonomiska området” (sid 153).

Tillkomsten av folkskolan 1842, har av en del författare kopplats
samman med industrialiseringen av Sverige. För att uttrycka det med
termer inspirerade av Lundgren kvalificerades medborgarna för arbete
i industrisamhället. Detta skedde genom att den grundläggande kun-
skapsnivån höjdes och genom att skolan disciplinerade medborgarna
till att arbeta efter schema, passa tider, följa instruktioner, vara lydiga,
etc.

Under den tid som de stora skolreformerna pågått sedan andra
världskriget har skolan också tillskrivits en roll för demokratiseringen
av samhället. (Isling, 1980; 1988) Samtidigt har utbildningsnivåns
höjning ansetts spela stor roll för att Sverige ska kunna hävda sig i den
internationella konkurrensen och skapa hög ekonomisk tillväxt, som i
sin tur ska göra det möjligt att tillmötesgå medborgarnas behov av
välfärd. Denna uppfattning återspeglas tydligt i en skrivelse från ut-
bildningsdepartementet från 1997 där en utvecklingsplan för skolan
läggs fram (Skr 1996/97:112). Skolans uppgift anges där sålunda:
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Skolan skall erbjuda undervisning av hög kvalitet som stärker individens
utvecklingsmöjligheter och är till gagn för Sveriges ekonomiska tillväxt
och framtida välstånd. (Skr 1996/97:112, sid. 3)

Dagens svenska samhälle kan säkerligen karaktäriseras på många
olika sätt. Oavsett vilken infallsvinkel man tar för att karakterisera det
svenska samhället torde det vara svårt att inte i något sammanhang
beröra datoriseringens betydelse. Datorn är inte bara ett ofta före-
kommande inslag i samhället utan har rentav blivit en symbol för det
postmoderna samhället. Det verkar inte på något sätt störa symbol-
funktionen att symbolens rötter kan hänföras till försöken att konstru-
era beräkningsmaskiner redan på 1600-talet. Redan det är skäl nog
att inledningsvis i detta sammanhang (se även bilaga 1) beröra något
av hur beräkningsmaskinen med rötter i 1600-talet har utvecklats så
att den kan uppfattas som en symbol för det postmoderna (Bolter,
1984). Ett än viktigare skäl är att den utvecklingen kanske har bety-
delse för hur maskinens roll i samhället återspeglas i skolans verksam-
het.

****
Ett påfallande drag i de samhällsförändringar som skett sedan andra
världskriget är den allt större roll som modern informationsteknologi
och datorer spelat.

Datoriseringen har spelat en roll i utbyggnaden av välfärdssam-
hället1, påverkat hur varor och tjänster  produceras, men också de ting
vi använder i vårt dagliga liv. Organisationen av arbetslivet har också
påverkats, liksom relationer människor emellan. Under 1990-talet har
datoriseringen bidragit till möjligheterna att kommunicera och till-
gängligheten till information i global skala ökat drastiskt.

Den ökande betydelsen av datoriseringen medförde att en diskus-
sion om samhällets förändring, påbörjades omkring 1970. Diskussio-
nen rörde sig bland annat om övergångarna mellan olika produk-
tionssystem och samhällsformer präglade av dessa2.  

Forskare och debattörer började anse att det som pågick innebar
grundläggande förändringar av industrisamhället och vår kultur. Som

                                                
1 Se t.ex. Johansson, M. (1999), Smart, fast and beautiful, där IT:s roll i utbyggna-
den av de svenska trygghetssystemen framgår.
2 De alster som denna diskussion givit upphov till innehåller en blandning av
vetenskapligt grundade analyser av IT och samhälle och framtiden, tillsammans
med mer okritiskt entusiastiska arbeten och visioner om hur IT kan förändra sam-
hället och våra liv. Kumar gör i From Postindustrial to Post-Modern Society (1995)
en kritsk genomgång av de olika teorierna om samhället och dess utveckling.
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en konsekvens har olika beteckningar3 för det förändrade samhället
uppstått, det har till exempel kallats:

• det postindustriella samhället,
• informationssamhället,
• kunskapssamhället,
• det postmoderna samhället
• och på senare år, nätverkssamhället,

beroende på när, och ur vilket perspektiv man gjort sina analyser.
Bakom vissa av dessa beteckningar ligger tanken att den sam-

hällsförändring som pågår är av så grundläggande betydelse att de
representerar kvalitativt nya skeden i samhällsutvecklingen, t.ex. det
postindustriella samhället eller det postmoderna samhället. Andra som
givit sig in i denna diskussion menar att förändringarna, om än om-
välvande, ändå kan ses som en fortsättning av industrisamhället (Gid-
dens,  1990). En kritisk diskussion har också förts där t.ex. de analyser
av samhällsförändringarna bakom teorierna om det nya samhället har
ifrågasatts. (Kumar, 1995).

Vissa element i beskrivningarna av det förändrade samhället är
gemensamma i dessa analyser. Den minskade betydelsen som indu-
strin haft för sysselsättningen är ett av dessa element.  Ett annat är att
servicenäringar och tjänstesektorn beskrivits som alltmer viktiga för
sysselsättningen.  Ytterligare ett är att man tillskriver datoriseringen
och kunskaper en central roll i utvecklingen. Det senare kan exempli-
fieras med resonemangen om nätverkssamhället, som tar fasta på den
ökande betydelsen Internet och datorkommunikation har fått. Cas-
tells (1996) menar att utvecklingen har medfört att kunskap och in-
formation blivit viktiga råvaror i all produktion. Samtidigt har tek-
nikutvecklingen medfört att institutioner och organisationer blivit
lättare att förändra och att interaktionen i samhället blivit allt mer
komplex, något som gör att det blivit svårare att förutse nya utveck-
lingsmönster i en situation där relationen mellan det lokala och det
globala tagit former som inte tidigare förekommit i historien.
                                                
3 Några verk där dessa frågor behandlats är : Bell, D. (1974) The Coming of the
Postindustrial Society, Bell D. (1979) The Social Framework of the Information Socie-
ty. Hagström, S. (1995) Kunskapssamhället. Nätverkssamhället behandlas i Castells,
M. (1996) The Rise of the Network Society. Det postmoderna samhället och dess
betydelse för läraryrket analyseras i Hargreaves, A.(1994) Changing Teachers,
Changing Times, Utg. på svenska 1998 med titeln Läraren i det postmoderna sam-
hället, se också Lyotard, J.-F. (1984) The Postmodern Condition: A report on
Knowledge.
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Detta har medfört att den lokala kulturen idag är både lokal och
global på samma gång och att vi upplever oss leva i en tid av ständiga,
snabba förändringar (Giddens, 1990).

Det var och en själv kan uppleva är att sättet att producera varor
och tjänster har förändrats och att arbetslivet därmed har påverkats.
Gamla hierarkiska organisationslösningar ersätts med decentraliserade,
platta organisationer. Nätverk och projektlösningar har blivit vanliga.
Relationer mellan olika yrkesroller har förändrats där kunskap och
kompetens för uppgiften, förmåga att samarbeta och ta egna initiativ,
har mer betydelse för hur arbetskraften används än fasta befattnings-
beskrivningar  (Ekholm, 1998).

De nya organisationslösningarna i arbetslivet har också slagit ige-
nom i skolans värld där vi i Sverige sedan 1970-talet haft en övergång
till decentralisering kombinerat med mål- och resultatstyrning.  Detta
har inneburit att där tidigare beslut fattades på en arena som gällde
hela riket, har vi idag ett förhållande där staten anger mål och sedan
överlåter på kommuner och skolor att finna lösningar på hur målen
ska uppnås.

Som en konsekvens har lärarnas uppgifter och arbetsförhållanden
förändrats och därmed har lärarrollen påverkats. Själva lärarprofessio-
naliteten är under omdefiniering från att lära ut till att kunna organi-
sera och stödja elevernas lärande. Till dessa förändringar bidrar an-
vändningen av datorerna för lärande i skolan (Säljö, 1999; 2000; Skol-
verket, 1998b). Man kan alltså påstå att skolan idag, på olika sätt är
under påverkan av de förändringar som sker i samhället i stort. Det
gäller även ett ökande tryck på skolan att ta till sig informationstekni-
ken som verktyg för lärande.

Trots att detta tryck på skolan funnits åtminstone sedan 1980-
talets mitt (Jedeskog, 1996) tydde utvärderingar under 1990-talets
första hälft på att integrationen av datorerna i skolan inte haft särskilt
stort genomslag (Riis, 1991; Skolverket, 1994; Skolverket, 1996;
Jedeskog, 1996). Så sent som 1998 fann sig regeringen föranlåten att
anslå drygt en miljard kronor för att bland annat öka lärarnas kompe-
tens att använda datorerna för lärande (Skr 1997/98:176). 

Behovet av sådana insatser kanske kan tolkas som att skolans
spegling av samhället i övrigt inte är direkt och omedelbar. Fastän
stora resurser satsats på att införa informationstekniken i skolan har
relativt lite forskning bedrivits (Lundmark, 2000). Åtminstone finns
det anledning att fråga sig hur den nämnda speglingen går till. Det är
den mycket övergripande frågan som har varit upphovet till den här
avhandlingen.
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Lärande
Uttryck som man lär så länge man lever återspeglar något centralt
hos människan. Som människa lär man sig ständigt. Vi kan inte låta
bli eller avstå från att lära oss. Lärandet kan vara både medvetet och
omedvetet. (Kansanen, 1993). I vår kultur ses ofta lärande som något
positivt, men det finns också negativt lärande. Ellström (1996) knyter
an det senare framför allt till det, omedvetna tysta, eller implicita lä-
randet.  

Lärande har inom forskningen ofta likställts med inlärning (Carl-
gren, 1999; Säljö, 2000) och setts som en inre process inom individen.

Mycket tyder på att detta är ett för snävt synsätt (Carlgren 1999;
Säljö, 2000). Lärande sker inte i ett socialt och kulturellt vacuum.
Giddens (1993) betonar i sin teori hur individen skapar förståelse av
världen genom reflektion och aktivt handlande. Detta äger alltid rum
inom ramen för en social kontext. I denna process använder individen
de strukturer, normer och tänkesätt som är förbundna med den sociala
kontexten som resurser för tänkande och handling. Detta kan både
främja och begränsa nytt lärande (Säljö, 2000).

Lärande kan betraktas som en meningsskapande process i vilken
individen får en ändrad förståelse av omvärlden, en ökad kompetens
och en ändrad handlingsberedskap inför skeenden i omvärlden. Pro-
cessens resultat är alltså någon form av förändring. En viktig del i lä-
randet är reflektionen, både den som sker inom individen och som
sker tillsammans med andra (Ellström, 1996).

Synen på lärande i denna avhandling anknyter nära till det Säljö
(2000) kallar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Det innebär att
lärandet ses som situerat och att de kognitiva processerna i lärandet
betraktas som en del av den kontext i vilken lärandet sker. Den läran-
de ses som en aktiv individ, som i sitt lärande använder såväl mentala
verktyg – t.ex. begrepp - som artefakter, liksom de resurser som den
sociala interaktionen med andra individer ger.

Möjligheterna för ett lärande som leder till förändring inom en
organisation är beroende av organisationens struktur, normer, tradi-
tioner och ledning (Ellström, 1996). Lärande inom en organisation
förutsätter handlingsutrymme för individen och möjlighet till reflek-
tion och att det finns en ledning som är beredd att organisera arbetet
så att detta utrymme finns och som uppmuntrar till och tillvaratar det
lärande som sker (Ellström, 1996).

Lärande kan betraktas som en process där förändring intar en cen-
tral roll. När lärande sker innebär det en kvalitativ förändring av



Introduktion

6

människans sätt att se på och uppleva världen. Det man så väl kände
till och som nyss trodde att man visste ”hur det var” framstår i ett
nytt sken, man har blivit kunnigare och kanske också visare.

De här förändringarna sker till stor del inom individen, där reflek-
tionen spelar stor roll, men skulle ofta vara omöjliga utan ett samspel
med omvärlden, både den materiella och den sociala. Ett viktigt stöd
för lärande är den sociala interaktionen med andra lärande, att kunna
få formulera och ge uttryck för sina tankar, utbyta och idéer och dela
dem med andra och att tillsammans reflektera över fenomenen. Detta
i sin tur ger åter en grund för processerna inom individen och för ett
fördjupat lärande. Självklart spelar språket en stor roll i denna process,
liksom de verktyg för tänkande och lärande i form av termer, teorier
och begrepp som det tillhandahåller och som människan utvecklat
under årtusenden i sina försök att förstå sin omvärld. Dessa i sin tur är
förankrade inom ramen för olika diskurser som har en stark social
förankring. Att bli betraktad som kunnig innebär ofta att man tilläg-
nat sig det språkbruk som ryms inom ramen för en viss diskurs och
har en möjlighet att kunna göra sig förstådd av andra individer inom
samma diskurs ramar.

Dessutom utgör materiella artefakter ett viktigt stöd för lärande.
Skrivkonsten, pennan och datorn möjliggör att fästa sina tankar i text
och skapar samtidigt en viss distans till dem vilket möjliggör kritisk
reflektion. I den här avhandlingen får den tekniska artefakt som datorn
är ett stort utrymme. Det är dock inte artefakten i sig som är mitt
forskningsintresse. Intresset riktas mot datorn i lärandets tjänst.

Några definitioner
Under de första årtiondena efter andra världskriget var uppmärksam-
heten emellertid framför allt riktat på maskinerna, dvs. datorerna. Det
var den aspekten av tekniken som senare forskning (Orlikowski,
1992) benämnt scope-aspekten. Med det avses det som tekniken be-
står av, dess omfång, omfattning ramar och spännvidd. Det är  därför
kanske inte heller förvånande att man under den tiden oftast formule-
rade sig i termer av ”datorisering”.

En annan aspekt av tekniken är det som benämnts ”role” (Orli-
kowski, 1992). Den avser interaktionen mellan teknik och organisa-
tioner samt människors handlande under ömsesidig påverkan. Den
aspekten blir viktigare allteftersom nya begrepp introduceras I relation
till datoriseringen. Ett sådant är ”informationsteknik” eller IT. Det är
ett ganska vagt begrepp men oftast avses utnyttjandet av datorer och
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Internet för informationshantering. På engelska görs ingen skillnad
mellan teknik och teknologi (vetenskapen om teknik) utan där an-
vänds information technology och man måste av sammanhanget av-
göra om tekniken eller teknologin avses.

Det idag vardagliga begreppet ”IT” visar sig stå för något myck-
et komplext vare sig man utgår från tekniken eller datorns använd-
ning i undervisningssammanhang, något som Tellas (1997) samman-
ställning av olika förkortningar avseende olika aspekter av det som vi i
svenskt språkbruk samlar under begreppet ”IT” visar. Figur 1 är en
bearbetning av Tellas sammanställning.

På den övre delen av figuren finns termer med mer teknisk kopp-
ling. Tella börjar med ADP, som motsvarar vårt ADB (Administrativ
DataBehandling) som ersattes med IT. När IT och kommunika-
tionsteknik (CT – Communication Tecnology) från mitten av 1980-
talet började integreras  föddes termen ICT. Denna term ersattes med
NICT (New Information and Communication Technology) då, ICT
”seemed unfamiliar to many” medan andra kom att föredra modern
information and communication technologies (MICT). Den övre
delen av figuren skulle i Orlikowskis språkbruk närmast motsvara
”scope”-aspekten i dess ursprungliga bemärkelse.

Figur 1: Utvecklingen av IT och den pedagogiska användningen av IT (efter
Tella, 1997).

Den undre delen av diagrammet visar förkortningar av termer som
mer direkt har med datateknikens användning för undervisning och
lärande att göra. CME (Computer Managed Education) kom att er-
sättas med Computer Managed Instruction (CMI) och Computer-
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Assisted Instruction (CAI) eller Computer-Assisted Learning (CAL).
Det tänkande som dessa termer stod för kom att tillämpas på olika
ämnesområden och inom främmande språk uppstod termer som
Computer-Assisted Language Learning (CALL) eller CELL (Com-
puter-Enhanced Language Learning). Termen Electronic Performance
Support Systems (EPSS) där olika dataprogram kombineras betraktas
av vissa som en ny typ av program för undervisnings/lärande-
ändamål.

Med en ökande användning av datornätverk för utbildningsän-
damål menar Tella att Network-Based Learning (NBL) kan komma
att bli en vanlig term i framtiden. Den nedre delen av figuren kommer
i Orlikowskis termer att avse ”role”-aspekten.

Förutom att IT är ett mångtydigt begrepp med olika innebörd
beroende på tid och sammanhang har informationstekniken också
andra särdrag. I Heikkilä (1995) betecknas IT som en ”Learning In-
tensive Technology”. Det innebär att de mjuk- och hårdvaruaspekter,
som enligt Rogers (1995) finns hos all teknologi i IT:s fall tar en spe-
ciell karaktär. IT-användning, framgår det hos Heikkilä, innebär att
man anammar en teknologi, som kräver regelbundet, återkommande
lärande om det som med Rogers termer kan benämnas teknikens
hård- och mjukvaruaspekt. Dessutom krävs i en organisation där IT
används ett lärande där erfarenheterna av teknologins användning
återkopplas för reflektion och där just ”slutanvändarnas” erfarenheter
sätts i fokus. Jag kommer fortsättningsvis att använda begreppet IT
som ett samlingsnamn för de fenomen som på något sätt samman-
kopplas med datorer. Jag använder fenomenbegreppet i Kants4 be-
märkelse, dvs. fenomen är ”såsom tingen framträder för oss”. När så
behövs görs en närmare precisering i anslutning till framställningen.

Som redan framgått kan IT både uppfattas på olika sätt och
ibland t.o.m. tillskrivas vissa egenskaper. Från tidigare forskning
(Marton & Booth, 1997) vet vi att uppfattningar om företeelser av
olika slag kan ha betydelse för hur vi förhåller oss till dessa. Jag antar
att det även gäller IT och hur den sprids.

                                                
4 Kant, I. (1781) Kritik der reinen Vernunft. I översättning av Norman Kemp
Smith. Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason, MacMillan, 1965.
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Syfte
Under en period från slutet av andra världskriget till idag har IT vuxit
in i det svenska samhället. Efter att från början ha betraktats som en
fråga av begränsad betydelse för främst militären kom man på den
politiska nivån till en med tiden ökande insikt om IT:s betydelse för
samhällsutvecklingen från 1960-talet och framåt. Nu blir man i
massmedia varje dag uppmärksammad om den stora betydelse IT
tillskrivs i skolan. Tidigare utvärderingar visar dock på att den bety-
delsen man tillskrivit IT inte motsvaras av utvecklingen i skolorna.
Frågan är då hur det kan komma sig?

Jag vill beskriva och förstå hur IT spridits i den Svenska skolan.
Ur vetenskaplig synvinkel ställer jag frågan:
Är det möjligt att förstå IT-utvecklingen på skolområdet i termer av
teknikspridning?

Som det framgått ovan kan IT uppfattas på olika sätt. Uppfatt-
ningar har givetvis betydelse för hur spridning faktiskt sker. Det leder
till att forskningsfrågan formuleras i termer av relationen mellan hur
IT uppfattas och hur IT introduceras.

Forskningsfrågan
Hur uppfattas IT som fenomen på olika nivåer i det svenska skolsy-
stemet och hur introduceras den där?
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Teoretisk ram

Ontologiska antaganden
I en skrift om IT och kommunerna (Åhström & Goldkuhl, m.fl.,
1998) skildrar författarna hur begreppet ”IT” eller ”informations-
teknik…mycket snabbt blivit en självklar del av det allmänna språk-
bruket”( a.a. Sid. 11). Orsaken till detta hävdas det är att finna i
Clintonadministrationens satsning på ”information highways” inom
ramen för ”National Infrastrucutre Initiative” hösten 1993.

Författarna beskriver målande det fortsatta skeendet som en ”IT-
våg” 5, som ”spred sig” över världen ”med stor kraft och fart”. Jag vill
inte ge Clintonadministrationen samma betydelse för utvecklingen
som författarna, men deras språkbruk är intressant i mitt samman-
hang.
 Det är intressant, inte minst för att det utgör ett exempel på ett
sätt att betrakta teknikens förhållande till samhället, som är allmänt
spritt. Enligt det språkbruket är tekniken något som kan spridas av
egen kraft.

Något senare anges i samma rapport att teknikutvecklingen i sig
och Clintons ”stora satsning” förorsakade att i Europa EU-
kommissionen ”svarade...med  Bangemann-gruppen och visionen om
Det globala informationssamhället.” (sid. 11). Det svenska svaret blev

                                                
5 Det finns en viss grund för uppfattningen om ”IT-vågen” kopplad till Clintons
utspel. Om man t.ex. ser till vad som behandlades i de stora svenska dagstidning-
arna. En sökning i Affärsvärldens tidningsdatabas med ca 100.000 artiklar visar att
under 1993-1994 omnämns Internet 821 gånger i artiklar, 1995-1996 7558 gång-
er och 1997-980603 10407 gånger. Givetvis bör Bildts IT-kommission ha haft
betydelse för detta i Sverige. Omnämnanden av Internet kopplat till skola visar på
en liknande utveckling även om  de endast utgör ca 3% av de artiklar där Internet
omnämns.
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den IT-kommission, bestående av främst ministrar, som dåvarande
statsminister Carl Bildt bildade våren 1994.

Framställningen är således motsägelsefull. Å ena sidan sägs det att
”IT-vågen svepte över världen med stor fart och kraft”, dvs. att tek-
niken sprider sig själv. Å andra sidan anges att det finns två orsaker till
”IT-vågen”:

- ”den kraftfulla teknikutvecklingen” och
- ”det nyväckta politiska intresse för IT-frågor som följde på

president Clintons stora satsning på så kallade ’information
highways’ hösten 1993”.

Båda de senare orsakerna har med olika former av samhälleliga akti-
viteter att göra: teknikutveckling och politik.

Man kan alltså ur samma framställning också få fram en bild av
att spridningen av IT kan orsakas av t.ex. politiska beslut. Det finns i
själva verket många exempel på just detta. I det material som från
mitten av 1980-talet till början av 1990-talet producerades av olika
aktörer inom den offentliga sektorn är det ett alternativt synsätt till
uppfattningen att tekniken ”sprider sig själv” som gör sig gällande.

Teknikspridning ses som något som kan befrämjas av åtgärder
som olika aktörer vidtar och den ges stor betydelse för utvecklingen
av produktivitet och välstånd. Som särskilt viktigt framställs kopp-
lingen forskning - teknikspridning - produktivitet. Även om detta  är
en mycket förenklad bild. (Produktivitetsdelegationen, 1991).

När man i Nationalencyklopedin (1998) söker definiera teknik-
spridning betonas även där att det rör sig om beslut om att tillverka
en ny produkt, att införa nya produktionsprocesser eller att allt fler
börjar använda (ny?) teknik. Den starka kopplingen till ökad produk-
tivitet och tillväxt, som görs i olika utredningar och rapporter är dock
inte lika tydlig.

I föreliggande avhandling tillskrivs inte tekniken i sig ett eget liv
med förmåga att sprida sig. Det ontologiska antagandet är i stället att
teknikspridning  är en komplicerad process, där beslut på olika nivåer i
samhället om att använda teknik finns med i bilden.

Samhällsteori
Som samhällvetare grundar jag mitt avhandlingsarbete på Giddens
samhällsteoretiska arbeten (Giddens 1979; 1990; 1993; 1997) som
strävat efter en metateori för samhällsvetenskaperna. Den grunden
kan inrymma både objektiva och subjektiva dimensioner av den sam-
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hälleliga verkligheten. Flera organisationsforskare har använt den te-
origrunden just för att komma undan dilemmat att välja mellan sub-
jektiva och objektiva uppfattningar av organisationer och finna ett sätt
att kunna arbeta med båda utgångspunkterna.

I Giddens strukturella teori ses strukturering som en social pro-
cess som inbegriper den ömsesidiga interaktionen mellan mänskliga
aktörer och organisationens struktur.

Enligt teorin möjliggörs och begränsas mänskligt handlande av
strukturer, som i sig är resultatet av tidigare mänskligt handlande.
Giddens har en paradigmatisk syn på struktur, som är ett begrepp
som endast manifesteras i de strukturella egenskaperna hos sociala
system. De strukturella egenskaperna består av regler, normer och
resurser som mänskliga aktörer använder i sin dagliga interaktion.
Dessa medierar mänskligt handlande samtidigt som de bekräftas ge-
nom att användas av aktörerna. När aktörerna bekräftar de struktu-
rella egenskaperna undviks att dessa förtingligas. En central premiss i
teorin är att aktörerna både har kunskap och är reflekterande (reflexi-
ve).

Giddens skiljer mellan diskursiv och praktisk kunskap där den
förra inbegriper sådan kunskap som aktörerna kan artikulera (det som
kan sägas) och den senare inbegriper den tysta kunskapen som aktörer
kan mobilisera i handling, men inte formulera i ord. Reflexivitet syf-
tar på människors kapacitet att rutinmässigt observera och förstå det
som de gör medan de gör det. Det är inte bara självmedvetande, utan
inkluderar den ständiga hanteringen av fysiska och sociala kontexter
och aktiviteter, egna och andras. Aktörernas kunskap och reflexivitet,
begränsas alltid i någon mån av handlingars situerade natur, svårighe-
ten att artikulera den tysta kunskapen, omedvetna källor till motiva-
tion och oavsiktliga konsekvenser av deras handlingar.

Genom kunniga och reflexiva aktörers handlingar skapas mönster
av interaktion som utvecklas till standardiserade praktiker i organisa-
tioner, t.ex. sättet att tillverka en produkt, samordna ett möte eller
värdera en anställd. Med tiden institutionaliseras sådana praktiker och
formar organisationens strukturella egenskaper. Denna process kallar
Giddens rutinisering. De strukturer rutiniseringen skapar stödjer sig
människor på i den pågående interaktionen även om detta medför att
de strukturella egenskaperna stärks. Detta kallar Giddens ”the duality
of structure” och han använder det för att komma förbi problemet
med dualismen mellan objektiva strukturella drag i organisationen
och de mänskliga aktörernas subjektiva, kunniga handlingar. Rutini-
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sering förhindrar inte en dynamik i systemet utan kan till och med
vara en resurs för de kunniga aktörernas reflexion och handlande.

Enligt Giddens  skapar och återskapar människors handlingar i
organisationen tre grundläggande element av den sociala interaktio-
nen: mening, makt och normer. Dessa element är starkt beroende av
varandra och inte åtskiljbara i praktiken, men för analytiska ändamål
kan de behandlas som skiljda åt  och undersökas var och en utifrån
perspektivet av mänskligt handlande (human agency) och institutio-
naliserade egenskaper.

Utifrån det mänskliga handlandet skapas och kommuniceras me-
ning i människors interaktion. Detta sker via tolkningsscheman och
kunskaper som människorna använder i sin interaktion med omgiv-
ningen. Dessa scheman och dessa kunskaper utgör kärnan av den de-
lade kunskap med vilken ett univers av mening bibehålls i interak-
tionsprocessen.

Tolkningsscheman gör mer än enbart möjliggör delad mening
och medierar kommunikation. Utifrån institutionaliserade egenskaper
representerar de betydelsestrukturer (structures of signification) som
representerar organisationens regler vilka inramar interaktionen.
Tolkningsschemata förtstärks och ändras genom den sociala interak-
tionen när reglerna bekräftas eller utmanas genom att de används av
de mänskliga aktörerna. I varje interaktion utgör de delade kunska-
perna bara en del av bakgrunden, men de är en integrerad del av det
sociala mötet som dels ger det struktur, dels formas av själva interak-
tionen.

Makt kommer in i interaktionen genom att medge organiserande
resurser för människor att uppnå resultat. Den är lika med människors
förmåga att i interaktion förändra den sociala och materiella världen.

Två olika typer av organiserande resurser identifieras av Giddens:
auktoritativa (makt över människor) och allokativa (makt över objekt
och materiella fenomen). Samtidigt som detta är medlen för att utöva
makt utgör de dominansstrukturer, reflekterande det faktum att alla
organisationer utmärks av asymmetri beträffande auktoritativa och
allokativa resurser. Aktörer har alltid möjligheten att förändra en viss
dominansstruktur, en potential som Giddens kallar ”kontrollens dia-
lektik”. – Det finns alltid några resurser med vilka de som är under-
ordnade kan påverka de överordnades aktiviteter. När aktörer agerar
inom en given resursasymmetri bekräftas den existerande dominans-
strukturen. Det är först när resursasymmetrin ändras som dominans-
strukturen kan modifieras eller undergrävas.
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Normer är konventioner i organisationen som reglerar vad som
är legitimt eller ”rätt” sätt att göra saker på. Interaktionen i organisa-
tioner sker inte ”blint” utan väglett av normativa sanktioner som får
sitt uttryck via de kulturella normerna i organisationen. Normerna
kan samtidigt sägas utgöra organisationens legitimationsstrukturer
med vilka ”moralisk” ordning inom organisationen uttrycks och
vidmakthålls genom ritualer, socialisering och tradition.

Samhälle och teknologi
Giddens behandlar inte explicit frågan om teknik även om hans
struktureringsteori använts av forskare som studerat teknikpåverkan i
organisationer. Inget försök har gjorts att tillämpa tänkandet på tek-
niken i sig och för att omformulera relationen mellan teknik och or-
ganisation.

Tekniken skulle dock kunna ses som en strukturell egenskap hos
organisationer som utvecklar eller använder teknik. Därmed skulle
tekniken också kunna synas som ett utryck för de regler och resurser
som formar organisationens struktur.

Den uppfattning om tekniken som ligger bakom denna avhand-
ling är att utvecklingen av teknik, teknologi och deras användning är
resultat av samhälleliga aktiviteter. Dessa aktiviteter kan, särskilt när
en ny teknik introduceras, i samhällsdebatten hantera allt som berör
denna teknik tämligen okomplicerat med nya benämningar, t.ex. IT.
Som ovan har framgått har flera forskare (Olikowski 1992; Tella,
1995; Rogers, 1995) dock påtalat att teknik har en ”hardware” och
en ”software” aspekt. I rak översättning till svenska skulle detta bli
hårdvaru- och mjukvaruaspekter. Eftersom denna avhandling handlar
om IT kan orden hårdvara och mjukvara lätt missförstås. Jag kommer
därför i fortsättningen att tala om teknikens hårda och mjuka aspek-
ter.

De hårda aspekterna hänför sig till teknikens artefakter i form av
maskiner, etc., medan de mjuka aspekterna åsyftar sådant som t.ex.
hur och till vad tekniken är tänkt att användas och passa in i olika
(sociala) sammanhang.

Hårdvaran är ofta den mest påtagliga, synliga aspekten av tek-
nologin, medan mjukvaran är mindre uppenbar. (Rogers, 1995, sid.
35)

Vissa författare hävdar att tekniken kan ses som en social kon-
struktion (Bijker 1997). Tekniken ses alltså inte som en kraft utanför
samhällelig påverkan. I stället ses tekniken som ett resultat av sam-
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hälleliga processer. En diskussion av bakgrunden till detta synsätt finns
i Johansson (1997, sid. 39 – 48)6.

Ofta utvecklas tekniken inom ramen för större eller mindre tek-
niska system. Ett sådant kan i sin tur präglas av att vissa specifika tek-
niker används och av att till dessa tekniker och användandet av dem
finns knutet relevanta sociala grupper, som också tenderar att prägla
synen på tekniken och hur den ska användas, liksom var teknikens
problem och svagheter och därmed utvecklingsbehoven finns. Bijker
använder begreppet ”sociotechnological ensembles” för att beteckna
sådana kombinationer av tekniker, relevanta sociala grupper och upp-
fattningar om teknikerna, som kan samlas inom det han kallar
”technological frames”.

Johansson har applicerat begreppet på IT-utvecklingen i Sverige
och då kommit fram till figuren nedan. (Johansson, 1997, sid. 27, ff.)

Figur 2: Technoframes (Johansson, 1997, sid. 28)

                                                
6 Se också Mackenzie, D. Wajcman, J. (Ed.) (1994) The Social Shaping of Tech-
nolo-gy. Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press. Bijker, W., E.,
Hughes, T., P., Pinch, T. (1987) The SociaL Construction of Technological Sy-
stems. New Directions in the Sociology and History of Technology.  7th Cambridge,
Massachusetts & London: The MIT Press. Bijker, W. E. (1997) Of Bicycles Ba-
kelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, Massa-
chusetts & London: The MIT Press. Bijker, W. E., Law, J. (Ed.) (1997, 2nd

printing) Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change.
Cambridge, Massachusetts & London: The MIT Press. Latour, B. (1998). Arte-
fakternas återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Stock-
holm: Nerenius & Santérus Förlag.
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Det som numrerats 1 till 4 är de synsätt som präglar de technological
frames, vilka Johansson urskiljt. Till var och en har kopplats den vik-
tigaste funktion man tillskrivit IT. Funktionerna eller användningarna
överlagras varandra med tiden. Att observera är att utbildning (edu-
cation) inte finns med som någon av de viktiga funktionerna.

Teknik som social konstruk-
tion
I likhet med Rogers (1995) påtalar Orlikowski (1992) ensidigheten i
begreppsanvändningen och menar att tidigare uppfattningar om tek-
nik ofta har fokuserat selektivt på vissa aspekter av tekniken, med
resultat att den kunskap man fått om teknik i organisationer varit
mångtydig och konfliktfylld. Det stöder min ambition att försöka
synliggöra huvudaspekterna i IT.

Scope - Teknikens avgränsning
Det finns två olika sätt att betrakta scope som varit företrädande i
studier av teknik. Vissa studier har fokuserats på teknik som
”hårdvara”, dvs man har fäst blicken på utrustning, maskiner och
instrument som människor använder i produktion av industriproduk-
ter eller information.

Detta har emellertid lett till att man fått en mångfald av kontext-
specifika definitioner av teknik, som har förhindrat jämförelser av oli-
ka studier och miljöer eller till så breda definitioner av teknik så att de
genom sin höga abstraktionsgrad fått deras användbarhet för att kun-
na skilja mellan olika tekniker och även deras informationsvärde starkt
begränsats.

Utgångspunkten med fokus på tekniken som hårdvara gör att
teknik blir en meningsfull variabel endast i organisationer som använ-
der maskiner för sin produktion. Denna begränsning har gjort att man
försökt förändra uppfattningen av vad teknik omfattar så att också
sådana organisationer, som tjänsteföretag och utbildningsinstitutioner
skulle kunna ingå. Begreppet teknik har således utsträckts till ”sociala
tekniker” därmed inkluderande de uppgifter, som människor utför
och de tekniker och kunskaper som används när människor deltar i
produktionsaktiviteter. Detta sätt att betrakta tekniken har varit nyt-
tigt då den bygger på synsättet att teknik är mer än enbart hårdvara
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och den har medgivit att teknik kunnat användas som en meningsfull
variabel i alla sorters organisationer. Detta sätt att betrakta tekniken
kan emellertid medföra avgränsningsproblem och mätproblem samti-
digt som det bortser från viktig information  om hur maskiner medi-
erar mänsklig handling. Så även om man vunnit i generaliserbarhet
har man förlorat möjligheten att ställa frågor om hur artefakter in-
teragerar med människan. Genom att man har agregerat uppgifter,
teknik, kunskap och verktyg i ett enda construct – teknik – har inter-
aktionen mellan dess olika komponenter och med människor ignore-
rats. Det går till exempel inte att undersöka hur olika förutsättningar,
kunskap och tekniker kan innehållas i olika artefakter eller praktiker
och hur dessa kan få olika konsekvenser för mänskligt handlande och
vetande. Inte heller går det att undersöka hur människor i sitt arbete
tillägnar sig, ändrar på, eller ignorerar de  regler och procedurer som
är ”inbyggda” i en maskin.

Role - Teknikens roll
Interaktionen mellan teknik, organisationer och människors handlan-
de återfinns i studier med åtminstone följande tre inriktningar (Orli-
kowski, 1992).

- en där tekniken uppfattas som en objektiv, yttre kraft som re-
lativt deterministiskt påverkar organisationers egenskaper, ex-
empelvis deras struktur,

- en annan inriktning fokuserar på människors handlande (hu-
man action aspect) med användning av tekniken sedd som en
produkt av delade tolkningar av och ingrepp i tekniken,

- en tredje inriktning som innebär en sorts ”mjuk” determinism
där tekniken ses som en extern kraft som påverkar organisa-
tionen, men där dess påverkan modereras av mänskliga aktörer
och organisationens kontext.

Inom den första inriktningen har man undersökt teknikens påver-
kan på organisatorers struktur, storlek, prestationer och centralisering
/ decentralisering. Faktorer på individnivå har också studerats, t.ex.
arbetstillfredsställelse, arbetsuppgifters komplexitet, färdighetsnivåer,
hur effektiv kommunikationen är och produktivitet. Premissen har
varit att teknikfaktorn såväl som organisatoriska och individuella vari-
abler kan mätas och förutses.

Tekniken behandlas i dessa studier som en oberoende variabel
som enkelriktat och kausalt påverkar mänskligt beteende och organi-
satoriska faktorer, i likhet med en naturkraft. Mänskliga aktörers
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handlingar när de tillägnar sig, utvecklar och ändrar tekniken förbises
och som en konsekvens ger forskning med denna inriktning en ofull-
ständig bild av teknikens interaktion med organisationer.

Den andra inriktningen ser tekniken som en produkt av mänsk-
ligt handlande, planering och tillägnande. Inom inriktningen finns
olika underströmningar. En fokuserar på hur en viss teknik rent fysiskt
konstruerats genom social interaktion och politiska beslut tagna av
mänskliga aktörer. Tekniken ses som en beroende variabel, påverkad
av olika krafter i organisationen, framför allt mänskliga aktörer. Fokus
sätts på hur tekniken påverkas av organisationens kontext och strate-
gier hos de som fattar beslut om tekniken och användarna.

Särskilt relevanta studier för denna typ av forskning är socio-
tekniska studier, baserade på premissen att utfall som arbetstillfreds-
ställelse och produktivitet kan manipuleras genom att optimera arbe-
tets sociala och tekniska faktorer. En likande premiss ligger bakom
socio-teknisk forskning om informationsteknik, som pläderar för att
organisationer bör omstruktureras med utgångspunkt i informations-
teknikens potential. Zuboff (1988) antyder att eftersom IT kan ut-
formas med olika intentioner kommer den att ha olika implikationer
för arbetskraften.

De analyser som gjorts inom denna forskning bygger i hög grad
på de mänskliga aktörernas handlingskapacitet. Man antar att när
tekniken utformats för att omfatta de ”rätta” målen och när arbets-
ledningen anammat den ”rätta” strategin kommer detta att leda till
bättre arbetsplatser och mer dynamiska organisationer, en ny arbets-
fördelning och högre produktivitet. Samtidigt visar fallstudier inom
denna inriktning att hur en teknik tillämpas och tillägnas är beroende
av sociala och ekonomiska krafter som inte kan påverkas av ledning-
ens intentioner, vilka kan motverka avsedda förändringar av både
arbetssätt och teknik. Bland dessa krafter märks organisationens in-
stitutionella egenskaper, arbetsplatsens mikropolitik, faktorer i om-
givningen och oavsiktliga konsekvenser av organisatoriska förändring-
ar.

En annan  underströmning undersöker hur delade tolkningar av
en viss teknik uppstår och påverkar utvecklingen av och interaktionen
med denna teknik. Empiriska studier där denna socialkonstruktivistis-
ka inriktning tillämpats har utförts av tekniksociologer och forskare
inom informationsteknik. Resultat har kastat ljus över hur delade
uppfattningar av en tekniks meningsinnehåll uppstår och vidmakt-
hålls, men samtidigt har de materiella och strukturella aspekterna av
interaktionen med tekniken tonats ner.
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En tredje underströmning inom denna inriktning har marxistiska
förtecken. Här belyses hur tekniken utformas och tas i bruk  för att
främja politiska och ekonomiska intressen hos mäktiga aktörer. Orli-
kowski anser att dessa studier inte på ett adekvat sätt tar hänsyn till
mänskligt handlande på arbetsplatsen och som konsekvens misslyckas
att beskriva hur de olika sätt som en teknik tillägnas på och används
av arbetarna och de olika sätt på vilka den strukturerar både indivi-
dens och organisationens handlingar.  Begränsningen har att göra med
selektiviteten i synen på människors handlingsförmåga/utrymme.
Bara ledningen eller de som utformar tekniken tillerkänns makten och
medlen att forma tekniken. Arbetarna beskrivs som relativt maktlösa
och deras handlingar och uppfattningar ses som bestämda av tekniken,
detta trots att forskning visat att arbetarnas handlingar mycket väl
kan ändra hur tekniken tolkas och används och på så vis ha implika-
tioner på den organisatoriska nivån. Detta kan belysas med ett citat
från Mohrman & Lawler (1984, p. 136) som påpekar: ”Because tech-
nologies are socially constructed, they can be reconstructed as well. …
The technology itself can be changed by those using it.”

Inom den tredje forskningsinriktningen ses tekniken som en in-
tervention i relationen mellan mänskliga aktörer och organisations-
struktur, med potential att förändra denna relation.

Den typen av studier kan exemplifieras med Barley (1986; 1990).
Barley upptäckte vid studier av två olika organisationer i vilka samma
teknik infördes att responsen på tekniken blev olika. I båda organisa-
tionerna utlöste tekniken förändringar av organisationen, av roller och
interaktionsmönster, men en jämförelse visade på stora skillnader fast-
än tekniken var densamma. Barley tolkade detta som att tekniken
inte kunde betraktas som en materiell orsak till förändringarna utan
snarare som en materiell utlösare av viss social dynamik som ledde till
förutsedda eller oförutsedda strukturerande förändringar. Han såg
tekniken som ett socialt objekt vars mening bestämdes av den kon-
text i vilken den användes medan dess fysiska form och funktion var
densamma över tiden och användningskontexten. Barley såg vissa
drag av tekniken som socialt konstruerade, men lämnade inte ut-
rymme för möjligheten av att den också under användningen kunde
modifieras rent fysiskt. – Orlikowski (1992) menar att detta mycket
väl kan gälla för viss typ av teknik, men samtidigt kan inte detta gälla
generellt, särskilt när det gäller IT. Tekniker kan förefalla att ha ob-
jektiva former och funktioner vid ett tillfälle, men samtidigt kan dessa
variera beroende på olika användare av dem, på olika kontexter för
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användningen, liksom också om det är samma användare som brukar
tekniken hela tiden.

Orlikowski har föreslagit en modell för att undersöka relationen
teknik – organisation. Hon vill undvika ett synsätt där tekniken i sig
fokuseras i för hög grad. Samtidigt vill hon behålla möjligheten att se
tekniken som ett fysiskt objekt.

Hennes utgångspunkter är att hon begränsar teknikens ”scope”
till de materiella artefakterna – olika konfigurationer av hård- och
mjukvara – och strävar efter att åtminstone teoretiskt skilja mellan
teknikens materiella natur och de mänskliga aktiviteterna vid dess
konstruktion och/eller användning.

Genom att analytiskt skilja mellan artefakter och mänskligt
handlande menar hon att hon får möjlighet att betrakta materiella
artefakter som ett resultat av samordnat mänskligt handlande och
därmed se dess inneboende sociala karaktär. Hon menar också att det
gör det möjligt att inrama teknikens roll i termer av ömsesidig inter-
aktion mellan mänskliga aktörer och tekniken och således både som
strukturerande faktor och som social konstruktion.

Hennes modell ”a structurational model of technology” bygger
framför allt på Giddens teori om strukturering.

Orlikowskis modell
I modellen förstås strukturering som en dynamisk process som inbäd-
das historiskt och kontextuellt. Medan huvudkomponenterna och
naturen hos de relationer som ligger bakom modellen kan ses som
relativt stabila kan deras omfattning, innehåll och relativa kraft variera
över tiden. Det är en dialektisk process med inneboende motsättning-
ar.

Teknik skapas och förändras genom mänsklig handling och an-
vänds samtidigt av människor för att åstadkomma handling. Detta,
som Orlikowski kallar ”the duality of technology” är en av hennes
första premisser. Den andra är att teknik är ”interpretively flexible”
vilket innebär att interaktionen mellan teknik och organisation är en
funktion av olika aktörers och socio-historiska kontexter implicerade i
dess utveckling och användning.

Orlikowski menar att den tidigare dikotomin där man antingen
sett tekniken som en objektiv kraft eller som socialt konstruerad är
falsk.

Teknik är en produkt av mänskligt handlande, men antar också
strukturella egenskaper. Den konstrueras fysiskt av aktörer som arbe-
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tar i en given social kontext och socialt av aktörer genom de olika
innebörder de förknippar med den och de olika egenskaperna hos tek-
niken som de betonar och använder.

Samtidigt är det så att när en teknik väl utvecklats och börjat
användas tenderar den att förtingligas och institutionaliseras och tap-
par då bandet till de aktörer som konstruerade den och gav den dess
ursprungliga innebörd. Den förefaller att vara en del av de objektiva,
strukturella förhållandena i organisationen.

Ett viktigt drag i mänsklig handling är att den är både kunnig och
reflexiv. Den mänskliga handlingskapaciteten kan få avsedda eller
oavsedda konsekvenser så kan t.ex. införandet av email öka kommu-
nikationen och dela till ökad delning av information, samtidigt som
detta kan leda till att statusbarriärer och den sociala kontexten påver-
kas (Sproull & Kiesler 1986). Dessutom kan individuella handlingar
utförda av aktörer som använder tekniken ha både direkta effekter på
lokala förhållanden och indirekta effekter på den institutionella om-
givningen där aktörerna situerats.

Orlikowski är också inne på att vissa sidor av tekniken ofta är
osynlig i organisationen. Detta har att göra med att de handlingar där
tekniken utformats är skilda i tid och rum från de handlingar som
formas av tekniken i dess användning. Just denna skillnad i tid och
rum mellan utformande och användning menar hon har bidragit till
dualismen i synen på teknik. Mänsklig interaktion med teknik har
således två ”modes”; designmode och usermode ur analytisk synvin-
kel.

När användare brukar tekniken tolkar de, tillägnar de sig den och
manipulerar de den på olika sätt under inflytande av individuella och
sociala faktorer. Trots dessa möjligheter att påverka tekniken uppstår
ändå rigida och rutinmässiga synsätt på och former för interaktion
med tekniken. Detta, menar Orlikowski, är en funktion av teknikens
interaktion med organisationen och egentligen inte något inneboende
i tekniken själv. Givetvis är olika tekniker påverkbara i olika grad,
men även de mest slutna tekniker måste förstås och tas i användning
av människor med deras handlingskapacitet för att få effekt och i så-
dan interaktion formar användarna tekniken och dess effekter. Det
som är av kritisk betydelse när man skiljer mellan mer eller mindre
rigida tekniker är användarnas kapacitet att interagera med densam-
ma. Det är viktigt att vara medveten om att skiljandet mellan tekni-
kens konstruktionsstadium och dess användningsstadium är artificiell
och kan vara missledande. Orlikowski använder Bijkers & Pinch
(1997) begrepp tolkningsflexibilitet (interpretive flexibility) för att
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beteckna den grad i vilken användare av en teknik är engagerade i dess
formande (fysiskt eller socialt) under utveckling eller användning. IF
är ett drag av relationen mellan människa och teknik och därmed
påverkad av den materiella artefaktens karakteristiska (t.ex. kombina-
tionen av hård och mjukvara som utgör tekniken), karakteristika hos
de mänskliga aktörerna (erfarenhet och motivation, t.ex.) och kon-
texten (sociala relationer, arbetsfördelning, resursallokering, etc.). IF
är inte oändlig, den begränsas av institutionella kontexter och olika
nivåer av kunskap och makt hos aktörer under teknikens design och
användning.

Orlikowskis modell har följande komponenter:
1. Mänskliga aktörer – teknikutvecklare, användare, beslutsfattare
2. Teknik – materiella artefakter som medierar utförande av arbets-

uppgifter
3. Organisationens institutionella egenskaper – inkluderande orga-

nisationella dimensioner som strukturella arrangemang, affärs-
strategier, ideologi, kultur, kontrollmekanismer, standardiserade
handlingsmönster, arbetsfördelning, expertis, kommunikations-
mönster, tryck från omgivningen, t.ex. lagar och regler, konkur-
rens, försäljarnas strategier, professionella normer, nivån på kun-
skaper om tekniken, och socio-ekonomiska faktorer.

Den första komponenten står för att tekniken är en produkt av
mänskligt handlande. Den skapas genom kreativt mänskligt handlan-
de och vidmakthålls också av detta genom underhåll och anpassning
av tekniken. – Det är bara genom människors tillägnande av tekniken
som den får en signifikant roll och kan utöva påverkan.

Tolkningsflexibiliteten kommer till uttryck i två olika former av
interaktion. I     design        mode    bygger människor in vissa tolkningssche-
man (regler återspeglande kunskapen om det arbete som ska automa-
tiseras) vissa reuser för att kunna utföra arbetet och vissa normer
(regler som definierar de sätt att utföra arbetet på som sanktionerats i
organisationen).

I     user         mode    tillägnar sig aktörerna tekniken genom att tillskriva
den delad mening som påverkar deras tillägnande av tolkningssche-
man, resurser och normer som byggts in i tekniken så att dessa tillåts
påverka deras utförande av arbetet.

Den andra modellkomponenten står för att teknik är ett medium
för mänskligt handlande. Tekniken medierar arbetarnas aktiviteter.
Den både underlättar och begränsar vad som ska och kan göras och
den gör det alltid på ett visst sätt. Tekniken kan dock inte bestämma
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sociala praktiker, endast skapa villkor för dem. Den både underlättar
och begränsar på samma gång.

Den tredje modellkomponenten står för att tekniken är byggd
och används under vissa historiska och sociala förhållanden och dess
form och funktion bär spår av dessa förhållanden.

Mänsklig handling i organisationer är situerad och således formad
av den organisatoriska kontexten. När människor interagerar med
tekniken, antingen när de skapar den, tillägnar sig den, modifierar den
eller tar avstånd från den, påverkas de av de institutionella karakteri-
stika för den miljö där de befinner sig. De använder den existerande
uppsättningen kunskaper, resurser och normer för att utföra sitt arbe-
te. Dessa är ofta oartikulerade och benämns av Orlikowski ”the in-
stitutional conditions of interaction with technology”

När användare anpassar sig till de inbyggda reglerna och resurser-
na i tekniken förstärker de omedvetet de institutionella strukturer
inom vilka tekniken används. När de inte gör det kan de underminera
eller förändra de inbyggda reglerna och resurserna och som konse-
kvens den institutionella kontexten och strategiska mål som teknikens
skapare, sponsorer och implementatörer haft.

Teknikspridning som fenomen
för vetenskapligt studium.
Under 1980-talet till början på 1990-talet utkom en rad offentliga
utredningar och rapporter om teknikspridning. Ett flertal av dessa
tycks hänga samman med att regeringen i juni 1985 uppdrog åt läns-
styrelserna att utarbeta regionala program för teknik- och kunskaps-
spridning, där Statens industriverk, Styrelsen för teknisk utveckling,
Skolöverstyrelsen samt Universitets- och högskoleämbetet fick i upp-
drag att stödja arbetet.

Det perspektiv som anläggs på teknik- och kunskapsspridning är
att dessa ska verka som viktiga drivkrafter för ”produktivitet och väl-
stånd”. Staten och företagen med understöd av ovan nämnda statliga
organ ses som de viktigaste aktörerna.  Statens mest framstående in-
sats blir att reformera utbildningssystemet (SOU 1991:82). Företa-
gens konkurrenskraft ska ökas genom sänkta kostnader och förändrade
sortiment. För att skapa förutsättningar för detta framställdes kon-
takter och nätverk mellan aktörerna som viktiga medel för teknik-
och kunskapsspridning.
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I en rapport (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1987)från denna
period hävdas att:

Teknikspridning handlar per definition om spridning av känd teknik.

Författaren till rapporten menar också att teknikspridning kan inne-
bära att ”forsknings- och utvecklingsresultat förs ut till en vidare
krets”. Att bygga på känd teknik är viktigt eftersom:

Det är först med omfattande kunskaper om befintlig teknik man med
framgång kan utveckla ny teknik. (Lidén, 1987, sid. 10.)

Vidare sägs teknikspridning ha en regionalpolitisk betydelse ef-
tersom ”perifera regioner”, med företag på ”låg teknisk nivå”, kan
komma att gynnas av en snabbare teknikspridning. På sikt, tänker sig
författaren, bidrar teknikspridningen till att företagen kan bygga upp
en konkurrenskraftig utvecklingsverksamhet.

Bakom den uppfattningen ligger ett resonemang om att det är
billigare att ta ny känd teknik i användning än att utveckla den själv,
och att ibruktagandet av den nya tekniken främjar kompetensutveck-
ling, som i sin tur kan ge grund för eget framtida utvecklingsarbete.
Teknikspridning tillskrivs också stor betydelse för utveckling av
”produkter, processer, metoder och system som företaget marknads-
för” och ett viktigt komplement till produktutveckling i företagen.
(Lidén, 1987, sid. 11).

I en nationalekonomisk analys av hinder för teknikspridningen i
Sverige framstår anammandet av ny teknik eller högteknologi i före-
tagen som särskilt viktigt. Följaktligen är ny teknik eller högteknologi
särskilt viktigt att sprida och en tydlig koppling till innovationer och
stöd för sådana görs. Effekterna av teknikspridning kan mätas i form
av t.ex. andelen högteknologiska produkter i exporten eller i form av
andelen högteknologi i företagens produktion (Fölster, 1991). Tek-
nikspridning i ovan refererade sammanhang tillskrivs helt uppenbart
mycket stora förväntningar. Dessa kopplas ihop med en tänkt gynn-
sam samhällsutveckling. I föreliggande  arbete fokuseras intresset dock
enbart på spridningen i sig.

Teknikspridning som komplex process
Vare sig den mycket enkla uppfattningen att tekniken sprider sig själv
eller nationalencyklopedins, eller nationalekonomernas synsätt på
teknikspridning räcker för att analysera IT och skolan. - De är för
trubbiga, eller ligger på fel nivå (Nationalekonomerna) och fokuserar
för hårt på tekniken.



Teoretisk ram

25

Teknikspridning skulle emellertid kunna ses som en process där
olika aktörer fattar beslut om att införa användning av tekniska ny-
heter, eller innovationer, i syfte att t.ex. öka produktiviteten.

Processkaraktären i teknikspridning understryks av den forskning
om spridning av tekniska innovationer som pågått sedan början av
1940-talet. (Rogers, 1995, sid. 38, ff.). I ett av de centrala verken om
innovationsspridning beskrivs spridningen som:

…the process by which an innovation is communicated through certain
channels over time, among the members of a social system. It is a special
type of communication, in that the messages are concerned with new
ideas (Rogers, 1995, sid. 35)... Diffusion is a process by which an innova-
tion is communicated through certain channels over time among the mem-
bers of a social system (Rogers,1995.p.10)

Rogers hävdar också att:

Diffusion is a kind of social change, defined as the process by which alte-
ration occurs in the structure and function of a social system. When new
ideas are invented, diffused, and are adopted or rejected, leading to cer-
tain consequences, social change occurs (Rogers, 1995. p 5f).

Spridningen av tekniska innovationer framstår i citaten som en kom-
plicerad process och intressant i citaten från Rogers är att spridningen
av nya idéer och sociala förändringar kopplade till tekniken betonas,
inte tekniken i sig.

Rogers ser en innovation som

... an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual
or other unit of adoption. It matters little ....whether or not an idea is
objectively new as measured by the lapse of time since its first use or
discovery.....If the idea seems new to the individual, it is an innovation
(Rogers, 1995. p.11).

Denna relativisering innebär att äldre, eller redan befintlig teknik kan
vara ”ny teknik” eller en ”innovation” för en ny grupp användare.
Införandet av datorer, som varit i användning  utanför skolan sedan
länge, kan alltså ur skolans synvinkel innebära att man inför ny teknik.

Rogers hävdar att innovation och teknologi ofta används som
synonymer men att ”A technology is a design for instrumental action
that reduces uncertainty in the cause-effect relationships involved in
achieving a desired outcome.” Teknologin har, enligt Rogers två
bestånddelar ”(1) a hardware aspect consisting of the tool that embodi-
es the technology as a material or physical object, and (2) a software
aspect, consisting of the information base for the tool.”

Vidare hävdar Rogers att:
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The social embedding of the hardware aspects of a technology is usually
less visible than its machinery or equipment, and so we often think of
technology mainly in hardware terms.....But in other cases, a technology
may be almost entirely composed of information....The diffusion of such
software innovations has been investigated, although a methodological
problem in such studies is that their adoption cannot so easily be traced or
observed in the physical sense.....Some innovations only have a software
component, which means they have a lower degree of observability and
thus a slower rate of adoption....we should not forget that technology
almost always represents a mixture of hardware and software aspects.
(Rogers, 1995, sid. 13)

Rogers skiljer på tre huvudtyper av beslut om att införa en inno-
vation:

- Optional innovation decisions – beslut om att anamma eller
förkasta en innovation tagna av en enskild individ i ett socialt
system oberoende av övriga medlemmar i systemet.

- Collective innovation-decisions – beslut som fattas i konsensus
mellan medlammarna i systemet.

- Authority innovation-decisions – beslut som fattas av relativt
få individer i ett system, vilka utmärks av att de har makt,
status eller tekniskt expertkunnande.

Centrala beslut om att införa IT i skolan hör sannolikt till den tredje
huvudtypen av beslut.

När det i denna avhandling skrivs om datorisering avses båda de
ovan berörda aspekterna. Vidare definieras här spridning som en pro-
cess genom vilken allt fler produktionsenheter eller samhälleliga organ
tar en viss teknik i bruk.

Uppfattningar av begreppet innovation
kopplade till skolväsendet
Det har redan ovan framgått att begreppen ”teknik” och
”innovation” ibland används synonymt. Det finns därför skäl att av-
gränsa den mening  i vilken innovationsbegreppet används i förelig-
gande avhandling.

I en finsk undersökning framgick det att beslutsfattare inom det
finska utbildningsministeriet, skolöverstyrelsen och i lärarnas fackliga
organisation förknippade ordet innovation inom utbildningsystemet
med orden kreativ och ny   (Tella & Tirri  1999)

Beslutfattarnas definitoner var ”a creative, new solution in edu-
cational policy”, ”a creative way to renew education”, ”a creative
solution”, ”creation of a new educational culture”, ”a new opening”
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eller ”a new way to overcome some problems in education”. Bland
intervjupersonerna fanns också uppfattningen att en innovation hade
processkaraktär. När intervjupersonerna ombads nämna speciellt
intressanta innovationer i det finska utbildningsväsendet gjordes en
koppling till modern informations- och kommunikationsteknik och
till de speciella satsningar inom dessa områden som pågår i Finland.

En innovation  skulle utifrån detta kunna definieras som en krea-
tiv, ny lösning på problem i utbildningsväsendet eller som ett medel
för att förnya utbildningsväsendet, eller som ett medel för att skapa en
ny utbildningskultur. De exempel på innovationer som gavs tillför
ytterligare en dimension till begreppet, nämligen att det förknippades
med någon form av teknologi. Hur IT uppfattas får konsekvenser för
innovationen och implementeringen av den. Om IT uppfattas på oli-
ka sätt över tid får det konsekvenser för den praktiska situationen i
skolsammanhang. I det avseendet är avhandlingen påverkad av ett
fenomenologiskt tänkande  (Marton 1997).

Avgränsning av begreppet innovation
Tirri & Tella, (1999) påpekade att ”innovation” som begrepp låg
närmare ”utveckling” och ”experiment” än begreppet ”reform” i
deras intervjupersioners uppfattningar. En avgränsning av
”innovation” från ”reform” är emellertid inte enkel, Skogen & Sörlie
(1995) definierar ”reform” som ”en större, statligt driven innova-
tion”, ofta innebärande att nya lagar stiftas och nya föreskrifter utfär-
das. De finska beslutsfattarna förband innovation med något nytt, en
nyhet.

I Svenska Akademins Ordbok över det svenska språket beskrivs
reform som en förändring av de bestående sociala, politiska eller eko-
nomiska förhållandena till det bättre. Svensk Ordbok definierar re-
form som en samhällelig förändring som är avsedd att leda till en för-
bättring. I en engelsk ordbok förknippas också reform med förbättring
och förändring  till det bättre (Oxford Dictionary, 1993).

I föreliggande sammanhang kan ”reform” definieras som en för-
ändring (till det bättre) på samhällelig nivå av politiska, sociala eller
ekonomiska förhållanden. En reform är inte nödvändigtvis en innova-
tion, men kan ha innovativ karaktär genom att den syftar till att un-
derlätta uppkomsten av innovationer, eller genom att den syftar till
att införa exempelvis teknologiska innovationer.

Intervjupersonerna i Tirri och Tellas undersökning förknippade
begreppet ”innovation” med ”kreativ” och ”ny” – ”utveckling” och
”experiment” sades ligga nära begreppet ”innovation”.
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Havelocks och Rogers definitioner innebär en relativisering av
begreppet. Innovationen är enligt Rogers det som en ”unit of adop-
tion” upplever som nytt. Rogers tillägger ”It matters little
....whether or not an idea is objectively new as measured by the lapse
of time since its first use or discovery.....If the idea seems new to the
individual, it is an innovation.” (Rogers, 1995  p.11).

I Havelocks terminologi är ”innovation” förändring definierad
som ”Any significant alteration in the status quo, but usually in this
Guide this will mean an alteration which is intended to benefit the
people involved.” Havelock betonar innovationens karaktär av pro-
cess och att denna kan vara planerad ”a deliberate process which is
intended to make both acceptance by and benefit to the people who
are changed more likely.”. (Havelock, 1970, p.2, f. ; Havelock, 1973,
p. 4, f)

I såväl Svenska akademiens ordbok och The Oxford English Dic-
tionary förknippas ”innovation” med något nytt, med ”förändring”
(change) som ”införs” (introduction, introduced). I den engelska ord-
boken börjar artikeln under ”Innovation” med ” The action of inno-
vating” och ordet ” introduction” med avledningar förekommer ett
flertal gånger, d.v.s. ”innovation” är också en aktivitet. Innovationers
processkaraktär framgår av bl.a. citatet av Allen.

”Ny”, ”nyhet”, ”förändring” och ”process” är nyckelord som
utgör ramar för en begreppslig rymd, som innehåller ”Idé”, ”kreativ”,
”införande”, ”planerad”, förbättring” och ”medvetet genomförd”.

En innovation skulle alltså vara en nyhet som innebär eller syftar
till förändring (till det bättre). Innovationen innebär också en aktivi-
tet, en process som kan vara planerad, målmedveten och har någon
form av avgränsning. I föreliggande avhandling används begreppet
med denna innebörd i sin allmänna form.

En innovation innebär att det är något nytt, kanske också kreativt
som införs på ett planerat eller målmedvetet sätt för att förändra
och/eller förbättra något.

Eftersom ”innovation” har en stark betydelse av något nytt, en
nyhet, innebär det att, som Rogers (1995) konstaterar, vad som be-
traktas som en innovation kan skilja sig mellan olika individer eller
”units of adoption”.

En ”innovation” är alltså ett led i en kedja av händelser, där något
föregår själva innovationen, som börjar med en ”uppfinning” eller ny
idé (Rogers, 1995). En sådan nyhet menar Rogers uppkommer som
resultat av upplevda behov eller problem som man söker en lösning
på. Om resultatet av den processen betraktas som lyckat kommer
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innovationen att ”marknadsföras” och spridas och få fler användare.
Införandet av en innovation i en organisation innebär att någon måste
fatta ett beslut om detta, att mål måste sättas, planering måste ske
o.s.v.

”Innovationer i utbildningssystemet”
I engelskspråkig litteratur används begreppet ”Educational innova-
tions”. Det begreppet har en spännvidd från det som ligger nära
”reform” på makronivå till innovationer i klassrummet på mikronivå
något som också återspeglas i Tirri och Tellas rapport över intervjuer
med finska beslutsfattare (Tella & Tirri, 1999). Jag har översatt be-
greppet med ”innovationer i utbildningssystemet”.

Sådana innovationer kan ingå som delar eller led i utbildningsre-
former. Utbildningsreformer kan också syfta till att innovationer ska
ske, eller underlättas på olika nivåer i utbildningssystemet. En annan
typ av utbildningsreformer är sådana som har till syfte att en ny tek-
nologi ska spridas och komma till användning. Hit torde kunna räk-
nas de ansträngningar som sedan början på 1980 – talet gjorts för att
en teknisk innovation, datorn/den nya informationsteknologin, ska
spridas och komma till användning inom skolväsendet. Det har redan
framgått att när de finska beslutsfattarna ombads att ge exempel på
innovationer i det finska utbildningssystemet gav de exempel där mo-
dern informationsteknologi ingick (Tella & Tirri, 1999).

Rogers (1995) menar att innovation och teknologi ofta används
som synonymer i det vardagliga samtalet. Teknologin, fortsätter han,
har en samhällelig aspekt som är ofta är mindre synlig än det fysiska
uttrycket för den – maskinen eller utrustningen. Detta medför menar
Rogers, att vi ofta tänker på teknologin i termer av hårdvara. Tek-
nologi kan också nästan uteslutande bestå av information, innovatio-
ner kan bara ha en mjukvarukomponent och sådana innovationer,
hävdar Rogers, har en lägre grad av synlighet än de där hårdvaru-
komponenten är dominerande.

När det gäller de innovationer med teknologianknytning som de
finska beslutsfattarna gav exempel på, kan samtliga sägas ha betydan-
de inslag av mjukvarukomponenter i Rogers termer. Detta torde
gälla huvuddelen av de innovationer som uppstår i utbildningssyste-
met. Enligt Rogers är information en viktig faktor i spridningen av
innovationer och min slutsats är att det därför är viktigt för detta ar-
bete att undersöka denna aspekt.
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Att studera implementering
Objektet för studierna i denna avhandling är uppfattningen om IT
som fenomen och introduktionen av densamma inom det svenska
skolväsendet. Objektet handlar således om implementationen av in-
novationen.

Redan Gross m.fl. (1971) och Evans m.fl. (1974) påtalade att
sådana komplexa innovationer, som också kräver förändrat lärarbete-
ende är mycket svåra att implementera. Enligt dem är det lätt att
skapa förvirring bland de som ska använda sig av innovationen dagli-
gen i arbetet. Implementationen kräver ofta att stegen i genomföran-
det görs mycket tydliga.

Detta får även forskningsmetodiska konsekvenser vid studier av
denna typ av implementering av innovationer. Redan Fullan &
Pomfret (1973) konstaterade att det inte alltid är lätt att avgöra om
en implementering verkligen har skett och vad dess utfall är. Sieber
(1973) menar därför att det är viktigt för forskaren att använda sig av
flera olika metoder vid sådana studier.

Den svenska skolan har de senaste decennierna ändrat karaktär
både vad avser administration och styrformer (se bilaga 2). Rollför-
delningen mellan olika nivåer har förändrats och tydliggjorts vilket
förmodligen har konsekvenser för olika företeelser i skolan.

Idag är skolan också en målstyrd verksamhet. Målstyrningen har
dock huvudsakligen vuxit fram det senaste decenniet och ersatt en
tidigare regelstyrning. Det kan därför antas att uppfattningen om IT
återspeglas i de mål som finns i olika styrdokument för skolan. 

Uppfattningar om IT måste därför också sökas i de strategier,
som använts för spridningen av IT. Denna spridning har också för-
modligen skett via olika kanaler och med olika aktörer över tiden.

Lindensjö & Lundgren (1986) hävdar att reformeringen av skolan
kan beskrivas som ett beslutsspel och ett genomförandespel som äger
rum i två olika arenor, formuleringsarenan och realiseringsarenan. De
hävdar också att dessa arenor till stor del saknar kontakt med var-
andra, ett problem som ökat med skolsystemets decentralisering.

Förberedelserna till besluten om reformer och själva besluten har
alltså tillkommit i en kontext; formuleringsarenans där riksdag och
regering och de stora organisationernas centrala nivåer tillhör aktörer-
na.

Lindensjö & Lundgren (1986) delar in formuleringsarenan i den
politiska arenan och den administrativa arenan. På den politiska are-
nan formas idéinnehållet i skolreformerna, lagar stiftas och resurser
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tillförs för att stödja implementeringen av reformerna. På den admi-
nistrativa arenan är centrala myndigheter aktiva och ansvarar för
övervakning, att utfärda riktlinjer och utvärdera reformernas utfall.

Genomförandet sker i realiseringsarenans kontext, där skolorna
och lärarna som ”street level bureaucrats” ansvarar för det Lindensjö
& Lundgren kallar fältimplementeringen av reformerna.

Med införande av ett decentraliserat, målstyrt styrsystem har
kommunerna fått ansvaret för skolan inom ramen för skollagen och
läroplanerna. Det centrala ämbetsverket för skolan, Skolöverstyrelsen,
lades också ner och ersattes med ett nytt ämbetsverk; Skolverket med
ansvar för vägledning, uppföljning och utvärdering av skolsystemet.

I decentraliseringen låg ett nytt synsätt på skolan. Den kom att
betraktas som en professionell organisation som på eget ansvar hade
att besluta hur reformerna på bästa sätt kunde genomföras. Decentra-
liseringen sammanföll också med en period under vilken de offentliga
finanserna försämrades och besparingar skedde både på centrala och
lokal nivåer i samhället. Detta i sin tur medförde, enligt Lindensjö &
Lundgren att gapet mellan formulerings- och realiseringsarenorna
blev synligare.  

Skolans decentralisering kan sägas ha bidragit till att ett stort
antal lokala formuleringsarenor skapats där de centrala reformbesluten
tolkas och omformuleras. Lindensjö och Lundgren menar att detta
också gjort det svårare för lärarna att förstå på vilket sätt reformerna
bidrar till förbättringar i deras specifika situation.

De menar också att decentraliseringen av ansvar till kommunerna
kan ha lett till en dekoncentration, med en centralisering inom kom-
munerna till den lokala skolbyråkratin och en klyfta mellan dessa och
skolsystemets gräsrotsnivå.

Utgångspunkter i samman-
fattning
I detta avsnitt har jag tagit ställning till teoretiska, ontologiska och
definitionsmässiga förutsättningar som i stort sammanfattas i följande
punkter.

- Mening, makt och normer är generellt viktiga element i all so-
cial interaktion i samhället.

- Teknikspridning är av komplicerad processkaraktär.
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- Det är denna spridning i sig som är intresset för denna avhand-
ling.

- Teknikspridning är generellt beroende av beslutsfattande.
- Teknologin i form av datorisering avser både hårda och mjuka

aspekter.
- Tolkningsflexibiliteten i termer av relationen mellan människa

och teknik påverkas av mänskliga aktörer, medierande arte-
fakter och organisationens institutionella egenskaper.

- Dessa komponenter kommer till uttryck i två olika former av
internaktion, dels vid tekniken utformning, dels vid teknikens
användning.

- Innovation är en kvalitativt ny lösning på problem eller ett
medel att skapa nytt och förändring.

- Hur innovationen uppfattas får konsekvenser på olika nivåer i
utbildningssystemet,

- Beslut om införandet av innovationer fattas på olika nivåer i
skolsystemet,

- Även teknik som varit i användning någon tid av en grupp an-
vändare kan av en ny grupp användare uppfattas som en ny
företeelse.

Dessa utgångspunkter får metodologiska konsekvenser vilka utvecklas
i nästa avsnitt.
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Metod
Föreliggande studie behandlar en frågeställning som är föga beforskad.
Den har därför en explorativ karaktär (Kerlinger, 1986). Den karak-
tären förväntas leda till förståelse som kan läggas till grund för fortsatt
forskning.

Studien är också förändringsinriktad så till vida att det är en för
skolan ny teknik vars spridning och i anspråkstagande som är i fokus
för studien. Fältstudierna görs inom en kommun där förändrings-
aspekten som ett led i formandet av framtidsberedskap starkt har be-
tonats.

Ansatsen är inspirerad av etnografisk metod (Smith, 1979; Wol-
cott, 1975). Redan Kaplan (1964) konstaterade att kvantifiering
handlar om kvaliteter. Därmed pekade han på det kvantitativas och
den kvalitativas ömsesidiga beroende av varandra. Den metodologiska
utformningen i avhandlingen bygger i grunden på denna syn och an-
vänder sig av innehållsanalyser (Krippendorff, 1980; Bailey, 1982;
Weber, 1990) av intervjuer och enkäter. Undersökningen handlar
företrädesvis om det som i Orlikowskis modell (se ovan sid. 17) be-
tecknas som ”role”-aspekten. Av modellens komponenter (se sid. 22
ovan) är det främst den första komponenten, mänskliga aktörer, och
den tredje, de institutionella egenskaperna, som är aktuella. I under-
sökningsmatrisen nedan svarar de tre vänstra kolumnerna mot Orli-
kowskis tredje komponent och aktörskomponenten för den första
komponenten.

Tabell 1: Matris för undersökningen
Mål Strategier Kanaler Aktörer Utfall Nivå

Makro
Meso

Forskningsfrågan, dvs. hur uppfattningar om IT  som företeelse
kommer till uttryck på olika nivåer i det svenska skolsystemet och
hur den introducerats där, belyses i avhandlingen genom följande del-
frågor:
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• Vad har man velat uppnå och vem har velat det?
• Vilka sätt har använts för att introducera IT?
• Hur har introduktionen genomförts?
• Vem har beslutat för vilka IT ska introduceras?
• Vilka resultat har uppnåtts?

Design
Studierna avgränsas huvudsakligen till makro- och mesonivå med
vissa utblickar mot mikronivån. En studie med tonvikten på mikroni-
vån företas parallellt med detta avhandlingsarbete (Lundmark, 2000).
Undersökningsmässigt innehåller den föreliggande avhandlingen två
delar. Den ena behandlar makronivån och avser att belysa den gene-
rella utvecklingen avseende skola och IT och bildar ram för den andra
som är en studie av introduktionen av IT i en kommuns skolväsende
och som i sin tur möjliggör en diskussion av den generella utveckling-
en. Tidsmässigt avgränsas studien till att omfatta tiden efter 1970.
Anledningen till detta är att då får skolöverstyrelsen regeringens upp-
drag att påbörja försök med IT-användning i skolan (Nissen & Riis,
1985) Tyngdpunkten i studien ligger dock på 1980- och 1990 talen
eftersom flera omfattande reformer inom skolan ägde rum under dessa
decennier. Studien av mesonivån är genomförd i en kommun där
man mellan 1994 och 2000 genomfört ett projekt syftande till att
implementera användningen av IT som pedagogiskt verktyg från
förskola till gymnasieskola och Komvux. Studien har sin tyngdpunkt
till perioden mellan 1994 och 1998.

Studiet av den allmänna utvecklingen av-
seende IT i skolan.
Den allmänna utvecklingen studerar jag genom den typ av texter som
framgår av följande tabell:

Tabell 2: Sammanfattning av källtyper som används för studien på makronivå
Nivå Typ av texter
Makronivå – SoU, Regeringsgsbrev, Beslut etc.

– Läroplaner
– Dokument och rapporter från SÖ och  
   skolverket
– Forsknings- & utvärderingsrapporter.
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Kommunstudien
I denna del  studeras utvecklingen i Sandviken på mesonivå. Valet av
Sandviken motiveras av att kommunen som första kommun i Sverige
1994 fattade ett enhälligt kommunalt beslut om att på bred front
introducera IT i skolan.

Tabell 3: Sammanställning av källtyper som använts för studien på mesonivån.
Nivå Insamlat material
Central Protokoll från Kommunstyrelse, Projektledn, etc. Skolplan, m.m.

– Kommunenkät er
– Fallstudie av Koordinatororganisationen
– Fallstudie av pilotutbildning
– Intervjuer
– Material från  datorkonferenssystem

Mellan – Dokument
– Fältanteckningar
– Material från datorkonferenssystem

Lokal (enhetsnivå) – Material från  datorkonferenssystem
– Projek tbeskrivningar  / Projektutvärderingar
– Utvärderingar av pilotutbildning/cirklar
– Intervjuer
– Fältanteckningar
– Enkät (fallstudie av skolprojekt)
– Fallsstudie  av skolprojekt

Materialet har insamlats inom ramen för det uppdrag Centrum för
forskning i lärande har att utvärdera detta projekt. Utvärderingen
genomförs som en aktionsinriktad utvärdering, vilket innebär att ut-
värderarna under arbetets gång successivt återkopplar från observatio-
ner och resultat till projektet ”Kunskapsstöd i undervisningen”. Detta
görs i form av årliga rapporter till kommunstyrelsen i Sandviken, men
också muntligt vid seminarier eller möten med i första hand projekt-
ledningen för ”Kunskapsstöd i undervisningen”.
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Genomförande
Den allmänna utvecklingen
Studierna som avser den allmänna utvecklingen påbörjades med
genomgång av tidigare forsknings- och utvärderingsrapporter avseen-
de IT. Forskningsresultat och statistik reanalyserades med hjälp av
undersökningsmatrisen (se tabell 1). Möjligheterna att i forskningen
använda tidigare insamlat materialför nya ändamål  har tidigare be-
handlats av flera forskare  (se Cook, 1974; Glass, 1976; Burstein,
1978;  Grummas & Johansson, 1980). De har också understrukit att
sådana analyser fyller en viktig funktion i utbildningsforskningen. De
anser att den tillgängliga kunskapen kan förbättras när man kan be-
trakta tidigare resultat från nya teoretiska utgångspunkter. Grummas
& Johansson (1980) menar att särskilt lärarutbildningarna har mycket
att vinna på att i sin forskningsanknytning reanalysera tidigare forsk-
ning.på att i sin forskningsanknytning reanalysera tidigare forskning.
Genomgången och analysen relaterades till läroplaner och kommunala
beslut.

Kommunstudien
Kommunstudien har genomförts med fältarbeten enligt nedan.
• Observationer på enheter och verksamheter med anknytning till

projektet.
• Samtal och intervjuer med pedagoger som arbetar med projekt

och sådana som inte arbetar i projekt.
• Samtal och intervjuer med skolledare.
• Samtal och intervjuer med projektledningen.
• Fallstudie av pilotutbildning.
• Fallstudie av IT - projekt inriktat på datorkommunikation vid en

låg- och mellanstadieskola med integrerad fritidsverksamhet och
förskola. En preliminär enkätstudie genomfördes ht 1996 med en
uppföljning ht 1997.
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• Insamling och analys av projektbeskrivningar och andra doku-
ment

• Fallstudie av koordinatorverksamheten där en utvärdering
genomfördes i enkätform i slutet av vårterminen 1996.

• Deltagande observation av datorkonferenser på framtidsnätet,
sedan i kommunens FirstClass-system.

• Dokumentation genom s.k. Field Note teknik.
• Deltagande observation vid utvärderingar av projekt.
• Enkät till kommunens pedagoger 1995 och 1998.

Kommunstudiens lokalisering
Under första hälften av 1990-talet fanns det i Sverige exempel på
kommuner där det förekom enstaka utvecklingsprojekt där ”den nya
tekniken” provades i skolorna (se t.ex. Johansson, 1993). Det fanns
emellertid ingen kommun som på bred front i sitt skolväsende avsåg
att införa IT. När Sandvikens kommun 1994 fattade beslut om att
introducera IT i kommunens skolor var man först i landet om ett
sådant beslut. Detta beslut organiserades som ett projekt benämnt
”Kunskapsstöd i undervisningen”. Kommunen fattade också beslut
om utvärdering av satsningen. Delar av de data som redovisas i av-
handlingen har samlats in inom ramen för denna utvärdering (se bila-
ga 3).

Sandviken7 är en liten kommun, nära  den större staden Gävle,
cirka 200km norr om Stockholm. Kommunen har omkring 40 000
invånare och består av staden Sandviken med några kringliggande
samhällen och landsbyggd. Kommunen har en dominerande industri,
belägen i staden Sandviken: Sandvik, som är ett exportföretag i stål-
branschen.

Kommunstyrelsen och den centrala kommunala förvaltningen
finns i själva Sandviken.

1986 beslutades och genomfördes en decentraliseringsreform i
kommunen, som delades in i åtta mindre geografiskt avgränsade om-
råden, med egna områdesstyrelser och egna tjänstemannaorganisatio-
ner.

Till dessa delegerades ansvaret för barnomsorg och grundskola,
familje- och äldreomsorg. Tanken var att IT skulle spela en viktig roll
i den decentraliserade kommunala organisationen.

                                                
7 För utförligare uppgifter om Sandviken, se Lundmark (2000).
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Decentraliseringen syftade bland annat till att skapa bättre kon-
takt mellan politiker och väljare, att beslut skulle bygga på en bättre
kunskap om lokala behov och att den kommunala förvaltningens ef-
fektivitet skulle öka liksom kvalitén i servicen till medborgarna
(Malmgren 1987; 1992)

Som i många andra Norrlandskommuner tenderade ungdomarna
att lämna kommunen.

Diskussionerna om IT i kommunen kopplades ihop med den
negativa utvecklingen. Man hoppades att den nya tekniken skulle
kunna bidra till att bättre än tidigare förbereda barn och ungdom för
studier och utbildning i framtiden. Tanken fick ett positivt gensvar
hos samtliga politiker i kommunen och ett enhälligt beslut kunde tas i
kommunledningen våren 1994 om projektet Kunskapsstöd i under-
visningen.

Datainsamlings- och analys-
metoder
Valet av kvalitativ metod har haft sin grund i ambitionen att skapa
förståelse för skeendena inom Kunskapsstöd i undervisningen

Ett problem har varit omfattningen av Kunskapsstöd kopplat till
ambitionen att arbeta med kvalitativ metod.

Under perioden från hösten 1994 till hösten 1995 inriktades ar-
betet, förutom på att följa utvecklingen i Kunskapsstöd på att lära
känna Sandvikens kommun och dess utbildningsväsen. Tanken var att
få en sådan kännedom om kommunens skolor att senare strategiska
urval av föremål för utvärderingsinsatserna skulle underlättas. Studier
av den kommunala organisationen av utbildningsväsendet skedde,
liksom av de olika kommundelarnas socioekonomiska struktur. Un-
dersökningar gjordes också av de olika förskolornas, skolornas och
gymnasieskolornas geografiska belägenhet. Besök skedde också på
förskolor, skolor och gymnasieskolor. Urvalet av skolor där besöken
skedde grundades på deras koppling till Kunskapsstöd genom att pe-
dagogiska utvecklingsarbeten. En ytterligare grund för urvalet var en
strävan att täcka in olika skolformer från förskola till  gymnasiekola.

Ett besök på en enhet förbereddes genom att studera projektpla-
ner som var kopplade till de IT-pedagogiska projekten på enheten,
genom samtal med projektledningen för Kunskapsstöd och genom att
kontakt togs med rektor eller motsvarande vid enheten.
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Vid besöken gjordes observationer, skedde intervjuer och samtal
med skolledare och med pedagoger som var involverade i Kunskaps-
stöd genom pedagogiska utvecklingsarbeten. Intervjuerna bandades
som regel och skrevs senare ut. Formerna för intervjuerna bestämdes
av förutsättningarna på den lokala enheten. Vanligtvis skedde inter-
vjuerna med en person i taget i någon ledig lokal där man kunde tala
avskiljt. Det förekommer också intervjuer med mer än en intervju-
person, t.ex. där flera lärare arbetet med ett projekt. I vissa fall har
bandupptagning inte skett, tex. gällande tillfällen där intervjuer fått
genomföras oplanerat på grund av att intervjupersonerna kan ha fått
ändrade förutsättningar. I dessa fall har endast anteckningar förts, som
sedan skrivits ut.  För intervjuerna fanns alltid ett underlag samman-
ställt i form av en tankekarta över sådant som jag ville täcka in, men
en strävan var att lämna stort utrymme för intervjupersonerna att
själva ta upp sådant de ansåg viktigt.

Observationerna och samtalen dokumenterades som fältanteck-
ningar. Strävan var att nedteckna fältanteckningarna i så nära anslut-
ning till det observerade eller till samtalen som förts. I vissa fall har
anteckningarna skett direkt under de pågående samtalen.

Under denna period intervjuades också de olika personerna i pro-
jektledningen och deras arbete följdes genom att delta i deras möten.
Också dessa intervjuer bandades för att sedan skrivas ut.

Innan analysen av de utskrivna intervjuerna har de först avlyss-
nats, varvid en skiss över intervjuns flöde och innehåll gjorts med
hjälp av datorprogram. Med detta program har en översiktlig karta
gjorts över intervjun. Därefter har den utskrivna intervjun genomlästs
ett antal gånger innan den analyserats. Strävan har varit att finna olika
teman som intervjupersonen tagit upp. Därefter har en jämförelse
skett med ”kartan” över intervjun för att få en uppfattning om något
innehåll utelämnats. Fältanteckningar har behandlats på ett liknande
sätt som intervjuerna.

Under hösten 1995 växte, som förväntat, omfattningen på delta-
gandet i Kunskapsstöd så att det blev nödvändigt att arbeta med en
delvis annan inriktning, besök och intervjuer minskade i omfattning.
Arbetet med att samla in data fokuserades nu mer på att följa utveck-
lingen av projektansökningar och ta del av projektutvärderingar, nå-
got som skedde dels genom att insamla dokument och genom att
delta vid projektledningens möten där projektansökningar behandla-
des, samt vid de utvärderingsmöten som påbörjades våren 1996. Vid
dessa möten deltog pedagoger som utvärderat sina projekt. Mötena
leddes av någon representant för projektledningen och inriktades på
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att de som ansvarat för projekt skulle få kort presentera sina projekt,
samt diskutera sina erfarenheter. Varje möte avslutades med en skrift-
lig utvärdering som utformats av mig i samarbete med projektled-
ningen för Kunskapsstöd. Vid mötena förde jag anteckningar och en
sammanfattning av det jag uppfattat delgavs deltagarna. Deltagarna
hade möjlighet att ha synpunkter på denna sammanfattning.

Det som framkom vid utvärderingsmötena kompletterade den
information som fanns i de skrivna utvärderingarna och gav i sin tur
underlag för det fortsatta utvärderingsarbetets inriktning, där t.ex.
skolledarnas roll vis a vis Kunskapsstöd framstod som viktigt att un-
dersöka, liksom utvecklingen av teknikstödet till pedagogerna eller
informationsproblematiken inom projektet.
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Resultat
Resultatredovisningen inleds med presentation av de resultat som jag
hänför till den allmänna utvecklingen avseende IT i skolan. Därefter
redovisas resultaten för kommunstudien, slutligen görs en samman-
koppling av resultaten avseende den allmänna utvecklingen och re-
sultaten från kommunstudien.
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”Allmänna utvecklingen”

I detta avsnitt ges först en överblick över spridningen av IT-
användning i arbetslivet och i hemmen i kvantitativa termer. Därefter
söker jag ge en överblick av spridningen av IT i skolan. Efter dessa
avsnitt behandlas IT-politiken på central samhällsnivå i generell be-
märkelse. Hur man på denna nivå sett på utbildningsväsendets roll
visavi IT-utvecklingen noteras särskilt. Därefter behandlas de olika
åtgärderna för att introducera IT i skolan och deras resultat.

Spridningen av IT i det svens-
ka samhället
Här ges en översikt av IT-utvecklingen i arbetslivet, hemmen och i
skolan i kvantitativa termer.

IT-användning inom befolkningen och i
arbetslivet
Statistik visar att användningen av datorer i Sverige ökade kraftigt
från1984 till år 1995. Andelen av befolkningen 16 – 64 år, som 1984
använde datorer var 35%. År 1989 var andelen 42% medan den 1995
var 61%. År 1995 beräknade man att 3,1 miljoner i dessa åldersgrup-
per var datoranvändare (SCB, 1995). SCB beräknade att cirka 1,4
miljoner använde datorer i arbetslivet 1989 medan antalet år 1995 var
cirka 2,1 miljoner. Andelen förvärvsarbetande som regelbundet an-
vände dator i arbetet var 56%. Studerande var den grupp som hade
högst användning av datorer. Av dem använde 81% datorn regelbun-
det i sina studier (Österman & Timander, 1997).

 Enligt en annan källa (Holst, 1999) låg svenska företag 1999
över EU-genomsnittet när det gällde användning av e-post, Internet
och hemsidor. Andelen svenska företag som använde e-post och In-
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ternet utgjorde t.ex. cirka 94 procent jämfört med EU-genomsnittet
85%. Andelen företag där mer än 75% av personalen hade dator i ar-
betet var i Sverige 47%, jämfört med EU-genomsnittet 28%. En an-
nan undersökning angav att 66% av de undersökta arbetsställena an-
vände datorer och datorkommunikation för informationshantering år
1997 (Prop. 1999/2000:86, Bilaga 13).

Olika undersökningar (Österman & Timander, 1997, Holst,
1999; Prop. 1999/2000:86, Bilaga 13) tyder på att en betydande del
av befolkningen idag har kännedom om eller tillgång till Internet och
att andelen Internetanvändare fortsätter att öka. Våren 1997 beräkna-
des 36% av befolkningen 16-79 år leva ”i en tillvaro med regelbundna
Internetanvändare” (Österman & Timander, 1997, sid. 16). Andra
uppgifter tyder på att det skett en kraftig ökning av andelen individer
i befolkningen med tillgång till Internet mellan 1996 och 1998. År
1996 var andelen 13% och 1999 50% (Prop. 1999/2000:86, Bilaga
13).

Mycket tyder på att det finns socioekonomiska skillnader i dator-
och Internetanvändning (SCB, 1995; Österman & Timander, 1997;
Prop. 1999/2000:86, Bilaga 13). Sålunda använde yngre människor
datorer och Internet i större utsträckning än äldre. Höginkomsttagare
och högutbildade använde datorer i större utsträckning än lågin-
komsttagare och lågutbildade. Facklig tillhörighet är också korrelerad
med dator- och Internetanvändning. Tjänstemän som tillhör SACO
och TCO använder datorer och Internet i större utsträckning än de
som tillhör LO. Vissa undersökningar tyder på att män använder da-
torer (SCB, 1995) och Internet (Österman & Timander, 1997) i
större utsträckning än kvinnor. En undersökning från 1998 visade att
skillnaderna mellan män och kvinnor i tillgång till datorer (4%) och
Internet (1%) var relativt små (Prop. 1999/2000:89, Bilaga 13). Det
är alltså möjligt att skillnaderna mellan mäns och kvinnors använd-
ning kan vara på väg att minska.

Användartätheten av Internet ökade med tätortsgrad. Internetan-
vändningen var vanligare bland högutbildade och höginkomsttagare
än bland lågutbildade och låginkomsttagare. Den flitigaste Internet-
användaren var en yngre, högutbildad man boende i tätort (Österman
& Timander, 1997).

IT-användning i hemmen
Data från Statistiska centralbyrån (SCB, 1984, 1990, 1995) och Sve-
riges Radios Publik- och programforskning (Montén, 1985, 87;
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Nordström, 1991; Falck, 1993), kan tillsammans med en Eu-rapport
(Measuring Information Society, 1999), användas för att ge en grov1

bild av spridningen av IT-användning i hemmen.
Enligt dessa undersökningar ökade användningen av datorer i

hemmen på följande sätt mellan 1984 och 1999.

Tabell 8: Ökningen av andelen användare av datorer i hemmen enligt olika un-
dersökningar 1984 – 1993.

1984
(SCB)

1985
(Mon-
tén)

1987
(Mon-
tén)

1989
(SCB)

1991
(Nord-
ström)

1993
(Falck)

1995
(SCB)

1999
(EU)

3,4% 4 % 9% 10,2% 18% 22% 27,6% 59,8%

Tabellen visar att ökningen av datorer i hemmen varit kraftig
under 1990-talets senare del.

Datoranvändarna i hemmen angavs 1995 till ca 1,4 miljoner av
befolkningen 16-64 år. (SCB, 1995).

Studerande var en grupp med hög andel datoranvändare och
många av dem använde datorn i samband med sina studier (Österman
& Timander 1997, sid. 9; Montén, 1985, 87; Nordström, 1991;
Falck, 1993)

Ett skäl till den starka ökningen av datorer i hemmen på senare år
kan vara den ändring av skattelagstiftningen som skedde 1997 med
innebörden att arbetsgivare  inom privat och offentlig sektor till sina
anställda kunde hyra ut datorer mot att avdrag skedde på bruttolönen.
När hyrestiden utgick kunde den anställde köpa utrustningen. Be-
stämmelserna kom att gälla från 1 januari 1998 (Prop. 1996/97:173).
Detta ledde till en kraftig ökning av försäljningen av datorer till kon-
sumentmarknaden under 1998. Denna ökning har medfört att Sveri-
ge, enligt en Eu-rapport, Measuring Information Society (European
Union, 1999) låg högst i Europa när det gällde andelen personer -
59,8% av svenskarna - använde datorer i hemmen. En annan källa
(Holst, 1999) hävdar att nästan var annat hushåll i Sverige hade dator
(48,5%) i början på 1999 och att Sverige vid årsskiftet 1998/99 var
det land i världen som hade störst andel hushåll med persondator.

                                                
1 Undersökningarna är gjorda med olika urvalsförfarande. Olika åldersintervall har
använts. Urvalen har haft olika storlek. Procentandelarna i tabellen representerar
dock generaliseringar till hela befolkningen som gjorts utifrån de olika utfallen i
undersökningarna.
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IT i skolan
Det har varit svårt att finna tillförlitlig statistik över datortillgången i
grundskolan under 1980-talet. Datadelegationen (SOU 1985:50)
anger att det läsåret 1982/83 fanns cirka 5000 datorarbetsplatser i
gymnasieskolan och cirka 3000 i grundskolan. En tredjedel av skolor-
na, främst grundskolor hade ingen dataundervisning alls. I genomsnitt
fanns 5 datorarbetsplatser per grundskola och 20 per gymnasieskola
bland de som hade dataundervisning.

En annan rapport från Datadelegationen (Ds C 1984:10) anger
att antalet datorer i grundskola, gymnasieskola och Komvux läsåret
1983/84 var ca 10000.

En förteckning över högstadieskolors datorutrustning från 1986
(SÖ, 1986:75) ger en uppfattning om antalet datorer på högstadie-
skolor.  Förteckningen gällde högstadieskolor – cirka två tredjedelar
av alla - som fått statsbidrag2 för datoranskaffning under budgetåren
84/85 – 86/87. Räknar man med att varje skola utrustat en datorsal
med 8 datorer3 innebar det ett tillskott på cirka 6000 datorer till
grundskolan. I rapporten förutskickades att resterande grundskolor
skulle söka bidrag under kommande år. Om man räknar med att
också dessa inköpte samma antal datorer per skola, skulle det innebära
att grundskolan omkring 1988 tillförts ytterligare 3000 datorer.
Statsbidragen skulle i så fall ha bidragit till att grundskolan tillförts
omkring 9000 datorer. Lägger man denna siffra till den som redovisa-
des för läsåret 1982/83 skulle ca 12000 datorer finnas i grundskolan
omkring 1987/88. – Det mesta tyder på att tillgången till datorer
under 1980-talet var förhållandevis låg.

Skolverket har från år 1993 och framåt redovisat statistik över
tillgången till datorer i skolan. Denna redovisas i tabell 5.

                                                
2 Systemet med statsbidrag beslutades av riksdagen våren 1984. Bidraget kunde
rekvireras av kommunen. För att få bidraget krävdes att skolan hade en plan för
utbyggnaden av undervisningsvolymen i datalära, att minst en resursrutbildad
lärare fanns vi skolan, att en plan för fortbildning fanns, att endast av Sö godkänd
utrustning köptes och att kommunen tillsköt minst samma summa som staten.
(Riis, 1987).
3 Enligt Datadelegationen (SOU 1985:50) hade skolorna ”till övervägande del
valt att köpa åtta datorer i nätverk” (SOU 1985:50, sid. 37).
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Tabell 5: Antal datorer för undervisning i kommunal grundskola och antalet elever
per dator 1993-1999. (Skolverket, 1999a).

1993 1995 1997 1999
Antal datorer 21143 45013 72899 101602
Elever per dator 38 19 13 10

Jämfört med den förhållandevis grova uppskattningen av datortill-
gången i grundskolan 1987/88 skulle ökningen fram till 1993 vara
cirka 9000 datorer. Jämfört med detta 1993 sker sedan en dubblering
av antalet datorer till 1995 då 45013 undervisningsdatorer fanns i
grundskolan. Samtidigt halveras antalet elever per dator. Fyra år se-
nare, 1999, anges antalet datorer till 101602 och antalet elever per
dator till 10. Den samlade bilden av tillgången till undervisningsda-
torer i grundskolan är att en kraftig ökning skedde först efter 1993.

Tabell 6: Antal datorer för undervisning i kommunal och landstingskommunal
gymnasieskola och antalet elever per dator 1993-1999. (Skolverket, 1999a).

1993 1995 1997 1999
Antal datorer 24191 40547 53168 65075
Elever per dator 11 8 7 5

I gymnasieskolan hade man redan 1993 ca 10 elever per dator – en
situation som grundskolan närmade sig först 1999.

Även när det gäller undervisningsdatorer i gymnasieskolan sker
en ökning mellan 1993 och 1995, om än inte lika markant som för
grundskolan.  

Jämfört med föregående mätning var för grundskolans del den
relativ ökningen av undervisningsdatorer mellan varje mätning 1993
till 1995 113%, 1995 till 1997 62% och 1997 till 1999 39%. Motsva-
rande tal för gymnasieskolan var 67%, 31% och 22%.

För den kommunala grundskolan och gymnasieskolan var alltså
den procentuella ökningen starkast mellan 1993 och 1995. Den har
därefter avtagit även om den för grundskolans del i absoluta tal ökat
något från mätning till mätning.

Tabell 7: Antal datorer för lärarbruk i grundskola och kommunal och landstings-
kommunal gymnasieskola och antalet lärare per dator 1993-1999. (Skolverket,
1999).

1993 1995 1997 1999
Grund-
skola

Gym-
nasie s-
kola

Grund-
skola

Gym-
nasie s-
kola

Grund-
skola

Gym-
nasie s-
kola

Grund-
skola

Gym-
nasie s-
kola

Antal lära rdatorer 2764 3404 6632 8531 11020 12677 12879 15416
Lärare per dator 27 7 12 3 6 2 6 2
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En ökning av antalet lärardatorer har skett i både grund- och gymna-
sieskola som innebär att antalet lärare per lärardator minskat mellan
1993 och 1999. Förändringen är mest markant för grundskolans del.
År 1993 gick det 27 lärare på en lärardator och 1999 sex lärare per
dator. Också när det gäller lärardatorer hade gymnasieskolan en högre
tillgång till lärardatorer redan 1993. Först 1997 nådde grundskolan en
liknande situation. Av mätningarna 1997 och 1999 framgår en ten-
dens till att utvecklingen planar ut till en nivå på sex lärare per datorer
i grundskolan och två lärare per datorer i gymnasieskolan.

Den relativa ökningen (i %) år från år är likartad för grund- och
gymnasieskolan. Åren 1993-1995 är den cirka 150%, 1995-1997 är
den cirka 50% medan den 1997-1999 planar ut till cirka 20%.

Utvecklingen när det gäller ökningen av lärardatorer liknar ut-
vecklingen gällande elevdatorer.

Av skolverkets rapport (Skolverket, 1999a) framgår att undervis-
ningsdatorernas placering i skolan förändrats mellan 1993 och 1999.
Detta gäller särskilt den kommunala grundskolan men också den
kommunala/landstingskommunala gymnasieskolan. Andelen datorer
i datasalar minskar och andelen datorer av placerade i klassrum ökar.
Denna utveckling var mest markant i grundskolan.

Andelen undervisningsdatorer kopplade till lokala nätverk har
också ökat i både gymnasieskola och grundskola. År 1993 var således
andelen nätverksanslutna undervisningsdatorer i grundskolan 30% och
1999 var den 57%. Gymnasieskolan låg 1993 på en högre andel med
48% och 1993 var 88% av undervisningsdatorerna där anslutna till
lokalt nätverk. Motsvarande utveckling gäller lärardatorerna.

Skolverket (1999a) redovisar andelen datorer uppkopplade till
Internet från och med 1997. Då var andelen undervisningsdatorer
med sådan uppkoppling i den kommunala grundskolan 31%. I den
kommunala/landstingskommunala gymnasieskolan var den 66%. År
1999 var andelarna 57 respektive 87%.

I en internationell jämförelse av skolor med koppling till Internet
ligger grundskolan i Sverige på femte plats efter Finland, USA, Dan-
mark och Storbritannien. Gymnasieskolan ligger på fjärde plats efter
Danmark, Finland, och Storbritannien när det gäller skolor med In-
ternetuppkoppling. Även om uppgifter om antalet skolor med Inter-
netuppkoppling inte ger svar på hur många datorer som verkligen har
tillgång till Internet förstärks intrycket från skolverkets rapport att det
finns en betydande skillnad mellan grundskola och gymnasieskola när
det gäller uppkoppling till Internet. Även om andelen av befolkningen
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med tillgång till datorer och Internet i hushållet ökat under senare år
har för studerandes del tillgången till datorer och Internet i skolan
sannolikt stor betydelse. En undersökning redovisad i IT-propo-
sitionen (Prop. 1999/2000, bilaga 13) visade att långt fler hade till-
gång till datorer och Internet på arbetsplatser och i skolor än i hem-
men. Hela 94% av de studerande angav sig ha tillgång till dator i
skolan4 och andelen med tillgång till Internet i skolan var 86%.

Huvudintrycket av spridningen av IT i skolan, uttryckt i kvanti-
tativa termer, är att den tagit fart först omkring mitten av 1990-talet.
Tillgången till IT i grundskolan har sannolikt varit lägre än i gymna-
sieskolan under hela den undersökta perioden.

Sammanfattning
Spridningen av IT-användningen i arbetslivet innebar att mer än en
tredjedel befolkningen redan vid 1980-talets mitt använde datorer.
Den större delen av datoranvändningen skedde sannolikt i arbetslivet.

1997 använde mer än 50% datorer regelbundet i sitt arbete. Den
grupp som övertrumfade detta var de studerande där över 80% an-
vände datorer regelbundet i sitt arbete – studierna. Under 1990-talet
har användningen av Internet ökat i arbetslivet och i många företag
används e- post, Internet och World-Wide-Web av de som arbetar
där. Många föräldrar till de barn som skolan utbildat har under en stor
del av perioden från 1980-talets mitt levt i en tillvaro där datorer fö-
rekommit som arbetsverktyg på deras arbeten.

Medan spridningen av IT-användning i samhället utanför skolsy-
stemet hade nått en relativt stor omfattning redan vid 1980-talets
senare del för att sedan öka kraftigt under 1990-talet har spridningen
till skolan skett långsammare. Först efter 1993 sker en markant ök-
ning av antalet datorer i skolan. Antalet datorer per elev och antalet
datorer per lärare minskar för att sedan plana ut något i slutet av de-
cenniet. Användning av lokala nätverk med datorer i datasalar före-
kom redan under 1980-talet i skolan. Förekomsten av nätverk ökar
under 1990-talet. Detta gäller särskilt skolor med uppkoppling av till
Internet.

Redan i början av 1980-talet fanns hushåll med dator hemma.
Hemanvändningen ökade sakta under 1980-talet för att efter 1993
öka, särskilt kraftigt i slutet av 1990-talet. Ökningen av IT-

                                                
4 Det framgår inte av undersökningen om  skola avser enbart grundskola eller
gymnasieskola eller både och.
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användning i hemmen under decenniets sista år skedde efter att riks-
dagen beslutat om förändringar av skattelagstiftningen som ett sätt att
stimulera spridningen av IT till hemmen.

Nästan var annat hushåll i Sverige hade dator i början på 1999.
Vid årsskiftet 1998/99 var Sverige det land i världen som hade störst
andel hushåll med persondator. Antalet hushåll med Internettillgång
hade då ökat kraftigt. Detta innebär att en betydande del av elever
och föräldrar har erfarenhet av att använda datorer hemma liksom av
att använda Internet och e-post.

Samtidigt finns socioekonomiska och regionala skillnader. Hus-
håll med höginkomsttagare och högutbildade använder IT i större
utsträckning än hushåll med låginkomsttagare och lågutbildade. Hus-
håll i storstäder i större utsträckning än hushåll i glesbyggd och män,
särskilt yngre män i större utsträckning än kvinnor, även om det i det
sistnämnda fallet kan pågå en utjämning av skillnaderna.

Det intryck kvantitativa data ger är att spridningen av IT till
skolan har gått långsammare än i samhället i övrigt. Detta gäller i
synnerhet i förhållande till arbetslivet och kanske också i förhållande
till hemmen. Figuren nedan illustrerar detta.

Figur 3: Spridningen av IT i samhälle och skola.
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För att säkert veta något om relationen mellan spridningen av IT i
hemmen och i skolan behövs mer forskning.

Huvudintrycket av spridningen av IT i skolan, uttryckt i kvanti-
tativa termer, är att den tagit fart först omkring mitten av 1990-talet.
Tillgången till IT i grundskolan har varit lägre än i gymnasieskolan
under hela den undersökta perioden. Det finns data som tyder på att
tillgången till IT (datorer och Internet) i skolan har stor betydelse för
de studerande och att det kan ha större betydelse än tillgången till IT i
hemmen. Detta framstår som uppenbart om man väger in de socio-
ekonomiska skillnader som belagts när det gäller tillgång till och an-
vändning av IT.  Hur skolans användning av IT utvecklas kan således
ha stor betydelse för att utjämna socioekonomiskt betingade skillna-
der mellan olika grupper i samhället. Dessutom torde IT-
användningen i skolan ha betydelse för en allmän spridning av IT-
kompetens bland de unga.

Vad som är troligt är att den ökande användningen av IT i ar-
betsliv och hem kan ha bidragit till ett yttre tryck på skolsystemet att
anamma tekniken. Detta tryck har sannolikt ökat under 1990-talets
senare del i takt med den ökade användningen av IT i arbetslivet och i
hemmen. Utvecklingen har ju bland annat lett till att allt fler föräldrar
och barn blivit datoranvändare och kunnat jämföra sina erfarenheter
av IT-användning med IT-användningen i skolan. I detta perspektiv
kan skolans IT-användning ses som en fråga om skolans legitimitet
när det gäller det uppväxande släktets kvalificering för kommande
studier och arbetsliv.
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IT-politik
Jag tror att IT-revolutionen får större betydelse för samhälleliga föränd-

ringar än vad ångmaskinen fick. (Näringsminister Björn Rosengren i
Computer Sweden 16 oktober 1998, sid. 1).

… informationsteknik har en tillväxtpotential av sällan tidigare skådat slag.
- IT-frågorna är av en oerhörd betydelse för Sveriges utveckling. På
samma sätt som ångmaskinen var en genombrottsteknik som revolutio-
nerade och skapade förutsättningar för det industriella samhället är IT en
modern genombrottsteknik. Men jag tror att IT-revolutionen får en
större betydelse för samhälleliga förändringar än vad ångmaskinen fick.
(Computer Sweden 16 oktober 1998 sid. 6)

Dessa citat som återspeglar hur en central beslutsfattare såg på IT-
utvecklingen för två år sedan får inleda denna översikt över det IT-
eller datapolitiken i Sverige.

Citaten visar hur IT framställs som en helt avgörande faktor i
utvecklingen. Rosengren var dock medveten om att utvecklingen
inte går helt av sig själv: det var politikernas uppgift att ”skapa förut-
sättningar för att den ska löpa så smidigt som möjligt.” (Computer
Sweden 16 oktober 1998 sid. 6).

I detta kapitel behandlas hur inställningen till IT-utvecklingen på
den politiska arenan har utvecklats med fokus på perioden
1980–2000.

Lindkvist (1984), Glimell (1989), Henriksson (1995), Johansson
(1997) urskiljer ett särskilt politiskt fält som de kallar datapolitik,
detta betecknas senare under 1990-talet också som IT-politik.

Datapolitik har enligt dessa författare förekommit sedan andra
världskrigets slut då den kopplades till utvecklingen av svenska dato-
rer, eller matematikmaskiner, som de då benämndes. Specifikt för
datapolitiken är dess koppling till en viss teknik, IT. Lindkvist (1984)
hävdar att centralt inom den datapolitiska utvecklingen har varit rört
centrala frågor om:

• Industri, teknik och upphandling.
• Utbildning och forskning.
• Register



Allmänna utvecklingen – IT-politik

52

• Integritet och offentlighet
• Arbetsliv och sysselsättning

(Lindkvist, 1984, sid. 12).

Som synes framstår datapolitiken som ett område övergripande olika
sektorer av politiken såsom industripolitik, utbildningspolitik, etc.

Det datapolitiska fältet har präglats av att politikerna och staten
över tiden lagt en ökande vikt vid IT-utvecklingen och försökt styra
densamma på olika sätt (Lindkvist, 1984; Glimell, 1989; Henriksson,
1995).

IT-politikens styrningsaspekt och den
dominerande bilden av IT

Lindkvist (1984) menar att såväl styrning inriktad på att främja
IT-utveckling, att sprida användningen av IT och på att behandla
konsekvenserna av IT-användningen har förekommit. Henriksson
(1995) menar att åtminstone i de två första formerna av styrning har
utbildning utgjort en viktig komponent. Henriksson har gjort en
klassificering av vad han ser som olika huvudperioder i svensk datapo-
litik:

Tabell 9 : Klassificering av svensk datapolitik 1945 – 1994. (Efter Henriksson,
1995)
Period Huvudåtgärder Styrningsnivå
1945 - 1959 FoU-stöd Utvecklingsstyrning
1960 - 1969 Datatekniken tas i syste-

matiskt bruk i statsförvalt-
ningen

Spridningsstyrning

1970 - 1982 Utredningsverksamhet,
registerlagstiftning

Konsekvensstyrning

1983 - 1993 FoU-stöd, subventioner Utvecklingsstyrning
1994 - Nationella IT-åtaganden Spridningsstyrning

Styrningen har alltså varierat över tiden. På samma sätt menar Jo-
hansson (1997) att den dominerande uppfattning, eller ”bild” som
formats av IT har varierat. Johansson bygger på teorier formade av
Bijker12 om teknikers sociala konstruktion. Han använder sig av

                                                
12 Se t.ex. Bijker, W., E. (1997) Of bicycles, Bakelites and Bulbs. Toward a
Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, Mass. London: The MIT press.
Bijker, W., E., Hughes, T., P., Pinch, T. (Ed) (1987) The Social Construction
of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of
Technology. Sixth printing 1997. Cambridge, Mass. London: The MIT press.
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”relevanta sociala grupper” i sin analys där han visar hur språkbruket
inom dessa satt sin prägel på den sociala konstruktionen av IT, vad
den är och dess användning (Johansson, 1997).   Dahlbom & Janlert
(1995) ger ur andra utgångspunkter en liknande bild av IT-
utvecklingen. Jag kombinerar Johansson med Dahlbom & Janlert i
nedanstående översikt.

Tabell 10: Dominerande ”bild” av IT 1945 - idag (Efter Johansson, 1997)
Period ”Bild” Viktigaste funktion
1945 - 1959 ”Matematikmaskin” Vetenskap, teknisk ut-

veckling
1960 - 1979 ADB, stordator. Informa-

tionslager, databas.
Administrativ och teknisk
rationalisering. Styrtekni-
ker.

1980 - 1990 En människa – en dator Personligt (effektivitets-)
verktyg

1990 - Internet. Nätverksbyggande.
Kommunikation, datain-
tegration.

Här kan noteras att bland de relevanta sociala grupperna som Jo-
hansson urskiljer finns inte utbildning och skola representerade (Jo-
hansson, 1997).

Tabell 10 visar att en utveckling har skett från 1960-talet till idag
av synen på IT. Utvecklingen har också gått från att förknippa IT
med informationssystem, planering, målinriktning och förutsägbarhet
till att förknippa IT med marknad, flexibilitet och förändring (Dahl-
bom & Janlert, 1995).

Datapolitikens utveckling

1970-talet
Under 1970-talet hade datapolitiken fått en sådan vikt att de

politiska partierna formulerade datapolitiska program. Med den Folk-
och Bostadsräkning, som genomfördes 1970, kom den nya tekniken,
som hot mot den personliga integriteten att fokuseras i debatten. Kri-
tik kom både från politiskt vänster- och högerhåll. Kritikerna fokuse-
rade på datoriseringens och uppbyggnaden av stora databaser och
register över befolkningen på dess konsekvenser för demokratin, på
maktfrågor och frågor om personlig integritet. Tillvägagångssättet vid
de statliga investeringarna i den nya teknologin kritiserades också
(Annerstedt, 1970;  Henriksson, 1995; Bäck, 1982). Lindkvist (1984)
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hävdar att mer än hälften av initiativen i riksdagen under den period
han undersökt (1945-1982) togs 1975-1980. Enligt Lindkvist rörde
huvuddelen av initiativen före 1970 upphandlings- och registrerings-
frågor. Som ett resultat av den debatt som blossade upp i anslutning
till folk- och bostadsräkningen 1970 kom initiativen 1970-1975 att i
huvudsak handla om integritets- och registerfrågor.

Under 1970-talet togs IT i allt bredare användning inom när-
ingslivet och den offentliga förvaltningen och den nya teknikens på-
verkan i arbetslivet och på samhället som helhet framstod allt tydli-
gare. Det politiska intresset för den nya tekniken tog sig uttryck i att
riksdagspartierna under från 1975 och framåt publicerade program
som behandlade datoriseringen och dess konsekvenser för samhället
(Bäck, 1982). Det som diskuterades var datoriseringens konsekvenser
inte minst i arbetslivet och datasamhällets sårbarhet (Lindkvist, 1984;
Henriksson, 1995). Rent industripolitiska överväganden om hur Sve-
rige skulle kunna hävda sig i den internationella konkurrensen, men
också demokratifrågorna och frågor om den personliga integriteten
behandlades (Bäck, 1982).

1980-talet
Åren omkring 1980 hade IT frågorna fått en sådan vikt att ett flertal
statliga utredningar tillsattes för att behandla frågor från kartläggning-
ar av elektronikindustrin, till informationsteknologins utveckling och
demokratin. Särskilt en av dessa utredningar, Datadelegationen, till-
satt 1980 under ledning av statsrådet Olof Johansson, är av intressen
för denna avhandling, eftersom den också diskuterade utbildningsfrå-
gor kopplade till datorutvecklingen. Delegationens uppdrag var att
lägga en grund för en mer samlad datapolitik. Man skulle föreslå åt-
gärder för att garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i
samhället. Vikten av demokratisk styrning och kontroll betonades
(Ds B 1981:20). Delegationen hade i uppdrag att arbeta skyndsamt,
med tanke på den snabba utvecklingen inom dataområdet. En första
rapport publicerades 1982 med titeln ”Samordnad datapolitik” (Ds B
1981:20).  I rapporten konstaterades datafrågornas sektorsövergripan-
de karaktär och vikten av en helhetssyn betonades. Staten skulle till-
sammans med näringslivet och forskningen arbeta för att få grepp om
utvecklingen och användningen av IT inom ramen för en samordnad
datapolitik. Viktiga insatsområden för datapolitiken utpekades:

• Forskningen,
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• Utbildningen

• Användarinflytandet och medbestämmandet

• Teknikupphandlingen (Ds B 1981:20, s 285)

En bred utbildningssatsning måste göras, i form av vuxenutbildning,
men också inom ungdomsskolan, för att höja medborgarnas kompe-
tens inom området.

När det gällde grundskola och gymnasium betonades att dataut-
bildning måste införas skyndsamt och att detta gällde både ämnet
datalära och ämnesanknuten datautbildning. Dessutom betonades
vikten av fortbildning av lärare (Ds B 1981:20, sid. 289).

Staten kom också att avsätta medel för detta ändamål våren
1981 och betonade därvid att personalutbildningen var en angelägen
åtgärd som snabbt borde komma till stånd (Prop. 1981/82: 123, bila-
ga 3; Nissen & Riis, 1985).  Medel för datorutrustning beviljades
även till gymnasieskolan (Prop. 1981/82: 123, bilaga 3).

För skolans del handlade det alltså om att sprida kunskaper om
IT-samhället och att införa datoranvändning. I Henrikssons (1995)
termer alltså om spridningsstyrning.

Datadelegationen, nu med statsrådet Sven Moberg som ordfö-
rande, kom att lägga fram ytterligare ett betänkande, Bred dataut-
bildning (SOU 1985:50) innan den 1985 lades ner. Betänkandet var
inriktat på vuxenutbildning, men också ungdomsskolan ges en viktig
roll. Jämfört med den föregående rapporten från datadelegationen
betonas tillväxtrelaterade frågor mer. Man motiverade breda utbild-
ningsinsatser med behovet att stärka det svenska näringslivets kon-
kurrenskraft. Utbildning sågs också angelägen ur jämlikhets- och de-
mokratisynpunkt.

Datadelegationens upphörande, innebar att IT-frågor skulle be-
handlas av respektive departement. Detta betydde emellertid inte att
IT-frågorna gavs mindre vikt, datorer och elektronik sågs fortfarande
som viktiga drivkrafter för tillväxt och välfärd, men man kom nu att
fokusera mer på teknisk utveckling och industripolitik. Under 1980-
talets senare del togs också initiativ till olika program inspirerade av
satsningar inte minst inom EU inom dessa områden (Henriksson,
1995; Glimell, 1989).

Datapolitiken ändrar inriktning
En omsvängning i synsätt över till en mer teknikinriktad och sek-
torsindelad datapolitik skedde vid mitten av 1980-talet (Glimell,
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1989). Laginders (1989) analys av tankemönstren i Dataeffektutred-
ningens betänkande (SOU 1984:20) kan få belysa denna omsväng-
ning:

• ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välfärdsutveckling
• internationell konkurrenskraft är en förutsättning för ekonomisk tillväxt
• produktivitetsförbättringar är en förutsättning för internationell konkur-

renskraft
• teknisk utveckling är en (om än inte tillräcklig) förutsättning för produk-

tivitetsförbättringar
alltså:

• teknisk utveckling är en förutsättning för fortsatt välfärdsutveckling . (Lagin-
der, 1989, sid. 170, f.)

Datadelegationens nedläggning innebar att tanken på en sektors- och
departementsövergripande datapolitik övergavs till förmån från en
mer teknikinriktad och sektorsuppdelad sådan. Bakom detta stod
starka intressen från både fackligt håll och industrihåll (Glimell, 1989).

Datapolitiken hade inte i början av 80-talet den institutionella
förankring eller fastare grund som andra övergripande politikområden
som t.ex. forskningspolitiken hade. Datadelegationen hade inte befo-
genheter eller institutionella medel att genomdriva den samordnade
datapolitiken. För att få genomslag för sina förslag krävdes starka po-
litiska styrmedel tvärs över sektors- och departementsgränser vilket
delegationen saknade (Glimell 1989).

Dessa förändringar torde ha påverkat hur utbildningsfrågorna
kom att betraktas.

I Datadelegationens första rapport (Ds B 1981:20) finns en tanke
att staten ska kunna styra utvecklingen genom en samordnad datapo-
litik. Utbildning framstår som ett av medlen för detta. I SOU
1985:50 handlar det mer om utbildningsåtgärder för att främja data-
utvecklingen och undvika dess negativa konsekvenser. Man kan ana
ett förändrat synsätt mellan de två rapporterna. I den första rapporten
framstår utbildning som en kraft varmed man kan påverka dataut-
vecklingen. I den andra är detta mindre tydligt. I kopplingen mellan
datateknik, tillväxt och välfärd framstår utbildning som ett styrmedel
för att på sikt skapa förutsättningar för en önskvärd tillämpning av
tekniken och på så vis garantera tillväxten och välfärden. Något klart
uttryck för tanken på en samordnad datapolitik finns inte längre i
”Bred datautbildning” (SOU 1985:50).

Dataeffektutredningens (SOU 1984:20) sätt att se på utbildning
kan illustrera den förändrade syn på utbildningens roll som skedde
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omkring mitten av 1980-talet. Laginder (1989) menar att dataeffekt-
utredningen såg utbildning som en på lång sikt samhällspåverkande
kraft, men som en, i förhållande till den samhällsförändrande kraft
som tillskrivs datatekniken, beroende variabel. Utbildningsinsatser
sågs som en konsekvens av den tekniska utvecklingen, för att stärka
individens ställning på arbetsmarknaden och som ett instrument för
att åstadkomma att ”fullt utnyttja den rationaliseringspotential, som
införandet av datateknik innebär.” Laginder sammanfattar sålunda:

Sammanfattningsvis får utbildningen den dubbla rollen att dels stimulera
datautvecklingen, dels bidra till att utvecklingen sker i socialt acceptabla
former (Laginder, 1989, sid. 167).

Utbildning blir på så sätt ett ”smörjmedel” i den pågående samhälls-
förändringen.

Förhållandet att man omkring 1980-talets mitt övergår till en
datapolitik inriktad på att främja IT-utvecklingen kom också att på-
verka de initiativ som riktades mot skolan. Resurser avsattes och an-
strängningar gjordes för att förse skolan med datorer. Datatekniken
kom att fokuseras i fortbildningsinsatser och projekt (Riis, 1991).

1990-talet
Medan datorer, som Henriksson (1995) uttrycker det, under första
halvan av 1980-talet etablerade sig som ”handfasta och överblickbara
verktyg underordnade sina användare”, började de omkring 1990 att
framstå som medium för kommunikation, en anledning till detta var
utbyggnaden av det digitala telenätet och framväxten av World Wide
Web.  I språkbruket i de statliga publikationerna ersätts under 1990-
talet ordet dator med IT (Informationsteknik) vilket man börjar se
som ”ett samlingsbegrepp” (SOU 1999/2000: 86, sid. 13). IT står
således för olika tekniker som används för att skapa, lagra, bearbeta
och överföra text, ljud och bild. Detta oberoende av informations-
mängd och geografiska avstånd (a.a., sid. 13, f.)

I början på 1994 tillsattes av den dåvarande regeringen en IT-
kommission, med en rad statsråd och representanter för näringslivet
som ledamöter och under ordförandeskap av dåvarande statsminister
Bildt. Kommissionen framlade senare ett betänkande kallat
”Informationsteknologi – vingar åt människans förmåga” (SOU
1994:118).

Propositionen lades fram av en borgerlig regering, som stod inför
ett stundande riksdagsval. Man kan inte undgå tanken att detta kan ha
haft betydelse för dess visionära och ödesmättade ton och för när den
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lades fram – mitt i valrörelsens slutskede (Johansson, 1997; Ilsham-
mar, 1997),

I betänkandet formulerade den dåvarande regeringen sin vision av
framtiden. IT utmålas som den motor, det verktyg, som rätt utnytt-
jad kan driva samhällsutvecklingen framåt. Sveriges utveckling sätts
in i ett globalt perspektiv. Förmågan att upprätthålla välfärden kopp-
las samman med landets förmåga att utnyttja snabb kunskapsutveck-
ling och att skapa en effektiv informationsförsörjning. IT kan uppväga
geografiska nackdelar som långa avstånd till marknader och händelse-
centra. IT kan också överbrygga regionala skillnader inom landet.
Den enskilde kan få ökade möjligheter till studier, arbete och förkov-
ran oberoende av tid och rum. Grundläggande kommunikationsmöj-
ligheter måste finnas på lika villkor i hela landet.

För framtiden formuleras följande mål:

• Sverige skall vara ett samhälle där modern IT hjälper till att ge höjd livs-
kvalitet för alla och ett utvecklat välstånd. Den skall kunna utnyttjas över-
allt och av alla inte bara av de särskilt kunniga. Det kommer att medföra
en betydande omställning av arbetsformer och livsmönster. Betraktad på
detta sätt blir IT i framtiden lika naturlig som pappret och pennan sedan
länge varit.

• Den nya teknologin skall utnyttjas för informations- och kunskapssökning,
för utbildning, för konst och vetenskap, för företagande och samhällsservi-
ce. IT skall höja kvaliteten inom fler områden än underhållning, film och
spel. Den svenska kulturens och det svenska språkets ställning skall i den-
na informationsprocess värnas särskilt.

• IT har direkt avgörande betydelse för den svenska ekonomins konkur-
renskraft. Därför måste de i Sverige verksamma företagen och deras an-
ställda ges bästa möjliga förutsättningar för utnyttjandet av IT. De mindre
och medelstora företagens behov bör i detta sammanhang särskilt upp-
märksammas. De svenska kompetens- och kunskapsmiljöerna skall vara
internationellt attraktiva och dynamiska. Det är därigenom som fler och
mer utvecklingsbara arbeten kan skapas  (SOU 1994:118, sid. 6 f.).

Satens roll i sammanhanget angavs till att ”stimulera och stödja, un-
danröja hinder och vara föredöme” för IT-utvecklingen. Staten måste
verka för en bred användning av IT i samhället. Särskilt uppmärk-
sammades Internet och dess möjligheter och vikten av att bidra till att
skapa en marknad för olika IT-tjänster i samhället.

Av propositionen framgår att IT-utvecklingen i skolan inte gått
så som i samhället i övrigt. Men för att bygga upp kunskaper om IT
hos medborgarna ges nu utbildning och särskilt skolan en central roll.
I detta sammanhang hävdas att IT kan bli ett verktyg för att utveckla
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nya undervisningsmetoder, både i skola och på distans. Detta gäller
både inom ungdomsutbildningen och i perspektivet av det livslånga
lärandet.

”Vingar” markerade början på en period där en bred spridning av
IT-användning och en ständig kompetenshöjning på området ses som
nyckeln till utveckling och välstånd. Utbildning och forskning angavs
som särskilt viktiga områden och även användning av datorkommu-
nikation, databaser och Internet.

Även efter regeringsskiftet i valet 1994 behöll IT-frågorna sin
ställning även om den visionära framtoningen de givits i ”Vingar”
tonades ned. Den nya socialdemokratiska regeringen tillsatte en ny
IT-kommission – dock mer en traditionell statlig utredning.  (Il-
shammar, 1997). It-komissionen har verkat sedan dess, med vissa
förändringar av sammansättningen. Den nya regeringen lade fram en
proposition i början på 1996 med titeln ”Åtgärder för att bredda och
utveckla användningen av informationsteknologi” (Prop.
1995/96:125). Propositionen sägs vara ett led i regeringens arbete för
att stärka tillväxten och sysselsättningen.

I propositionen beskrivs Sverige som ett land på väg in i infor-
mations- och kunskapssamhället. IT framställs som en kraft som dri-
ver på denna utveckling.

Även om IT kan medföra hot i form av ökad arbetslöshet på
grund av rationaliseringar och risker för nya klyftor mellan de som har
kunskap om hur IT:s möjligheter kan utnyttjas och de som saknar
dessa kunskaper målas en positiv bild av hur IT kan bidra till utveck-
ling och nya möjligheter.

I propositionen anges tre områden som viktiga: lagstiftning, ut-
bildning och IT-infrastruktur  (nätverk och databaser).

Den övergripande IT-strategi som presenteras ska rikta nationens
samlade krafter mot informations/kunskapssamhällets krav och behov
och stimulera användningen av den nya tekniken. Det gäller för landet
att hävda sig i den internationella konkurrensen genom att ”Att så
många som möjligt får god kunskap om IT” (Prop. 1995/96:125, sid.
6).

Den nya nationella IT-strategins huvudpunkter var:

– att utnyttja IT:s möjligheter på ett aktivt sätt som bidrar till att skapa
tillväxt och sysselsättning och som stärker Sveriges konkurrenskraft,
– att värna allas lika möjligheter så att IT kan bli ett medel för ökad
kunskap, demokrati och rättvisa,
– att utnyttja såväl kvinnors som mäns erfarenheter och kompetens
i IT-utvecklingen,
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– att utnyttja IT för att utveckla välfärdssamhället och öka medborgarnas
livskvalitet,
– att använda IT för att stödja grupper med särskilda behov,
– att skapa bred tillgång till information för ökad delaktighet och
kunskapsutveckling,
– att bevara och utveckla det svenska språket och kulturen i en allt mer
gränslös värld,
– att använda IT för att öka effektiviteten och kvaliteten i offentlig
verksamhet och förbättra servicen till medborgare och företag. (SOU
1995/96:125, sid. 14).

Den roll som tilldelas staten är att tillsammans med kommuner,
landsting och näringsliv bidra till att IT får ett brett genomslag. Det
viktiga är att stimulera IT-användningen så att kreativitet, tillväxt
och sysselsättning främjas. De politiska målen ska inte gå ut över val-
frihet och marknadsmässig utveckling av nätverk och IT-tjänster.

Statens roll härvidlag anges till att ”i internationell samverkan
fastställa spelregler för marknadens aktörer på IT-området”. Staten
ska också vara ”medaktör och katalysator” i utvecklingen på IT-
området och samverka med ”utvecklingsaktiviteter” som bedrivs av
andra aktörer i samhället (Prop 1995/96:125, sid. 16).

De ekonomiska motiven dominerar i propositionen även om
också jämställdhets-, jämlikhets- och demokratimotiv förs fram.

IT-samhället beskrivs i propositionen som ett kunskapssamhälle.
Detta gör att utbildning tillskrivs central betydelse för IT-samhällets
utveckling. Synen på utbildning var att:

En generell och hög utbildningsnivå med inriktning på ett livslångt lärande skapar
förutsättningar för ett informations- och kunskapssamhälle där alla medborgare ges
möjlighet att dra nytta av IT:s möjligheter. Målet är att kunskaper om IT och dess
användningsmöjligheter skall föras in på alla nivåer i utbildningsväsendet inom tre
år (SOU 1995/96:125, sid. 6).

De åtgärder inriktade mot skolan, bl. a. fortbildning av lärare, som
regeringen föreslog skulle inte få generera några kostnadsökningar.
I både ”Vingar” och IT-propositionen gavs alltså utbildning en cen-
tral roll för en samhällsutveckling där tillväxt, sysselsättning och väl-
färd kunde tryggas. I båda propositionerna anläggs ett brett perspektiv
på utbildning inom vilket skolan ges en roll som grundläggare och
skapare av förutsättningar för det ständigt återkommande lärandet -
det livslånga lärandet.  

Den vikt man lagt vid skolans roll för IT-samhällets utveckling
ledde till att regeringen några år efter IT-propositionen i en skrivelse
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formulerade ett nationellt program för IT i  skolan – ”Lärandets
verktyg” (Skr. 1997/98:176).

Nu hade man ändrat inställning till kostnadsfrågan jämfört med i
IT-propositionen. För att  främja en önskad utvecklingen av IT-
användningen i skolan satte regeringen av 1490 miljoner kronor under
tre år.

Det nationella programmet för IT i skolan skulle omfatta försko-
leklassen, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Programmet
bestod av följande delar:

• kompetensutveckling av lärare och en dator som arbetsverktyg för
de som genomgått denna,

• utveckling av IT-stöd till elever med funktionshinder,
• e-post till samtliga elever och lärare,
• Internet till skolor,
• utveckling av det svenska och det europeiska Skoldatanätet m.m

(Skr. 1997/98:176).

Satsningen på IT i skolan föregicks av att den ovan nämnda reformen
av skattelagstiftningen avsedd att främja en ökad användning av IT
bland anställda i offentlig och privat sektor (se sid. 40) trädde i kraft
(Prop. 1996/97:173). Denna reform innebar att en kraftig ökning av
hemdatorer skedde under 1998 och vid årsskiftet 1998/99 var Sverige
det land i världen som hade högst andel hushåll med persondator
(Holst, 1999).

År 2000 lades nästa IT-proposition ”Ett informationssamhälle för
alla” (Prop. 1999/2000: 86) fram. Här framställs IT som en teknik
som ”präglas av snabbhet och gränslöshet” den ”påverkar oss alla och
förändrar våra levnadsvillkor”. Samhället sägs stå ” mitt uppe i en
samhällsomvandling som går under namnet ’den digitala revolutio-
nen’ eller ’IT-revolutionen’” (a.a., sid. 13). Sverige framställs som ett
land som ”redan är en ledande IT-nation”. Ambitionen med IT-
politiken är att ”Sverige som första land blir ett informationssamhälle
för alla.” (a.a. sid. 1).

En ljus bild tecknas av hur IT kommer att påverka utvecklingen.
IT sägs påverka sysselsättning och tillväxt. Den senare i positiv be-
märkelse, medan sysselsättningen kan påverkas negativt på kort sikt.
Kompensationsmekanismer i ekonomin kan dock komma att lösa
sådana problem. Exempel på detta anförs från bl.a. USA. IT kommer
också att bidra till en ökad livskvalitet liksom till en utveckling av
demokratin (a.a., sid. 16, f.).
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IT-utvecklingen sägs ge ett ökat utbud av möjligheter för den
enskilde individen, samtidigt som det medför krav på större rörlighet
och föränderlighet. IT sägs också skapa möjligheter till kompetensut-
veckling och livslångt lärande så att arbetskraften ska stå bättre rustad
inför den ofrånkomliga strukturomvandling som man hävdar att IT-
utvecklingen innebär (a.a., sid. 52).

För att uppnå målet för IT-politiken att Sverige ska bli ”ett in-
formationssamhälle för alla” utmålas IT-politiken som ett redskap.
Detta redskap ska samtidigt underlätta att uppnå målen inom ett an-
tal olika politikområden. Det ska förutom att bidra till sunda finanser
och stabila priser bidra till:

• tillväxt, fler arbetstillfällen och lägre arbetslöshet,
• att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation och en framstående

forskningsnation,
• att stärka trygghet, rättvisa och välfärd,
• att kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljö-

problemen är lösta,
• att hela Sverige skall växa,
• att uppnå större delaktighet i den demokratiska processen samt trygghet

och rättssäkerhet. (a.a., sid. 25, f.)

På detta sätt framstår IT-politiken både som ett mål i sig och som ett
universalmedel för utveckling inom alla centrala politikområden.

Även i proposition ”Ett informationssamhälle för alla” framstår
kompetenshöjning, eller kompetensutveckling bland medborgarna
som en viktig fråga. Perspektivet av det livslånga lärandet fram-
skymtar. Man kan urskilja tendenser till en ansvarsfördelning för detta
mellan skola, vuxenutbildning och arbetsliv där skolans ansvar blir att
ge alla en grundläggande kompetens att använda IT i vardags- och
yrkesliv. Denna kompetens ska kvalificera medborgarna ”…att hålla
jämna steg med strukturomvandlingen…stärka deras ställning på
arbetsmarknaden” och ge arbetsgivarna tillgång till en kompetent
arbetskraft(a.a., sid. 49).

Sammanfattning och diskussion
Det går att urskilja några gemensamma teman i dessa publikationer
från regeringsnivå från 1980 och 1990-talet:

• IT ses som centralt för att kunna konkurrera på världsmarknaden,
trygga välfärd och sysselsättning – under 1990-talets senare hälft
som det centrala.
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• Utbildningssatsningar framstår som ett verktyg för att förverkliga
Sveriges utveckling till ett informations/kunskapssamhälle.

• Ett perspektiv av livslångt lärande anläggs under 1990-talet allt
tydligare i resonemang om de behov av ständig kompetenshöj-
ning hos arbetskraften som IT-utvecklingen kräver.

Man kan se en förskjutning av vad som fokuseras i de olika rapporter,
betänkanden och propositioner i IT-frågor som publicerades mellan
1982 och 1996. Datadelegationens första betänkande fokuserade de-
mokratifrågorna och hur man skulle kunna styra utvecklingen. Tek-
nisk utveckling och kompetenshöjning på IT-området gavs större
vikt från 1985. Vikten av att ge medborgarna en kompetens att kun-
na vara med och påverka IT-utvecklingen tonas alltså ner från och
med 1985.  särskilt tydligt är detta på 1990-talet där vikten av att
Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och
behålla en hög tillväxt betonas. IT ses alltmer som den avgörande
faktorn för samhällsutvecklingen och satsningar för att stimulera ökad
användning  av IT tilltar från 1995. Detta är särskilt tydligt i betän-
kandena och propositionerna från 1990-talet. Det leder också till att
runt 1,5 miljarder satsas på att stimulera en ökad användning av IT i
skolan.

Det kan här vara på sin plats att återknyta till Henrikssons (1995)
bild av datapolitikens utveckling, men koppla den till vad som fram-
gått av hur man sökt styra IT-utvecklingen i skolan.

Tabell, 12: Styrningen av IT-politiken på samhällsnivå och inom skolsektorn.
Period Styrningsnivå Huvudåtgärder Skolan
1980 – 1982 Konsekvensstyrning Utredningsverk-

samhet, register-
lagstiftning

Spridningsstyrning

1983 – 1993 Utvecklingsstyrning FoU-stöd, sub-
ventioner

Spridningsstyrning

1994 – 2000 Spridningsstyrning Nationella IT-
åtaganden

Spridningsstyrning

Ett intressant och något motsägelsefullt mönster framstår. Medan
styrningen på övergripande samhällsnivå växlar mellan de olika perio-
derna har styrningen på skolområdet hela tiden haft karaktär av sprid-
ningsstyrning.

I diskussionen om hur samhället förändras har sedan början på
1970-talet informationsteknologin tillskrivits en viktig eller avgöran-
de roll. Publikationer om det nya samhället representerar en bland-
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ning av vetenskapliga arbeten, t.ex. arbetena av Touraine (1969), Bell
(1973; 1980) och Castells (1996) och sådant som snarare har karak-
tären av profetior om framtiden (Masuda 1981).

Beroende på vilka aspekter eller tendenser man tagit fasta på har
det ”nya” samhället kallats informationssamhället (Bell, 1973, Tou-
raine, 1969), det postindustriella samhället (Bell, 1980, Masuda,
1981), det postmoderna13 samhället, kunskapssamhället och på senare
tid nätverkssamhället (Castells, 1996).

Det finns vissa gemensamma drag i dessa analyser. Man nämner
t.ex. den minskade betydelsen som industrin haft för sysselsättningen
och att servicenäringar och tjänstesektorn i stället fått eller kommer
att få större viktig för sysselsättningen. Globalisering, IKT, samt ökad
tillgång till och behov av information och kunskaper ges central roller
i samhällsutvecklingen.

Vanligt är också att det nya samhället satts in i ett utvecklings-
schema där olika samhällstyper, t.ex. jordbrukssamhälle – industri-
samhälle – informationssamhälle, avlöser varandra. Det nya eller
framtida samhället framställs som komplext och kunskapsintensivt
och under ständiga, snabba förändringar. Kumar (1995) gör en in-
tressant kritisk genomgång  av litteraturen om informationssamhället.
Den tyder på att både när det gäller de mer vetenskapligt upplagda
verken och framförallt de mer visionärt upplagda kan mycket ifråga-
sättas.

Oavsett den vetenskapliga grunden för de teorier om informa-
tionssamhället som förts fram har de haft en stark påverkan på sam-
hällsdebatten. Till detta har säkert bidragit att tankarna om informa-
tionsteknologins påverkan på samhällsutvecklingen förts ut till en
bredare allmänhet av media14 och olika popularisatorer15. Beckman
(1995) beskriver IKT som en ”Världsbildande teknologi” där ”den
moderna västerländska kulturens centralmyt”, ”Framsteget” och den

                                                
13 Här rör det sig dock om en delvis annorlunda diskurs. Teorierna om det post-
moderna rör i högre grad hur vår kultur förändrats (Lyotard, 1979) och innebär ett
ifrågasättande av ”les grandes narratives” – de ”världsförklaringar” som legitimerat
modern kunskap, kultur och sociala institutioner (Seidman, 1994).Ett element
bakom de postmoderna teorierna är dock det postindustriella samhällets framväxt
och datoriseringens konsekvenser.
14 Sedan några år har t.ex. stora dagstidningar som Dagens nyheter en särskilt IT-
bilaga en gång i veckan och Sveriges television har haft ett regelbundet åter-
kommande program: Sajber, som behandlar IT och datorer.
15 En av de mer kända popularisatorerna av dessa teorier är  Alvin Toffler (Toffler,
1970, Toffler, 1981).
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nya tekniken ingått en symbios i samhällsdebatten. Beckman talar om
ett ”utvecklingsimperativ” som regeringar och organisationsledningar
måste leva upp till genom att ”snabbt och beslutsamt anpassa sig till
denna nya världsordning” (a.a., 1995). Kanske gäller att ”Historien
erkänner få oundvikligheter. Det finns dock inget som gör händelser
så oundvikliga som tron på att de är det” (Englund, 1996, sid. 17).

Det råder nämligen knappast någon tvekan om att det höga
symbolvärdet hos IT som framtidens teknologi påverkat det politiska
fältet samtidigt som det utnyttjats i den politiska retoriken
(Johansson, 1997). Några författare (Johansson, m.fl., 1998) hävdar
till och med att en ideologi om IT utvecklats: ”IT-ismen” som med
tiden tagit diskursiv form med social förankring i samhällets ledande
skikt. Diskursen fungerar som en storts gallringsmekanism i samhälls-
debatten som gör det svårt att få utrymme för mer kritiska stånd-
punkter. Detta är säkert riktigt, men IT som ny teknik anknyter
också till ett tänkande om välfärd och tillväxt där införandet av ny
teknik har en central roll.

IT har alltså med tiden fått ett viktigt symbolvärde i den politiska
retoriken om hur samhället bör utvecklas och organiseras. Den poli-
tiska diskursen har ändrats över tiden från att vara mer nära knuten till
själva maskinerna till visioner om hur ”information super highways”
– egentligen det stora tekniska system som sammanslagningen av
datorer, telekommunikation, etc. som detta uttryck kan sägas repre-
sentera ska skapa möjligheter för samhällets utveckling. (Johansson
1997).  

Medan man i början på 1980-talet tycktes leva med tanken på att
IT-utvecklingen genom den samordnade datapolitiken kunde styras
är det idag tydligt att en anpassning till informationssamhällets krav
har blivit ett överordnat politiskt mål i den svenska debatten. Detta
har 1990-talet understrukits av regeringar med olika politisk färg. Det
har t.ex. blivit något av en ”sanning” att Sverige är ett informations-
samhälle och att detta komplexa samhälle kräver en ständig kompe-
tensutveckling av medborgarna för att landet ska kunna hävda sig i
den globala konkurrensen.

I skrivelser och propositioner kopplas IT, tillväxt och välfärd
samman och utbildningssystemens får rollen som ”smörjmedel” för
en positiv samhällsutveckling16. Både en allmän kompetenshöjning i
att använda IT och en ständig kunskaps- och kompetenshöjning på

                                                
16 Se t.ex. Laginder, 1989 och IT-propositionen, SOU 1995/96:125.
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stor bredd - det livslånga lärandet – har setts som centrala (Se t.ex..
Prop 1995/96:125; Laginder, 1989; Skr 1998/99:2; SOU 1994:118).

Detta har lett till olika satsningar både inom skolsystemet och
breda insatser av folkbildningskaraktär där kompetenshöjning stått i
centrum. Här kan nämnas Regeringens skrivelse, om IT i skolan (Skr.
1997/98:176), Betänkanden från Kunskapslyftkommittén (SOU
1999:39) och DUKOMs slutbetänkande (SOU 1998:84).

Det är ingen svårighet att sätta in detta i perspektivet av det livs-
långa lärandet (se bilaga 4) som ses som ett sätt att tillgodose det be-
hov av en ständig kunskaps- och kompetenshöjning som det föränd-
rade samhället kräver. Idéerna om det livslånga lärandet framstår
också som ett perspektiv som vidgar gränserna för hur man tänker om
utbildningssystemet. Förutom aktörerna inom det traditionella ut-
bildningssystemet tilldelas aktörer utanför detta viktiga roller i det
livslånga lärandets perspektiv (Skr. 1998/99:121; Skolverket 1999b).
Distansutbildning med användning av IT framstår i dessa samman-
hang som det som ska möjliggöra övergången till livslångt lärande
samtidigt som IT också framstår som ett viktigt objekt för det livs-
långa lärandet.

Under hela perioden från 1980-talets början har IT-utvecklingen
fått en alltmer central position på den politiska arenan. Synen på IT
har gått från en syn där man ansåg det möjligt att påverka utveckling-
en av IT till en där anpassning till Informationssamhällets krav och
spridning av teknikens användning fokuserats. Bilden av vad IT är och
till vad IT kan och bör användas har också förändrats. I denna process
av social konstruktion har inte skolans folk tillhört de relevanta sociala
grupperna.  Trots utbildning givits en central funktion för utveckling-
en. Detta har medfört att skolan blivit objekt för olika åtgärder som
vidtagits på den centrala politiska arenan för att påverka skolsystemet
att införa bruk av IT och undervisning om IT. Om dessa åtgärder och
vad de åstadkommit handlar nästa avsnitt.
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Åtgärder för att införa IT i
skolan under 1970-talet
Även om avhandlingen är inriktad på skeendena under 1980- och
1990 talen, så tas här inledningsvis upp den utveckling som ledde till
utarbetandet av Skolöverstyrelsens första policy för dataundervisning
och ämnet datalära som kom att ingå i den läroplan, Lgr 80 som gäll-
de fram till 1994.

Tankar om användning av datamaskiner i skolans undervisning
förekom redan under 1960-talet. Ecklesiastikdepartementet utgav en
skrift om datamaskinförmedlad undervisning där datorn framstod som
en maskin med olika möjliga användningar. Samtidigt sattes den in i
ett perspektiv av rationalisering och effektivisering präglat av under-
visningsteknologiskt tänkande. Datamaskinens användning i skolan
sågs mest i termer av övnings- eller drilluppgifter Hernwall (1998).

De första riksdagsmotionerna om datoranvändning i skolan lades
fram under 1960-talets senare del (Nissen  mfl., 1991).

I början på 1970-talet togs det första steget för att föra in under-
visning om IT i och med att Skolöverstyrelsen (SÖ) 1971 fick upp-
drag av regeringen att undersöka förutsättningarna för undervisningen
i datateknik i grundskola och gymnasium samt påbörja försöksverk-
samhet i skolan.

År 1974 startades Projektet Datorn i skolan (DIS). DIS-projektet
drevs under en femårsperiod som ett så kallat inomverksprojekt med
expertis från ADB-institutionen vid Stockholms universitet/Tekniska
högskolan (Nissen & Riis, 1985). Från 1975 gick SÖ in som delfi-
nansiär av PRINCESS (Project for Research on Interactive Compu-
terbased Education Systems). Det senare startat 1973 med finansie-
ring av Styrelsen för teknisk utveckling (STU) (Kollerbaur, mf.l.,
1983).

DIS-projektet var inriktat mot tre huvudområden:

• Undervisning om datorer och datorers användning i samhället – data-
lära.
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• Användningen av datorer i skolan för att modernisera undervisningen
till exempel användning som räknetekniskt hjälpmedel – ämnesan-
knuten datoranvändning.

• Utnyttjandet av datorer som inlärningshjälpmedel – datorstödd un-
dervisning. (SÖ 1980, sid. 1).

Verksamheten inom DIS kom att beröra 450 lärare och 8000 elever.
Försöksverksamheten genomfördes både i grundskola och gymnasium
och förbereddes med lärarfortbildning.

Inom DIS-projektet gjordes försök med olika studieplaner för
datalära och att notera härvidlag är att SÖ:s inställning var att data-
läran i grundskolan inte ”erfordrar tillgång till datorutrustning” (SÖ,
1980, sid. 6).

DIS följdes upp med en serie projekt PRODIS, (Programvara
och datorutrustning i skolan) verksamt 1979/80-1981/82 och DUN
(Datorn i undervisningen) som verkade 1981/82-1984/85.

Samordnare för de olika projekten kopplade till DIS blev Anita
Kollerbaur vid institutionen för ADB vid Stockholms universitet, som
tillika var projektledare för PRINCESS och under 1970-talet delvis
var knuten till SÖ:s läromedelsbyrå (Nissen mfl, 1991).

De projekt som hade verksamhet under 1970-talet var alltså DIS
och PRINCESS. Lindh (1993) hävdar att:

…i PRINCESS-projektet grundläggs de viktigaste tankegångarna för
svensk dataundervisning. Principerna om ett elevaktivt arbetssätt där un-
dervisningen ska individualiseras så att varje elev får möjlighet att arbeta i
sin takt och efter sina förutsättningar, liksom att eleverna ska ha inflytande
över sin arbetssituation…(Lindh, 1993, sid. 70).

PRINCESS var det projekt i vilket man använde sig av datorer som
redskap i undervisningen. Detta skedde med ambitionen att utveckla
metoder som byggde på modernt pedagogiskt tänkande (Kollerbaur,
m.fl., 1983).

Enligt Jedeskog, m.fl. var skolans datoranvändning ”nära nog
obefintlig under 1970-talet” (Jedeskog mfl, 1991, sid. 15).  Undanta-
gen var försöksverksamheten och i decenniets slut en datorisering av
skolans administration och att ”data” infördes som fritt valt arbete på
en del håll.

De tankar om undervisning med datorer som utvecklades inom
PRINCESS kom att få ett kraftigt genomslag inom DIS i dess helhet
eftersom projektledaren för PRINCESS, kom att bli sekreterare och
projektledare för DIS-projektet (SÖ, 1980). Projektet kan ha spelat
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en central roll som underlag för den slutrapport för DIS-projektet som
SÖ lade fram 1980.

Initiativen till att påbörja utvecklingsverksamheten om dataun-
dervisning under 1970-talet kom från riksdag och regering. Från det
att SÖ fick uppdraget 1971 tog det närmare tre år av förberedelser
innan försöksverksamhet startade. När detta skedde 1974 knöt man
an till PRINCESS som andra aktörer startat redan året innan. Först i
DIS slutskede startades en översyn av datorer och programvara för
skolan inom PRODIS.

PRINCESS-projktet och dess ledare Anita Kollerbaur, kom att
spela en central roll för SÖ.s DIS-projekt genom att hon dels samord-
nade olika delprojekt och dels medverkade som författare till SÖ:s
slutrapport för DIS och SÖ:s första program för dataundervisning i
grundskolan. Detta program fick direkta verkningar för skrivningarna
i den nya läroplanen, Lgr 80.

Införandet av IT i skolan
1980 – 2000
Perioden 1980 – 1983
Det utvecklingsarbete som bedrivits av SÖ inom DIS-projektet slut-
rapporterades i februari 1980. Rapporten publicerades i mars detta år
tillsammans med SÖ:s första handlingsprogram för att genomföra de
förändringar som införandet av datorn i undervisningen krävde. DIS
hade studerat de pedagogiska konsekvenserna av datoriseringen för
skolan – hur undervisningens innehåll, organisation och metodik,
fortbildning och läromedel påverkades (SÖ, 1980).

Samma år beslutade regeringen om att införa den nya läroplanen,
Lgr 80, som innehöll det nya ämnet datalära (Lgr 80, sid. 4). Ämnet
skulle utgöra ett obligatoriskt kunskapsområde och huvudmoment på
högstadiet. Datalära infördes i praktiken läsåret 1981/82 i och med
att läroplanen trädde ikraft (Nissen & Riis, 1985).

SÖ:S första program för dataundervisning
I DIS-projektets slutrapport (SÖ, 1980) fastslogs att:

Användningen av datorer i samhället kommer enligt många att leda till en
samhällsförändring liknande den som ägde rum vid industrialismens ge-
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nombrott….Men liksom all teknik kan datortekniken utnyttjas på gott
och ont. Därför gäller det att påverka sättet att använda den så att vi så
mycket som möjligt utnyttjar dess fördelar och begränsar dess nackdelar.
För att öka möjligheterna att påverka och leva i det datoriserade samhället
krävs således kunskap både av allmän och specialinriktad karaktär (SÖ,
1980, sid. 1).

Motiven för att införa dataundervisning i skolan byggde på dels att
tekniken identifierades som drivkraft för en ny samhällsförändring i
klass med industrialismens genombrott. I inledningen till rapporten
hävdar SÖ.s generaldirektör att datorns användning kan mötas ”Varje
dag…På post, bank och försäkringskassor, hos polisen, inom sjukvård,
handel och industri etc.” Kunskap om datorer och deras användning
sägs vara nödvändig för att dels få inflytande över datoranvändningen,
dels för att den krävs ”för att bevara vårt lands roll som ledande indu-
strination” (SÖ, 1980, Inledning).

Datorn sägs också vara ett hjälpmedel eller ett verktyg som kan
ge fördelar om den används rätt.

Skolans ansvar i förhållande till IT-utvecklingen beskrivs som att
ge de unga ”beredskap för den framtid som skymtar”. Ska det ske
menade generaldirektören att ”Både arbetssättet och undervisningens
innehåll måste förändras” (SÖ, 1980, Inledning).

I rapporten behandlas de tre tidigare nämnda områdena gällande
datorn i undervisningen:

• datalära
• ämnesanknuten datoranvändning
• datorstödd undervisning ( SÖ, 1980, sid. I).

En viktig perspektiv var det demokratiska - att undervisningen skulle
ge eleverna en beredskap att följa och vilja att påverka datautveck-
lingen.

DIS-gruppen föreslog att datalära snarast skulle införas i under-
visningen.

Handlingsprogrammet innebar att datalära skulle ha sin tyngd-
punkt i matematik och samhällsorienterande ämnen i grundskolan
och gymnasieskolan. I gymnasiekolan skulle dessutom ämnesanknu-
ten datoranvändning införas. Man förutsatte också en kontinuerlig
förnyelse av undervisningen som kopplades till utvecklingen av dator-
användningen i skolan och i samhället (SÖ, 1980).

SÖ föreslår också att fortbildning av berörda lärare ska ske och att
detta ska prioriteras inom anslagen för fotbildningsverksamhet. Man
ansåg att fortbildningen borde genomföras till 1985/86.



Åtgärder för att införa IT i skolan

71

Enligt SÖ förutsatte inte dataläran i grundskolan tillgång till da-
torutrustning (SÖ, 1980, sid. 6). 

Datorutrustning och programvaror ska däremot finnas på gym-
nasieskolor. Beträffande behovet av programvaror och datorutrust-
ning hänvisar SÖ till projektet PRODIS (Programvara och datorut-
rustning i skolan. Behovet av statsbidrag för anskaffning av datorut-
rustning för skolan beräknas till 5 miljoner kronor per år under en
femårsperiod.

I en tabell sammanfattar SÖ de kostnader man beräknar för sta-
ten för att införa datalära och ämnesanknuten datoranvändning i
gymnasieskolan mellan läsåren 1981/82 och 1985/86. Man räknade
med att fortbildningen gällande ”Allmänbildning om datorer och
datorers användning” ska kosta 4,5 miljoner kronor, medan statsbi-
dragen till utrustning beräknas till 16 miljoner.  När det  gäller äm-
nesanknuten datoranvändning beräknade man fortbildningskostnaden
till två miljoner och utrustningskostnaden till åtta miljoner kronor
(SÖ, 1980). Totalt var relationen mellan resurser för fortbildning och
för utrustning omkring 1 till 4 (6.5 miljoner mot 24 miljoner kronor).

Beträffande metoder för undervisningen står i handlingspro-
grammet inget annat än att en förnyelse av undervisningen förutsätts.

DIS slutrapport som ingår i samma publikation är däremot tydli-
gare på denna punkt där mycket bygger på erfarenheter från PRIN-
CESS-projektet.

Datorn ses som ett pedagogiskt verktyg. Undervisningen i data-
lära bör ges en praktisk anknytning och den kan bedrivas som ett
övergripande arbetsområde. Man rekommenderar vidare ett arbetssätt
som utgår från elevens frågeställningar och som är elevaktivt, särskilt i
samband med studiebesök och praktiska inslag.

Finns datorer med lämplig programvara rekommenderas ett la-
borativt arbetssätt (SÖ, 1980, sid. 58, f.).

Den kunskapssyn som förs fram är att kunskap ”erhålles genom
handling och upplevelsen  av handlingens konsekvenser” (sid. 40).
Man betonar att eleven inte ska vara objekt för påverkan vid datorun-
dervisning och att programvaror bör bygga på en dialog där eleven
frågar datorn eller att denne själv kan påverka modeller av verklighe-
ten.

SÖ:s program för dataundervisning från 1980 innebar att datalära
och användning av datorer förknippades med förändrade arbetssätt – i
riktning mot ökad elevaktivitet och förändringar i sättet att organisera
undervisningen – med bl.a. ämnesövergripande arbetsområden.
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Det förutsatte också en relation till förändringar i omvärlden där
skolan förutsattes förnya undervisningen i takt med hur datoranvänd-
ningen i samhället förändrades.

I beaktande av vad som sägs i DIS-rapporten om metodisk/pe-
dagogiska förhållningssätt är ställningstagandet att dataläran i grund-
skolan inte förutsätter tillgång till datorer märkligt. Undervisning om
datorer utan datorer blir ju lätt abstrakt i brist på praktiska tillämp-
ningar! Samtidigt är synsättet väl förenligt med den tendens till att
omvandla även praktiskt stoff till texter som bl.a. Lundgren (1984)
menar att skolan har.

Ställningstagandet att grundskolans datalära kunde bedrivas utan
datorer kan jämföras med den prioritering som görs av gymnasiesko-
lan. Det är här SÖ koncentrerar insatserna för anskaffning av utrust-
ning. Det kan vara här som det försprång i datortäthet jämfört med
grundskolan vilket kan ses i skolverkets mätningar från 1990-talet
grundlades.

Datalära i Lgr 80
I den nya läroplanen kom ansvaret för dataläran i grundskolan att
integreras i främst matematik och samhällsorienterande ämnen. Jag
redovisar läroplanstexterna:

Matematik:
DATALÄRA
Alla elever bör orienteras om användningen av datorer i samhället och om
den snabba utvecklingen på området. Speciellt gäller det att eleverna in-
ser att datorn år ett tekniskt hjälpmedel som styrs av människor.
Högstadiet
Datorfunktionerna med tyngdpunkt i datorprogrammets uppgift och me-
toderför problemlösning. Några olika databehandlingsområden, där bety-
delsen av den snabba tekniska utvecklingen särskilt uppmärksammas.
Exempel på olika yrken där kunskap om datorer är betydelsefull (LGR 80
sid.107).
Samhällsorienterande ämnen
Kommunikation och påverkan: Massmediekunskap, massmediernas posi-
tiva funktioner och negativa effekter, informationsbehandling, databe-
handling. Datorns betydelse i detta sammanhang samt datalagen (LGR 80
sid.126).

Utöver dessa två ämnen fanns också skrivningar under Naturoriente-
rande ämnen under avsnittet om ”Människans verksamhet”:

Datorn, dess utveckling och konsekvenser för människan och samhället.
Elektronik, elektronik i vardagen. (Lgr 80, sid. 119).
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Att notera är att också på lägre stadier i grundskolan förutsattes att
man inom matematikämnet skulle undervisa i datalära om använd-
ningen av datorer i samhället och om ”den snabba utvecklingen på
området”.  

Särskild vikt skulle läggas vid att få eleverna att se datorn som
”ett tekniskt hjälpmedel som styrs av människor”.  Detta kan kopplas
till SÖ:s handlingsprogram där frågan om den demokratiska påverkan
av datautvecklingen lyftes fram (SÖ, 1980).

Det nya obligatoriska kunskapsområdet och huvudmomentet
tilldelades inte ett eget utrymme i timplanerna för berörda ämnen.

Datalära införs i skolan
Trots att SÖ fastställt sitt handlingsprogram för att införa datalära och
datateknik i skolan 1980 togs detta inte upp i verkets anslagsfram-
ställan för 1981/82 (Nissen & Riis, 1985). Detta fastän hand-
lingsprogrammet från 1980 innehöll kostnadsberäkningar för både
fortbildning och utrustningsinköp från och med 1981/82. Beräk-
ningar som enligt SÖ skulle vara underlag för kommande anslags-
framställningar.

Som framgått tidigare (se sid. 51) hade Datadelegationen betonat
att införandet av datalära måste ske skyndsamt. Regeringen under-
strök under 1981 också angelägenheten av att fortbildningsinsatser
måste komma igång snabbt. Denna fortbildning kom dock att starta
först 1982/83 (Nissen & Riis, 1985).

1982 lade den grupp som inom SÖ arbetat med utrustnings- och
programvarufrågor sedan läsåret 1979/80 fram sin slutrapport (SÖ,
1982). I rapporten konstaterade man att undervisningen om och med
datorer i grundskola och gymnasieskola ställer varierande krav på den
maskin- och programvara som ska brukas. Någon generellt giltig
kravspecifikation ansåg man sig inte kunna formulera. I stället inrikta-
de man sig på att söka ange en sorts grundnivå för maskinvaran.

Denna grundnivå beskrevs relativt utförligt i rapporten i termer
av programvara – och maskinvara. Datorernas placering behandlades
också, liksom vikten av en god ergonomi. Dessutom togs frågor om
kringorganisation och ansvar för datafrågorna upp. Som bilaga fanns
en lathund för att formulera kravspecifikationer vid skolornas upp-
handling av datautrustning (SÖ, 1982).

SÖ avsåg också att bygga upp en organisation för rådgivning till
skolorna, i första hand genom att under 1981/82 ge uppgiften till
personal aktiva inom projektet Datorn i undervisningen (DUN).
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Under 1982/83 skulle denna verksamhet föras över på skolkon-
sulenter och gymnasieinspektörer i SÖ:s reguljära organisation. Man
avsåg att bilda en programgrupp med representanter från SÖ, Kom-
munförbundet och Statskontoret för rådgivning i datorfrågor. När det
gällde programvara ansågs att läget inte var tillfredsställande. Pro-
gramvaruförsörjningen borde främjas så att skolan fick adekvat pro-
gramvara. För detta ändamål avsåg SÖ att avsätta en halv miljon
kronor per år under en femårsperiod (SÖ, 1982, sid. 9).

Under PRODIS-gruppens arbete hade man kommit fram till att
inga av dåtidens datorsystem var särskilt väl lämpade för skolans be-
hov. Ett särskilt projekt för att se över denna problematik TUDIS
(Teknikupphandling datorn i skolan) startades därför 1981 i samar-
bete med STU (Styrelsen för teknisk utveckling) (Lindh, 1993).
TUDIS-gruppen byggde sitt arbete på det som PRODIS lagt fram
och kom 1982 med en specifikation för en svensk skoldator. Produk-
tionen av denna, COMPIS-datorn, kom i gång 1984 och lades ner
1988 (Kaisersfeldt, 1996).

Den centrala politiska nivån och SÖ
 Införandet av datalära i grundskolan i Lgr 80 och modifieringar av
gymnasiekolans kursplaner av datalära, liksom ämnesinriktad dataun-
dervisning blev resultatet av den försöksverksamhet som bedrivits
under 1970-talet.

Initiativen till denna hade dock kommit från riksdag och reger-
ing.

Under 1980-talets första år framstår regering och departement
som pådrivande. Man påpekar som framgått ovan (se sid. 51) vikten
av att utvecklingen sker skyndsamt. Dessutom tillskjuter man medel
för både utrustning och fortbildning i syfte att främja utvecklingen
(Prop. 1981/82:123, Bilaga 3).

Data och elektronikkommittén (SOU 1981:59) hade enligt Nis-
sen & Riis (1985) ”kraftigt kritiserat” utbildningsbristerna i data-
kunskap och påpekat att skolan och gymnasieskolan först 25 år efter
datateknikens genombrott börjat undervisa i datalära och utforma
kursplaner för ämnesanknuten dataundervisnigen på gymnasieskolan.

Detta kan ställas mot huvudintrycket av utvecklingen inom
skolvärlden under perioden.  Den centrala skolmyndigheten, SÖ, ar-
betar i sin egen takt med införandet av dataläran, m.m. I början av
1980-talet har man fortfarande utredningar igång och arbetar med att
bygga upp organisationen för att stödja skolorna vid införandet av
datorundervisning.  Organisationen får bygga på pågående projekt
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och verkets reguljära organisation. Gymnasieskolan prioriteras när det
gäller användning av datorer, medan policyn är att dataläran i grund-
skolan ska kunna bedrivas utan sådana.

Ställningstagandena från SÖ är delvis motsägelsefulla. Man för-
knippar införandet av dataundervisning med nya arbetsmetoder och
arbetssätt präglade av elevaktivitet och  praktiskt inriktade. Samtidigt
var policyn att grundskolan inte behövde datorer för att bedriva un-
dervisning i datalära. Även om detta kan vara förståeligt med tanke på
de brister som pedagogiska verktyg som PRODIS kommit fram till
att de datorsystem som fanns vid denna tid hade, måste ställningsta-
gandet ha inneburit att dataläran i grundskolan riskerade att abstra-
heras.

Ett annat problem som SÖ måste ha haft var hur man skulle
kunna få till stånd undervisning i ett huvudmoment som saknade eget
utrymme i timplanen för grundskolan och därför måste konkurrera
om utrymmet med traditionella moment i skolans undervisning.
Visserligen fanns en diffus kvantifiering av tid för datalära på ”ca en
halv stadieveckotimme” (SÖ, 1984a), men omfattningen av det ut-
rymme dataläran verkligen fick torde ha varierat stort, liksom den
takt varmed den infördes.

När det gällde fortbildning kunde SÖ 1984 konstatera att endast
20% av de 30 000 lärare som ”i ett första skede” behövt utbildning
kunnat utbildas (SÖ, 1984 a).

Ett problem med fortbildningen under denna period var att den
ofta var irrelevant, exempelvis utbildades man på andra datorer än de
skolan hade. Innehållet i dataundervisningen inskränktes i stort sett till
programmering och intresserade endast ett fåtal av grundskolans lä-
rare. Denna inriktning skrämde bort många lärare (Skolverket, 1996).
Till detta kom de dåvarande datorernas bristande användarvänlighet
och problem med driftsäkerhet. Enligt Skolverket (1996) bidrog detta
till att datorer i lärarnas ögon uppfattades som en angelägenhet för
lärare i naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Utfallet av insatta åtgärder under perioden
Beträffande datortillgången i skolan är det svårt att finna andra upp-
gifter än sådant som tidigare redovisats (se sid. 41, f.).

Beträffande dataundervisningen kan man av en utvärderingsrap-
port från 1985 dra slutsatsen att den kommit längre på gymnasiesko-
lan än i grundskolan. Innehållet i och omfattningen av dataläran vari-
erade mellan olika skolor och en svårighet tycks ha varit konkurrensen
med traditionella ämnen (Nissen & Riis, 1985).
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Perioden 1984 – 1991
Denna period inleds med att regeringen i budgetpropositionen (Prop.
1984/85:100, Bilaga 10) anslår medel för att stimulera kommunernas
inköp av datorutrustning. SÖ lägger fram sitt andra handlingspro-
gram för dataundervisningen. Det sker i Utbildningen inför datasam-
hället (SÖ 1984a). SÖ lade också fram en ny studieplan för datalära.
Studieplanen hade utarbetats på regeringens uppdrag (SÖ, 1984b).

SÖ:s  andra handlingsprogram för dataundervisning
 Det nya handlingsprogrammet innebar en förändring: Från och med
1984 ska datoranvändning ingå i dataläran i grundskolan. Datalära
tilldelades också ökat timutrymme. Eleverna skulle således under
högstadietiden erhålla 80 timmars undervisning i datalära (SÖ,
1984b; Riis, 1991).
I Utbildningen inför datasamhället angav SÖ att:

Utbildning med anknytning till dataområdet är aktuell i samtliga skol-
former och i skilda ämnen. I en beskrivning av nuvarande förhållanden är
det naturligt att utgå från de olika inriktningar och syften som utbildning-
en har. Dessa är:
• Undervisning i syfte att ge alla elever grundkunskaper om datorer

och datorers användning i samhället. I dag kallas undervisning med
denna inriktning ofta för   datalära .

• Undervisning i syfte att fördjupa kunskaperna om datorers använd-
ning inom olika ämnen och yrken - ibland kallad   ämnesanknuten
datoranvän    d    ning  .

• Utbildning som syftar till yrken med datorinriktning (SÖ, 1984b)

Man understyrker också vikten av en lokal arbetsplan för dataläran,
som ses som särskilt angelägen under ett utvecklings- och uppbygg-
nadsskede.

För grundskolan skulle datalära ingå i undervisningen på högsta-
diet i samhälls- och naturorienterande ämnen samt i matematik. SÖ
nämner dock att ”på lokalt initiativ” kan undervisningen också ges
inom ramen för tillval och fria aktiviteter på högstadiet (SÖ, 1984b).

SÖ konstaterar att regeringen i budgetpropositionen föreslagit en
ökning av timtiden att successivt öka till 2 stadieveckotimmar. Dess-
utom hänvisas till att regeringen för att tillgodose behovet att kunna
konkretisera undervisningen och ge den en mer praktiskt inriktning
tillskjutit medel för datorer och programvara för högstadiet.

För gymnasieskolans del betonar SÖ att dataläran ska ha sin
tyngdpunkt i årskurs ett inom ”den samhällsorienterande sektorn och
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matematik”, på linjer där dessa ämnen saknas ska undervisningen ske
inom arbetslivsorientering och respektive karaktärsämne.

Inom gymnasiekolan ska också ämnesanknuten dataundervisning
ske. Den ska ge ytterligare fördjupningar och praktiskt arbete med
datorer. Datautbildning ska även ske vid de tvååriga yrkeslinjerna.

Den ökade satsningen på datautbildning kräver enligt SÖ att man
ser över kursplaner och organisation på den lokala nivån.

Fortbildning av lärare anges som ett viktigt område och SÖ:s
bedömning är att de krav förändringarna medfört  för lärarna är såda-
na att lärarna har svårt att fortbilda sig på egen hand. Man rekom-
menderar därför externa kurser i det kommande utbildningspro-
grammet. Fortbildningen bör också beröra skolledare.

För att stödja grundskolornas införande av datalära och datoran-
vändning gav SÖ tillsammans med Liber ut en skriftserie kallad Inför
datasamhället. De olika skrifterna i serien behandlade pedago-
gisk/metodiska frågor (SÖ 1984e), inköp av datorer (SÖ 1984c),
allmän orientering om datorer (SÖ 1984d) och i en av dem gavs en
lägesbeskrivning av den pågående utvecklingen i skolan (SÖ 1984f).

Den nya studieplanen för datalära i grundskolan
I inledningen till studieplanen från 1984 beskrivs Sverige som ett av
världens mest datoriserade länder. Datateknikens användning före-
kommer i utbildning, forskning och industri. Tekniken beskrivs som
mångsidig och flexibel och man hänvisar till prognoser om en ständigt
ökande användning. Alla kommer således att beröras av teknikens
både positiva och negativa effekter. Skolan har en viktig uppgift ef-
tersom ”kunskaper och färdigheter i datateknik” behövs för att påver-
ka utvecklingen och teknikens användning.

”Dataområdet” sägs vara aktuellt inom i stort sett all utbildning.
Det spänner över ett vitt fält från grundskolans ”mer allmänt hållna
datalära” till specialiserade utbildningar inom högskolan. För skolans
del anges utvecklingen av datorer som pedagogiska hjälpmedel i un-
dervisningen vara ett särskilt inressant område (SÖ, 1984b, sid. 5).

SÖ konstaterar också att;

Omfattning och inriktning av undervisningen i datalära skiftar i dag starkt
mellan olika grundskolor beroende på intresse och tillgång på utrustning
och utbildad personal. Det är angeläget att grundskolan förmår ge alla ele-
ver en god grund i datalära (SÖ, 1984b, sid. 5).

Beträffande syftet med dataläran hänvisar man till ”Utbildningen
inför datasamhället”:
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Alla elever i ungdomsskolan ska ges sådana kunskaper att de kan, vill och
påverka användningen av datorer i samhället. Denna grundläggande un-
dervisning måste därför i huvudsak förläggas till den obligatoriska skolan.
(SÖ, 1984b, sid. 8).

Vidare att:

Syftet med den grundläggande dataundervisningen är inte enbart att ge
en förtrogenhet med att hantera datatekniken utan också att ge kunskap
om och förståelse för vad som styr utvecklingen och hur denna kan påver-
kas samt om de konflikter som kan uppstå mellan det tekniskt möjliga,
ekonomiskt realiserbara och socialt önskvärda. Undervisningen skall också
aktualisera konsekvenserna av olika val av arbetsmiljö, teknikens bety-
delse för relationer mellan människor, maktförhållanden och integritet.
Den ska vidare ge eleverna kännedom om datateknikens betydelse för
informationsförsörjningen, te.x. genom användning av databaser och da-
takommunikation  (SO, 1984b, sid. 8)

Vikten av att skolan verkar för att människan får en aktiv och skapan-
de roll i förhållande till datatekniken betonas, liksom att skolan ska
uppmärksamma klyftor som ”lätt uppstår mellan olika grupper i ett
datasamhälle”. Jämställdhet och jämlikhet ska beaktas i undervisning-
en som ska ge samma förutsättningar för alla elever (SÖ, 1984b, sid.
9).

Arbetssättet i datalära ska utgå från elevens verklighetsbild som
successivt ska vidgas. Varvning av egna iakttagelser, teori och praktik
rekommenderas. Arbetssättet ska var undersökande och elevaktivt.
Undervisningens övergripande mål ska vara förståelse, vikten av hel-
hetssyn betonas. Kraven på att göra undervisningen konkret sägs för-
utsätta tillgång till datorer och programvara (SÖ, 1984b, sid. 11).

Organisationen av undervisningen måste avgöras lokalt, men SÖ
betonar vikten av samverkan mellan ämnen och av integration av
dataläran i olika ämnen (SÖ, 1984b, sid. 12).

I det förslag till plan för undervisningen som studieplanen inne-
håller betonas datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel eller verktyg.

Man rekommenderar att undervisningen börjar med att lära ele-
verna ”vissa vanligt förekommande datoranvändningar” för att und-
vika att undervisningen blir ”abstrakt och meningslös”. Därefter kan
man fördjupa sig i tekniken och dess samhällseffekter.

Fem kunskapsområden bör behandlas inom dataläran:
• Att använda datorer
• Teknikutvecklingen i samhället
• Automatisk databehandling
• Samhällets datorisering – några utvecklingslinjer
• Att påverka användningen av datorer (SÖ, 1984b, sid. 14, f.).
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Varje kunskapsområde följs upp med utförliga kommentarer där in-
nehållet ytterligare preciseras. Studieplanen avslutas med en diskus-
sion av datorstöd i undervisningen där datorn som pedagogiskt
hjälpmedel bland andra och som arbetsverktyg betonas. Undervisning
enbart inriktad på tekniken kan ske först i andra hand. Datorn ska inte
styra hur eleven angriper problemen. SÖ tar avstånd från program-
merad undervisning då denna inte följer läroplanens intentioner. Un-
dervisningsprogram som tvingar in eleven i en förutbestämd inlär-
ningsbana bör undvikas och bara användas när läraren har ett klart
uttalat pedagogiskt syfte (SÖ, 1984b, sid. 28, f.).

I kapitlet ”Råd för undervisningen i datalära” tar SÖ upp att
dataläran ska utvidgas successivt under en treårsperiod med start läs-
året 1984/85. Även om lärarna i NO, SO och matematik i första
hand ska ha ansvar för undervisningen öppnar man för att också andra
lärarkategorier kan kopplas in.

SÖ vänder sig mot att all undervisning i datalära kopplas till en
enda datalärare utan anser att användningen av skolans datorer bör
spridas till så många lärare som möjligt.

Satsningar i Gymnasieskolan
Gymnasieskolan kom också att få anslag till utrustningsanskaffning.
Detta skedde med start läsåret 1985/86 och tre år framåt. För vart år
anslogs 15 miljoner kronor och satsningen utgjorde en parallell till
satsningen på datalära i grundskolan. Satsningens var dock mer inrik-
tad på hårdvara än på undervisning. Enligt Riis har denna satsning
aldrig utvärderats (Riis, 1991).

Treårssatsningen på datalära
De åtgärder som regeringen vidtog i och med budgetpropositionen
1984/85 innebar tillsammans med SÖ:s nya handlingsprogram en
intensifiering av ansträngningarna att sprida användningen av datorer i
skolan. I centrum för dessa stod nu grundskolans högstadium. Denna
satsning har fått namnet treårssatsningen på datalära (Riis, 1987).

De medel som anslogs för att stimulera inköp av datorer till
grundskolan kom att kopplas till vissa krav på skolorna.

För att få del av medlen krävdes:

• Att en plan upprättades vid skolan för hur dataläran skulle byggas ut
till 80 timmar under högstadiet och för hur fortbildningsbehoven
skulle täckas.

• Att av SÖ godkänd utrustning godkändes.
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• Att kommunen tillsköt samma belopp som de statliga medlen utgjor-
de (Nissen & Riis, 1985).

Man krävde också att en resursperson med datautbildning motsvaran-
de ca 10 poäng skulle finnas på skolan.

Avsikten med treårssatsningen var att den skulle pågå till och
med läsåret 1986/87. Det tog emellertid ett år innan SÖ utarbetat
rekommendationer för inköp av datorutrustning och som konsekvens
kom de flesta kommuner att avvakta med ansökningar till dessa var
färdiga (Riis, 1987). Detta kombinerades med en tolkning på skolor-
na som innebar att man inte skulle påbörja utvecklingen av dataläran
förrän medel beviljats till utrustning. Treårssatsningen kom av dessa
två anledningar att starta på allvar först 1985/86. På grund av detta
kom den också att förlängas ett år till läsåret 1987/88.

Redan 1987 kunde konstateras att satsningen inte lett till att
intentionerna med dataläran förverkligats. Någon integration av da-
talära i fler ämnen hade inte blivit verklighet utan den dominerades av
lärarna i NO (Riis 1987). Riis beskriver det som att lärarna i NO fått
tolkningsföreträde när det gällde datorn i skolan.

Ett vanligt förhållande på skolorna var att dataläran helt eller
delvis lades på utrymmet för fria aktiviteter. På så vis förhindrades den
integration i olika ämnen som SÖ rekommenderade, samtidigt som
utrymmet för det traditionella innehållet i undervisningen bevarades
(Riis, 1987).

Ett annat problem som utvärderingen av satsningen visade på var
att det fanns svårigheter att utnyttja resurspersonerna i datalära. Här
tycks fackliga frågor ha spelat in i frågan om hur stor resurspersoner-
nas nedsättning i tjänsten skulle vara för uppdraget.

Det statliga stimulansbidraget blev 65 000 kronor per skola och
kommunerna sköt ofta till mer än så. Totalt utgjorde statsbidraget
ungefär en fjärdedel av datorkostnaderna. Statsbidragen som totalt
motsvarade 60 miljoner kronor under en treårsperiod kan ha inneburit
att datorinköp på upp emot en kvarts miljard kronor skedde. Någon
särskild debatt hade inte väckts på grund av detta. Förklaringen torde
ha legat i att inköpen av datorerna, inklusive statsbidrag endast mot-
svarade 0,2 procent av de totala kostnaderna för skolväsendet (Riis,
1987).

Den överlägset vanligaste skoldatorn var, när två tredjedelar av
grundskolorna ansökt om utrustning, den svenska skoldatorn COM-
PIS som köpts av omkring 60% av skolorna. Elva andra datormodel-
ler förekom dessutom, den dator som var näst vanligast efter COM-
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PIS var av märket Microbee köpt av omkring 13% av skolorna (SÖ,
1986:75).

Enligt Riis (1987) hade 26 av de 36 högstadieskolorna som in-
gick i utvärderingen av treårssatsningen köpt COMPIS.

Den svenska skoldatorsatsningen hade alltså som följd bl.a. av
dess placering bland av SÖ godkända datorsystem rönt betydande
försäljningsframgångar.

Treårssatsningen på att införa datalära har karaktäriserats som en
satsning på i första hand hårdvara. Utfallet när det gäller undervis-
ningen nådde inte upp till de intentioner som återspeglades i SÖ:s
studieplan (Riis, 1991).

DUG och DPG
Datautbildningsgruppen (DUG) tillsattes av chefen för utbildningsde-
partementet i september 1985. Gruppens arbete skulle bl.a. utgå från
SÖ:s handlingsprogram ”Utbildningen inför datasamhället” (SÖ,
1984a). Gruppen skulle behandla en rad datautbildningsfrågor:

• Konsekvenser för skola och vuxenutbildning av regeringens datapoli-
tiska proposition.

• Förändringar i datautbildningen i gymnasieskolan med hänsyn till
ökad dataundervisning i grundskolan och förändrade krav från hög-
skola och arbetsliv.

• Behov av särskilda insatser i fråga on datautbildning inom folkhög-
skola, studieförbund och Komvux. Härvid skall beaktas de insatser
som kan komma till stånd dels inom arbetsmarknadsutbildningen, dels
med utnyttjande av förnyelsefonderna.

• Behov av åtgärder inom grundläggande utbildning och fortbildning
av lärare i skolväsendet.

• Frågor om dataansvar i skolan - resurser för speciell funktionär.
• Former och resurser för utvecklingsarbete rörande datautbildningsfrå-

gor på grundskolans låg- och mellanstadier.
• Samarbetsformer skola - arbetsliv för användning av datautrustning

som kräver stora resurser.
• Inriktning av forskning och utvecklingsarbete avseende undervisning

och utbildning i datafrågor.
• Datorer som hjälpmedel för handikappade elever (Ds U 1986:10,

sid. II, f.).

En reflektion inför denna lista är att flera av de frågor som nu kom att
behandlas och utredas av DUG lika gärna kunde ha betraktats som en
angelägenhet för SÖ. Det kan konstateras att regeringen valde att
hantera frågorna inom utbildningsdepartementet.
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De förslag gruppen lämnade beträffande grundskolan gällde upp-
drag till SÖ och länskolnämnderna beträffande utvärderingar av lokala
satsningar på låg- och mellanstadiet och av lokala försök på högstadi-
et. SÖ borde också uppdras att följa och se över dataundervisningen
på högstadiet, att utvärdera studieplanen och att sprida råd i metodis-
ka frågor.

 Man föreslog också att försöksverksamhet med datorstöd i un-
dervisningen skulle inledas både på ett mindre antal låg- och mellan-
stadieskolor, högstadieskolor och gymnasiekolor budgetåret1987/88.
Vid försöksverksamheten borde särskild uppmärksamhet riktas mot
frågor om datorstöd till elever med särskilda svårigheter.

Vidare föreslogs att medel skulle avsättas för fortbildning av lä-
rare, för nedsättning i tjänsten för datoransvariga och för inköp av
programvara (Ds U 1986:10, sid. IV, f.).

Beträffande gymnasieskolan föreslogs bl.a. att SÖ skulle få i upp-
drag att revidera kursinnehållet i ämnen som haft inslag av grund-
läggande datautbildning med avsikt att de ska bygga vidare på och
fördjupa de datakunskaper som högstadiet givit eleverna.

I övrigt föreslog man att datafrågorna skulle ses över i samband
med olika kursplaneöversyner för gymnasiekolan som pågick inom
SÖ.

Det kan konstateras att DUG:s uppdrag spände över hela dataut-
bildningsområdet och att det i flera fall handlade om sådant som låg
inom SÖ:s område. Flera av gruppens förslag hade också direkta
konsekvenser för SÖ:s arbete.

Samma år som DUG tillsattes bildades Dataprogramgruppen
(DPG) vid utbildningsdepartementet (Ds 1988:40). Förutom att ut-
reda frågorna om datorprogram för skolan bedrev denna grupp för-
söksverksamhet inriktad på att ta fram programvara för skolområdet
(Ds 1988:40; Lindh, 1993).

DPG:s arbete innebar att man följde upp intentioner från tidigare
försöksverksamhet inom DIS och Princess och att man byggde på de
tankar om dataprogram för skolan som fanns i SÖ:s handlingspro-
gram för datautbildning i skolan (Lindh, 1993; Ds 1988:40).

DPG betonar att datatekniken i sig inte är det intressanta för
skolan. I stället bör datorer och programvara ses som verktyg. Kun-
skapen om dessa verktygs användning och färdigheter i att hantera
dem var viktigare än kunskaper om deras tekniska uppbyggnad  (Ds
1988:40).

DPG införde också en klassificering av datorprogram i kategori-
erna:
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undervisande program – avsedda att delvis ta över lärarens roll
drillprogram – avsedda för rutinartade övningar
lektionsprogram – avsedda som stöd vid lektioner, exempelvis genom att
möjliggöra simuleringar av processer
verktygsprogram – generella program som t.ex. ordbehandlare (Ds
1980:4; Lindh, 1993).

Gruppen ser ett brett användningsområde för verktygsprogrammen.
De ses som verktyg för att variera och förbättra undervisningen, något
som dock sägs kräva att nya arbetsformer och ny metodik utvecklas.

Beträffande undervisande program och drillprogram påpekade
gruppen att dessa ofta medförde en passivisering av användaren. Detta
gällde särskilt undervisande program som man menade var oförenliga
med de arbetsmetoder som läroplanen förordade. Man var också kri-
tisk mot drillprogram som man menade styrde elevens arbetssätt i för
hög grad. Drillprogrammen avvisas dock inte helt, men deras lämp-
lighet sägs bero på det sammanhang i vilka de används.

DPG föreslog fortsatt utvecklingsverksamhet och försöksverk-
samhet med datorprogram i skolan. Den första juni 1988 fick SÖ
ansvaret för den fortsatta utvecklingen gällande datorprogram och den
”kärna av experter” som arbetat i DPG överflyttades till SÖ (Riis,
1991, sid. 22).

DOS-projektet
Datautbildningsgruppen hade föreslagit att försöksverksamhet med
datoranvändning skulle genomföras i hela skolväsendet. Deras tanke
var att den skulle ske i mindre omfattning och påbörjas läsåret
1987/88. En sådan försöksverksamhet kom också till stånd, men med
ett års förskjutning och i en större omfattning än vad DUG föreslagit.

Våren 1988 beslutade riksdagen att en treårssatsning på datorn
som pedagogiskt hjälpmedel i skolan skulle genomföras 1988/89-
1990/91. Denna satsning har också kommit att kallas DOS-projektet
(Datorn och skolan) (Riis, 1991). I fortsättningen används DOS, eller
DOS-projektet för att referera till treårssatsningen på datorn som
pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Enligt Riis (1991) anslog staten 37
miljoner kronor för DOS. Enligt hennes uppskattningar skulle kost-
naderna för samtliga satsningar på datorn i skolan under 1980-talet
uppgå till minst en miljard kronor.

I den budgetproposition (Prop. 1987/88:100) som låg till grund
för satsningen på DOS-projektet gör det föredragande statsrådet en
beskrivning av informationsteknikens betydelse i samhället.
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Informationstekniken påverkar alla delar i samhället och den har
omvandlat arbetslivet, dess organisation och arbetsinnehållet för lön-
tagarna. Att utnyttja den nya tekniken kräver nya kunskaper och
kompetenser inom såväl näringsliv, förvaltning som samhället i stort.
Utbildningssystemet måste förändras så att det kan bidra till att höja
kunskapsnivån om IT.

Den ökning av förmågan att överföra, sprida, lagra och hantera
information som informationstekniken medfört innebär att skolan
måste förbereda eleverna att kunna hitta i och sovra ur det växande
informationsflödet.

Kunskaper behövs också om datorer så att datateknikens möjlig-
heter kan utnyttjas på bästa sätt och dess risker undvikas. Dessa kun-
skaper är också viktiga för att trygga ett medborgerligt inflytande
över datateknikens utveckling och användning.

Skolan ska i sitt arbete med datatekniken tillgodose att alla elever
ges en förberedelse för aktivt deltagande i samhällslivet och särskilt
beakta att elever med särskilda behov blir förtrogna med den nya tek-
niken. Datatekniken ska också beaktas inom yrkesutbildningarna och
motverka könsbundna skillnader vid dataundervisningen.

Statsrådet fäste vidare förhoppningar till att datatekniken ska
kunna utveckla och effektivisera undervisningen med nya metoder
och nya hjälpmedel. Användning av tekniken för drillövningar och
programmerad undervisning borde undvikas.

Enligt statsrådet behövdes även mer kunskaper om datoranvänd-
ning på låg- och mellanstadiet.

Beträffande satsningen på datalära från 1984 konstaterades att
denna skulle vara fullt genomförd läsåret 1989/90. Tiden för genom-
förandet utsträcktes alltså ett år till jämfört med den ursprungliga
planeringen.

Målet för den nya treårssatsningen var att den ska leda till att
generella slutsatser ska kunna dras om datorn som pedagogiskt hjälp-
medel.

Beträffande utvecklingen av programvara hävdade statsrådet att
det rådde brist på sådan i skolan och att ett stort behov av skolanpass-
ning av programvara förelåg (Prop. 1987/88:100, bilaga 10, sid. 56,
ff.).

Satsningen på datorn som pedagogiskt verktyg i skolan kom att
bestå av tre delar: centralt utvecklingsarbete, regionalt utvecklingsar-
bete och försöksverksamhet i skolorna.

Den senare kom att omfatta ca 160 projekt inom vilka lärare och
elever arbetade med olika former av datorstöd. Satsningen kom att
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beröra alla stadier i skolan från lågstadiet till gymnasieskolan och de
flesta av skolans ämnen.

Användningen av datatekniken och de typer av programvara som
använts bjöd på en stor variation. Detta gällde också omfattningen av
verksamheten på de deltagande skolorna. I vissa fall förekom bred
verksamhet som gjorde att skolorna identifierade sig som försökssko-
lor, på många andra var projektverksamheten en isolerad företeelse
(Riis, 1991).

Av de 11 regionala projekten hade nio anknytning till högskola
med lärarutbildning. Projektens inriktning varierade från breda inrikt-
ningar till inriktningar på speciella tekniktillämpningar.

Det centrala utvecklingsarbetet bedrevs av SÖ. Det första året
bestod det i att ta in och bedöma ansökningar från skolor och i att ge
hjälp åt de lokala försöken att komma igång. De två sista åren av sats-
ningen inriktades det centrala arbetet alltmer på programvaruutveck-
ling (Riis, 1991).

Uppnådda resultat
DOS-satsningen har utvärderats av en grupp forskare kring Ulla Riis.
Den har avrapporterats i fem delrapporter plus en sammanfattande
slutrapport (Jedeskog m.fl., 1991; Nissen m.fl., 1991; Gidlund, 1991;
Vik, 1991; Riis, 1991). Redogörelsen för de resultat som DOS-
projektet uppnådde bygger i huvudsak på slutrapporten (Riis, 1991).

Det första året av DOS, 1988/89 kom 349 ansökningar till SÖ,
de motsvarade 105 miljoner kronor. Verket hade 4 miljoner kronor
att dela ut. Detta förhållande mellan skolornas ambitioner uttryckta i
penningtermer och de medel som fanns att dela ut kom att gälla un-
der hela DOS-verksamheten. De flesta skolor som fick projektmedel
erhöll mindre summor. Genomsnittet för perioden 1988 varierade
medlen mellan 28000 och 30000 kronor per projekt. (Riis, 1991:
Skolverket, 1997). Detta kom att få följder för behållningen av DOS-
projekten på lång sikt. De erhållna medlen var ofta så små att de kun-
de förbrukas av skolans datoransvarige ensam. Samtidigt saknade
dessa personer ofta kompetens och strategier för att engagera sin kol-
legor i utvecklingen (Jedeskog, 1996; Skolverket, 1997).

Ledningsgruppen för DOS, DOS-gruppen, i vilken ingick perso-
ner från DPG, hade ambitionen att tillskapa många projekt med en
stor geografisk spridning, liksom en spridning över skolformer och
stadier, dessutom ville man ha en spridning vad gällde typ av dator-
användning. Arbetet med projektansökningarna bedrevs under stor
tidspress för att ge projekten möjlighet att komma igång så fort som
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möjligt. Vilka kriterier som användes vid fördelningen av medel ut-
över de ovan nämnda har inte gått att rekonstruera (Riis, 1991 sid.
31, f.).

DOS-gruppens arbete som kontakpersoner för skolprojekten
innebar att man gjorde besök på i stort sett alla de skolor där projekt
fanns. Besöksverksamheten avtog emellertid successivt genom att
DOS-gruppen alltmer koncentrerade sitt arbete på programvaruut-
veckling.

De enda insatserna som gjorts av formell uppföljning av projekten
skedde genom att DOS-gruppen uppmanade projektledarna att läm-
na årliga verksamhetsrapporter. Någon ekonomiskt uppföljning före-
kom ej ( Riis, 1991, sid. 34).

Programvaruutvecklingen var en del av det centrala utvecklings-
arbetet som kom att öka med tiden. Detta ledde till att denna verk-
samhet under sista året av DOS disponerade mer än två tredjedelar av
utrymmet för verksamheten (Riis, 1991).

Enligt Vik (1991) agerade DOS-gruppen utifrån att det rådde
brist på programvara, särskilt bra pedagogisk programvara. Någon
egen undersökning om så var fallet företogs aldrig.

Följden av den satsning man gjorde på programvaruutveckling
blev att relativt avancerad programvara togs fram, men det ledde
samtidigt till att stora och medelstora förlag lade ner sin produktion
av programvara då de inte kunde konkurrera med den med statliga
medel subventionerade programvaruproduktionen. Samtidigt innebar
det att resurser försköts från stöd till de lokala projekten till progam-
varuutvecklingen (Riis, 1991).

De 11 regionala projektens uppgift var att bedriva utvecklingsar-
bete och stödverksamhet riktad mot skola och lärarutbildning. Gene-
rellt blev detta inte fallet. Endast två projekt arbetade med tydlig in-
riktning på stöd till lärarutbildning och skolprojekt (Riis, 1991).

Gidlund (1991) menar att de regionala projekten främst gav av-
kastning inom programvaruutveckling i stället för på det pedago-
gisk/metodiska området, som var den ursprungliga avsikten.

Enligt honom präglades DOS-satsningen av top-down – tänkan-
de. I stället för att låta lärarnas ökade erfarenheter av datoranvänd-
ningen bli utgångspunkt för forskning och utveckling samt program-
varuutveckling agerade man för att föra ut centralt etablerade upp-
fattningar till lärarna(Gidlund, 1991).

Beträffande den lokala försöksverksamheten med skolprojekt
kunde utvärderarna konstatera att de sett få exempel på projekt som
innebar att man gjorde något på ett nytt sätt jämfört med  tidigare.
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Vad som däremot verkade tydligt var att datorstödet blivit ett ytter-
ligare inslag i ”läromedelsarsenalen”. Det intryck de skolbesök som
genomförts var en bild av ny teknik och gamla vanor. Tekniken hade
anpassats till de undervisningsrutiner som var förhärskande. Vissa
undantag fanns som processkrivning och ökade möjligheter för handi-
kappade elever (Riis, 1991; Nissen m. fl., 1991).

Utvärderarna kunde konstatera att den vanligaste programtypen i
projekten var ord- och textbehandlingsprogram. Den näst vanligaste
var drillprogram, som enligt eleverna var vanligare i gymnasieskolan
än i grundskolan. Några tecken på att den ökade datoranvändningen
medfört en effektivisering av undervisningen kunde inte iakttas (Riis,
1991).

Det område där DOS-verksamheten gav ett mycket tydligt ut-
slag var användningen av datorer för elever med handikapp. De ut-
målas av Riis som ”de stora vinnarna” vid skolans datorisering.

DOS skulle också ge erfarenheter av datorstöd på låg- och mel-
lanstadierna. Här användes datorn på samma sätt som på högre stadi-
er och så gott som samtliga datorkoncept fanns representerade. Erfa-
renheterna tydde på att datorstödd undervisning kunde genomföras på
de lägre stadierna utan märkbara problem.

Bland målen som ministern formulerat för DOS-projektet var
också att dataläran skulle utvecklas till att omfatta 80 timmar under
högstadiet. Detta var inte föremål för utvärderingen, men av enkät-
resultat och skolbesök framgick att dataläran inte ökat i volym sedan
1987. Vid många skolor ansåg man att dataläran kunde bytas ut mor
den datorstödda undervisningen i vilket ämne som helst. Detta inne-
bar att datalärans övergipande innehåll om t.ex. datatekniken och
samhällsutvecklingen riskerade försvinna ur undervisningen (Riis,
1991).

 Datoranvändningen hade för eleverna inneburit något nytt och
positivt i skolans verksamhet. Satsningen på att använda datatekniken
hade givit skolan positiv uppmärksamhet. Datoranvändningen hade
bidragit till att höja skolans samhälleliga status. Genom den hade
skolan kommit att förknippas med deltagande i en förnyelseprocess
med starkt tekniskt symbolvärde (Riis, 1991).

En projekttid på tre år var emellertid som för kort för att bli väg-
ledande för framtiden. Riis (1991) menar att ett projekt genomgår tre
faser. Den första under vilken man bygger upp den egna kompetensen
och skaffar program. Under den andra introduceras datorstödet bland
eleverna. Under den tredje börjar datorn bli ett naturligt inslag för
både lärare och elever och under datorstödet börjar användas på ett
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metodiskt genomtänkt sätt. Vid avslutningen av DOS-projektet be-
fann sig det flesta projekt i den andra fasen (Riis, 1991).

Ett av de politiska målen med DOS: att det skulle leda till att
generella slutsatser skulle kunna dras om datorn som pedagogiskt
hjälpmedel kan emellertid inte anses som helt uppfyllt. Någon central
summering av erfarenheterna kom nämligen aldrig att ske.

Teknikfaktorn
Ingen av de utvärderingar som gjorts av insatserna för att sprida och
införa bruket av IT i undervisningen under 1980-talet har tagit upp
frågan om vilka datorsystem som användes under perioden och hur
dessa fungerade för användare. Den styrning som SÖ kom att utöva
från 1984 och framåt genom att granska och godkänna datorsystem
för skolan är alltså föga diskuterad. Datorerna beskrevs av bl.a. SÖ
som pedagogiska verktyg eller läromedel. Det kan ju vara av ett visst
intresse hur dessa verktyg, som lärarna förväntades använda såg ut
under 1980-talet. Det är ju eljest lätt att bedöma utvecklingen under
1980-talet mot bakgrund av de datorsystem vi använder idag.
 SÖ:s styrning byggde på att statsbidrag för skolornas datorinköp
kopplades till att dessa skulle vara godkända av Skolöverstyrelsen.

SÖ:s granskning av datorsystem17 byggde på kriterier som ut-
formats mot bakgrund av arbetet i PRODIS- och TUDIS-projekten.

Riis (1987) nämner SÖ:s arbete med att utforma kravspecifika-
tioner för skoldatorer och av hennes rapport framgår också att styr-
ningen till typ av dator var centraliserad på den kommunala nivån där
skolstyrelserna fattade besluten.

Arbetet med de första kravspecifikationerna var färdigt i början på
hösten 1984. Då vände SÖ sig till presumtiva leverantörer, som i
oktober skulle lämna förslag till utrustning. Därnäst vidtog en utvär-
deringsprocess där SÖ stod i kontinuerlig dialog med leverantörerna. I
december 1984 kunde SÖ sedan lämna en rapport över godkända
datorsystem till kommunerna (Riis & Jedeskog, 1997).

Godkännandet av datorsystem innebar alltså egentligen ett god-
kännande av leverantörer.

En genomgång av några av de rapporter över godkända datorsy-
stem som SÖ publicerat visar att det som bedömdes var en helhet av
hårdvara, operativsystem, programvara, kringutrustning och support
för datorsystemen (SÖ, 1985; 87; 88; 89).
                                                
17 Med datorsystem avses helheten av datorer, operativsystem, programvara och
ibland även kringutrustning, som skrivare och nätverk.
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Jag kommer inte att gå in på alla detaljer i de olika kravspecifika-
tionerna eller av det utbud som de godkända leverantörerna erbjöd.
Det jag koncentrerar mig på är sådant som har med användarvänlig-
het att göra. Datorn skulle ju vara ett pedagogiskt verktyg och då är
det ju viktigt att inte hanteringen av datorn skymmer bort de peda-
gogiska intentionerna.

En styrande faktor i kravspecifikationerna var att SÖ angav vilka
operativsystem som skulle komma ifråga för skoldatorerna. År 1985
var de CP/M, UNIX och DOS eller MS-DOS – alla så kallade
kommandolinjestyrda system. Om vi bortser från de kryptiska be-
teckningarna så hade alla dess operativsystem det gemensamt att de
styrdes via kommandon som skrevs från tangentbordet. Nedanståen-
de figur är ett exempel på kommandon i MS-DOS för att kopiera ett
dokument från en enhet till en annan och därefter radera dokumentet
på den första enheten.

Figur 4: Datorskärm med exempel på kommandon i DOS.

Att observera är att kommandona är på engelska. Rätt stavning var
av stor betydelse. Stavade man fel ”förstod” inte datorn kommandot.
Bilden illustrerar också ett annat drag hos de datorer som förekom
omkring 1985. Bildskärmarna var gjorda för att återge text. I SÖ:s
kravspecifikation från 1985 sägs att under ”Dataskärm” att skärmen
ska ha utrymme för minst 80 alfanumeriska tecken per rad och ha
utrymme för minst 24 rader text (SÖ, 1985).

När man läser igenom det de olika leverantörerna erbjuder i form
av programvara så varierar detta mellan de olika leverantörerna. Flera
olika program för ord- och textbehandling förekommer, tex.

Vanligt var att programvaror vid den här tiden, även om de t.ex.
var anpassade för DOS, hade olika gränssnitt mot användaren. Någon
standardisering som i dagens programvaror där t.ex. kommandon för
att spara, öppna filer, etc. oberoende av vilket program som används
alltid finns under samma meny förekom inte.
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Programmens olika funktioner togs fram genom att användaren
tryckte ner olika tangentkombinationer. I vissa program kunde en
stor mängd sådana förekomma och ofta krävdes att mer än två tan-
genter trycktes ner samtidigt för att ge ett kommando till program-
met. De kombinationer av tangenter som skulle användas kunde vari-
era från program till program, liksom programmens utseende på da-
torns skärm (Campbell-Kelly & Aspray, 1996).

Följden av denna typ av operativsystem och den programvara
som användes på dem var att det kunde uppstå svårigheter att minnas
olika kommandons lydelse och att komma ihåg alla de tangentkom-
binationer som behövdes i de olika programmen. Inlärningskurvan för
att lära sig ett nytt program kunde också vara brant.

Egentligen krävde den typ av operativsystem och de program-
varor SÖ rekommenderade att användaren regelbundet använde dem.
Ett längre uppehåll i användningen kunde medföra oönskade glöms-
keeffekter.

Mot denna bakgrund kan man ha en viss förståelse för att mycket
av fortbildningen till lärare kom att inriktas på tekniken under 80-
talet. Samtidigt var det viktigt att lärarna fick utbildning på just det
system och de programvaror som fanns på deras skola.

Av SÖ:s olika rapporter över godkända, bidragsberättigade da-
torsystem framgår att datorernas kapacitet förändrades mellan 1985
och 1989. Processorer blev allt kraftfullare, minnes- och lagringskapa-
citeten ökade, etc. Man kan också följa hur operativsystemet CP/M
som användes på bl.a. COMPIS-datorerna blir allt ovanligare och hur
DOS kommer att dominera alltmer. I rapporten från 1989 finns
CP/M ej med längre (SÖ, 1989).

Dagens datoranvändare kan fråga sig om det inte fanns några mer
lättanvända alternativ till de textbaserade operativsystemen.

Forskning om interaktionen mellan människa och dator hade lett
fram till ett konstaterande att operativsystem med grafiska gränssnitt
och standardisering av hur programvaran såg ut kunde vara mer an-
vändarvänligt (Campbell-Kelly & Aspray, 1996).

Sådana kom också att utvecklas och 1984 presenterade Apple en
maskin kallad Macintosh med ett grafiskt gränssnitt styrt med ett
pekdon, en datormus. Det fanns noggranna specifikationer för hur
gränssnittet i de programvaror som utvecklades för detta datorsystem
skulle se ut. På så vis kunde viktiga funktioner samlas under samma
menyer på samma plats på datorns skärm oavsett vilket program som
användes.
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Macintosh förekommer dock inte bland de av SÖ godkända sy-
stemen eftersom SÖ specificerat operativsystemen på ett sådant sätt
att denna datortyp inte platsade bland skoldatorerna. Bakom detta
kan ligga sådana skäl som att t.ex. DOS dominerade i arbetslivet (Ds
1988:40).

Av en förteckning över utrustning vid högstadieskolor som fått
statsbidrag från 1986 framgår att SÖ medgivit att 4 skolor (av ca 750
i förteckningen) som köpt Macintosh fått bidrag. I övrigt förefaller
styrningen från SÖ ha lett till att en majoritet (ca 450) av skolorna
vid den här tiden köpt COMPIS, bland övriga datorer dominerar
olika DOS-baserade system (SÖ 1986).

Först 1989 tas ett operativsystem med grafiskt gränssnitt och
som styrdes med mus upp som bidagsberättigat. Det var IBM:s
OS/2. Under rubriken ”Miljöer av operativsystemkaraktär” nämner
SÖ att Macintosh ”via operativsystemet tvingar alla programvaror
att ha ett visst gränssnitt. En Macintoshanvändare känner därför igen
sig även i en för honom okänd programvara” (SÖ 1989, sid. 12).

Sedan omnämner SÖ ”två välbekanta ansatser” som ”via tillägg
till operativsystemet MS-DOS skapar en operativsystemmiljö, som
arbetar med ikoner och pekdon (mus)” (SÖ 1989, sid. 12). SÖ tilläg-
ger att den ena av dessa, MS-Windows, ”verkar för tillfället vara det
mest framgångsrika” (SÖ, 1989, sid. 12).

I Datorprogramgruppens (DPG) rapport från 1989 nämns att:

MS-DOS får anses vara dagens men i viss mån gårdagens mer eller
mindre defacto standard som operativsystem. Samtliga de av SÖ godkän-
da datorerna kan också arbeta under detta operativsystem. Men redan nu
ser vi att morgondagen kanske bringar en ny standard för operativsystem,
kanske blir det OS/2 (Ds 1988:40).

Att notera är att i den mer visionära, senare delen av citatet
nämns inte det idag dominerande operativsystemet: MS Windows.

Den bild man får är att så sent som 1989 dominerade komman-
dolinjestyrda operativsystem som MS-DOS bland skolans datorer.
Enligt DPG var de vanligaste datorprogrammen i skolorna verktygs-
program utvecklade för näringsliv och förvaltning – och måste man
tillägga anpassade för kommandolinjestyrda operativsystem.

Detta innebär att mer användarvänliga operativsystem förekom
endast i mindre utsträckning i skolbruk vid den här tiden.

Det finns anledning att ställa frågan i vilken utsträckning valet av
teknik och styrningen av tekniken påverkat anammandet av datorn
som verktyg i skolan under 1980-talet. Idag kan det vara för sent att
få ett svar. Det kräver i viket fall mer forskning.
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I SÖ:s första handlingsprogram förbinds användningen av IT och
dataläran med ett elevaktivt synsätt.

Spelet mellan aktörerna på skolarenan under 1980-
talet.
Lindensjö & Lundgren (1986) använder begreppet formuleringsarena
för att beteckna den nivå där regering och riksdag och den centrala
skolmyndigheten, SÖ agerar och där skolreformer utformas. Denna
delas i sin tur in i den politiska arenan dit riksdag och regering förs och
den administrativa arenan där SÖ agerar. På den politiska arenan
sammanjämkas olika intressen och tas beslut om reformer. Den admi-
nistrativa arenan har att ta fram underlag för dessa beslut detta kan ske
både inom regeringens departement eller inom SÖ.

Realiseringsarenan kallas den arena där reformbeslut genomförs.
Denna förläggs främst till den lokala skolnivån där skolledare och lä-
rare är aktörer. Hur realiseringsarenan ska avgränsas kan diskuteras,
SÖ hade under 1980-tal förutom att ta fram underlag för de politiska
besluten även ett ansvar för att genomföra dessa. I SÖ:s organisation
ingick också länsskolnämnderna på den regionala nivån.

Det innebär att realiseringsarenan under denna period också hade
en central och regional del där SÖ agerade.

Jag har tidigare konstaterat att det initiativ till att påbörja för-
söksverksamhet med datorn i skolan på 1970-talet kom från aktörer-
na på den politiska arenan.

I början av 1980-talet verkar aktörerna på den politiska arenan
pådrivande, man fattar beslut om datalära i den nya läroplanen och
tillför medel för datorer till gymnasieskolan. Man påpekar också vik-
ten av att denna skyndsamt genomförs.

SÖ som beslutade om sitt första handlingsprogram för datorn i
skolan 1980 arbetar fortfarande med utredningar om skoldatorer och
anser att dataläran på högstadiet inte förutsätter tillgång till datorer.

Aktiviteten från den politiska arenan ökar 1984 då politiska beslut
tas om den s.k. treårssatsningen för att förse högstadieskolorna med
datorer och för att realisera dataläran, som enligt Nissen & Riis
(1985) inte tillkom på initiativ från SÖ. Uppenbart är att aktörerna
på den politiska arenan, i motsats till SÖ ansåg att dataläran även på
högstadiet förutsatte tillgång till datorer. Samtidigt bör man ha i
minne att en satsning hade gjorts på att skapa en svensk skoldator och
att ökad tillförsel av medel för datorinköp kan ha varit ett sätt att
stödja denna satsning.
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Ungefär samtidigt som treårssatsningen beslutades ändrade SÖ
sin policy för dataläran på högstadiet. I handlingsprogrammet från
1984 skulle den också på högstadiet innebära användning av datorer.

Två arbetsgrupper skapas också inom utbildningsdepartementet,
DUG och DPG. De kommer att arbeta med frågor av vilka flera lika
gärna kunde anses var sådant som kunde hanteras inom SÖ. Arbetet
inom dessa grupper leder fram till nästa stora satsning, DOS-projektet
1988 – 1991, som också den framstår som ett resultat av agerande
inom den politiska arenan. När en ledning för DOS-projektet skapas
kommer den också att innehålla personer som förts över till SÖ från
DPG.

 Det förefaller alltså som om aktörerna på den politiska arenan
agerar med större intensitet för att införa användningen av datorer och
för att realisera dataläran i skolan från 1984. Till detta kan de utvär-
deringar som visade på att denna inte fått det utrymme och den roll
som var avsedd ha bidragit (Nissen & Riis, 1985, Riis, 1987). I viss
mån innebär utvecklingen efter 1984 att aktörer på den politiska are-
nan engagerar sig mer i realiserandet av ett införande av ökad använd-
ning av datorer i skolan.

Samtidigt förstärker detta den karaktär hos 80-talets satsningar
av top-down styrning som utvärderarna av DOS-projektet pekar på
och som betecknats som en ”teknisk push-kampanj insvept i pedago-
gisk retorik” (Riis & Jedeskog , 1997, sid. 47).

Jag finner det emellertid svårt att avfärda de pedagogiska argu-
ment som kopplas till datoranvändningen som enbart retorik. Sådant
som att arbeta ämnesövergripande, att utgå från elevens frågor, att
tillämpa ett undersökande arbetssätt hade ju dels sin grund i erfaren-
heter från t.ex. PRINCESS-projektet, dels kan de kopplas till de pe-
dagogiska tankarna i Lgr 80.

 På realisationsarenan utgjorde lärarna den stora gruppen. Det var
på dem förväntningarna stod att integrera datoranvändningen i den
dagliga pedagogiska praktiken som samtidigt skulle förändras.

Enligt Ellström (1996) så är möjligheten till förändring i en orga-
nisation beroende av sådant som de normer och värderingar som finns
i organisationen och av de strukturella förhållandena i densamma.

Giddens (se sid. 11) talar om sådana faktorer som resurser som
aktörerna i organisationen stödjer sig på när de handlar. Genom sitt
handlande bekräftar aktörerna normer, värderingar och  strukturer.
Samtidigt har emellertid aktörerna genom att de är kunniga och re-
flekterande en möjlighet att kunna gå utöver de ramar för handlandet
som normer, värderingar och strukturer utgör. Om detta ska leda till
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förändringar beror dock på vilket handlingsutrymme som finns i or-
ganisationen och på de rådande maktstrukturerna inom densamma.

Man kan säga att möjligheten till förändringar i en organisation är
kopplade till hur lärandet inom densamma tas tillvara.

Lärande och förändringar kräver emellertid ett handlingsutrym-
me för aktörerna och att det finns utrymme för reflektion i organisa-
tionen (Ellström, 1996).

Med kan man fråga sig vilket utrymme skolan och lärarna hade
för att lära av införandet av datorer i skolan, och kanske också vad de
lärde.

Frågan är inte helt enkel att besvara mot bakgrund av det materi-
al jag haft tillgång till. Man kan dock konstatera att SÖ:s handlings-
program föreskrev vilken pedagogik som var lämplig vid införandet
av datalära och vid bruket av datorer. Mest tydligt är det i den andra
handlingsplanen från 1984 (SÖ 1980, SÖ 1984a). En annan sak som
kan konstateras är att lärarna hade mycket litet val när det gällde vilka
verktyg i form av datorer, etc. de skulle använda. Detta reglerades
genom att statsbidragen var kopplade till att endast av SÖ godkända
datorer inköptes i kommunerna och inköpen i kommunerna styrdes
ofta centralt (Riis, 1987).

När DOS-satsningen med dess inriktning på att utveckla peda-
gogik och metodik för användningen av datorn i skolan kom med
tiden stödet till de lokala skolprojekten att tonas ned. Alltmer av re-
surserna för DOS användes i stället för central programutveckling.

Någon samlad värdering av erfarenheterna av DOS gjordes heller
aldrig av skolmyndigheterna (Riis, 1991). Några år efter projektets
avslutande kunde lite av bestående pedagogiska effekter observeras i
skolorna (Skolverket 1994, 1996, Jedeskog 1996).

Erfarenheterna från gjorda utvärderingar tyder på någon form av
systemfel inom skolväsendet. Så var det till exempel möjligt att på
den centrala genomförandearenan omforma målen för DOS-
satsningen så att resurser i ökande utsträckning gick till programut-
veckling i stället för till skolprojekt och till stöd av dessa (Riis, 1991).

Ett annat systemfel rör skolorganisationens problem att doku-
mentera och lära av den egna erfarenheten, som kan ha bidragit till att
de eventuella förändringar som t.ex. DOS-projekten aktualiserade
aldrig blev föremål för reflektion på de olika projektskolorna. DOS-
projektet som helhet kom ju inte heller att bli föremål för utvärdering
och reflektion på den centrala skolnivån. När SÖ lades ner fördes vis-
serligen en del av den personal som arbetat med DOS över till Skol-
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verket, men den av SÖ planerade erfarenhetssammanfattningen kom
aldrig att ske (Riis, 1991).

Det intryck jag fått av 1980-talets satsningar är av den lokala
skolan som ett objekt för externa aktörers försök att förändra dess
vardag. Bruket av IT ska införas och förändringar av skolans pedago-
giska ska ske därvid. Man anar ett synsätt där: ”Lärare är i huvudsak
konsumenter som ska använda innovationen så att den leder till för-
nyelse och förbättring i det praktiska livet” (Dalin, 1994, sid. 246, f).

En av de lärare Jedeskog (1996) intervjuat hade påpekat att infö-
randet av datorer som verktyg i skolan innebar, dels att läraren lärde
sig om tekniken i sig, dels att läraren lärde sig hur detta verktyg kun-
de användas i den pedagogiska praktiken. Att ta till sig datorn som
pedagogiskt verktyg innebar alltså ett komplicerat lärande.

Det förefaller som om det sätt på vilket 1980-talets satsningar
utformades inte skapade det utrymme för lärande och reflektion som
skulle krävts för att effekterna av dem skulle bli bestående.

Perioden 1992 – 1993
År 1991 lades SÖ ner och ersattes med en ny central myndighet,
Skolverket.

SÖ:s nedläggning och tillkomsten av Skolverket var ett led i den
decentralisering av skolsystemet (se bilaga n) som började omsättas i
praktiken med att kommunen gjordes till huvudman för skolan i
skollagen från 1985 (SFS 1985:100, skollagen).

Styrningen av skolan fick nu på allvar en ny karaktär. Skolan
skulle styras med mål fastställda av riksdag och regering och kommu-
nens ledning ansvarade för att dessa mål förverkligades lokalt.

Hela den hierarkiska styrorganisation som tidigare funnits med
SÖ, länsskolnämnder, etc. avvecklades nu.

Vid skolverket kom fyra av DOS-gruppens expertanställda samt
några av de fast anställda från DOS-gruppen att anställas. På så vis
kan man anta att en viss kontinuitet mellan DOS och skolverket kom
att bevaras. Skolverket kom också att överta ett knappt 50-tal pro-
gram som utvecklats inom DOS (Riis, 1991).

Uppdrag till skolverket om IT
Skolverket fick regeringens uppdrag att ansvara för genomförandet
och utvecklingen av datapolitiken inom skolområdet i augusti 1992
(Regeringsbeslut 1992-08-20).
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I uppdraget angavs att det datapolitiska målet på skolans område
var att stimulera användningen av datorn som ett redskap. Det beto-
nades härvid att datorn var ett läromedel bland andra. Datorn skulle
användas i undervisningen och dess planering och uppföljning av både
elever och lärare. Användandet av datorer i skolan skulle följa samma
utvecklingslinjer som i samhället i övrigt (Regeringsbeslut 1992-08-
20).

De motiv som fram till 1992 hade förts fram av statsmakterna för
att legitimera datoranvändning i skolan var:
• På samhällsnivån: Demokratiaspekten
• På arbetslivsnivån: Förberedelse för kommande yrkesliv
• På skolnivån: att uppfylla krav från samhälle och arbetsliv på att

nyttiggöra de effekter som datorerna kan ha på elevernas lärande,
samt utveckla formerna för skolarbetet  så att det underlättas och
ges mer variation.

Man kan notera en förskjutning skett i statsmakternas motiv. I början
av 80-talet fördes demokratiaspekter och arbetslivsaspekter fram. –
Man fokuserade på att förbereda eleverna för deltagande i samhälls-
och arbetsliv. I regeringsbeslutet 1992 är det datorn som redskap och
användningen av datorer på samma sätt som i samhället i övrigt som
främst betonas. Till synes har demokratiaspekten av datoranvänd-
ningen tonats ned.

Skolverket fick också ett antal deluppdrag, ett om att kartlägga
datorsituationen vid grundskolor och gymnasier, ett annat om att
belysa den datorstödda undervisningen innehåll och uppläggning.

Uppdraget att kartlägga datorsituationen genomfördes i samar-
bete med Kommunförbundet och inriktades på att undersöka till-
gången på hårdvara, förekomst av datasalar och lokala nätverk, m.m.
Undersökningen genomfördes 1993. För grundskolans del gick det 38
elever per dator för undervisning. Datorerna var vanligtvis placerad i
datasalar med lokalt nätverk. Tre fjärdedelar av grundskolorna sakna-
de möjligheter till extern datakommunikation  (Skolverket 1994).

IT-utvecklingen i skolorna omkring 1990-talets mitt
Uppdraget att belysa den datorstödda undervisningen innehåll och
uppläggning lade Skolverket ut till Institutionen för pedagogik och
psykologi vid Linköpings universitet, där Gunilla Jedeskog blev den
som stod bakom de två rapporter Skolverket kom att publicera
(Skolverket, 1994; Skolverket 1996). I sin licentiatavhandling bidrog
Jedeskog också till att belysa den utveckling som skett fram till mit-
ten av 1950-talet (Jedeskog, 1996).
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Jedeskog hade varit en i den grupp kring Ulla Riis, som utvär-
derat DOS-projektet. I samtliga dessa tre arbeten från 1994-1996,
utnyttjar Jedeskog  möjligheterna att jämföra situationen i skolan vid
den tidpunkt hon genomför undersökningarna på 90-talet med vad
som var läget då olika undersökningar genomfördes på 1980-talet.

I den första rapporten från Skolverket redovisades en undersök-
ning baserad på enkäter till 400 grundskolor och 200 gymnasiesko-
lor/Komvux samt intervjuer. Besök och intervjuer skedde också vid
tre skolor som kommit långt i utvecklingen av datorstödd undervis-
ning i DOS-projektet år 1991.

I sin licentiatavhandlingen undersökte Jedeskog  utvecklingen hos
en grupp lärare som intervjuats 1984 i den studie som Nissen och Riis
avrapporterade 1985. (Nissen & Riis, 1985).

Undersökningen bakom Skolverksrapporten från 1996 byggde
delvis på material från licentiatavhandlingen, men dess inriktning var
att utgöra en uppföljning av vad som hänt i fyra kommuner där man
haft DOS-projekt (Skolverket, 1996).

Resultaten från de tre arbetena ovan tyder på att utvecklingen av
datoranvändningen i skolan med små förändringar låg på samma nivå
som i slutet av DOS-projektet. De projekt som förekommit under
DOS-tiden hade i allmänhet upphört efter 1991. Lärare som varit
aktiva inom DOS-projekten ägnade sig nu i mindre utsträckning åt
att utveckla datorstödd undervisning. I vissa fall hade de övergått till
andra former av skolutveckling. Variationen i datoranvändning i
svenska skolor var stor. Något nytt var att datorer anskaffats till låg-
och mellanstadieskolor. Datorns främsta användning på olika stadier
var:

Tabell 11: Datorns främsta användningsområden i skolan. (Skolverket, 1994).
Stadium Användning
Låg- och mellanstadiet Svensk & specialundervisning
Högstadiet Svensk & specialundervisning, datalära
Gymnasieskola/Komvux Datakunskap & ämnesinriktad använd-

ning (yrkesämnen)

På 90 procent av de undersökta skolorna använde högst hälften av
lärarna datorn regelbundet, en gång i veckan, i undervisningen. Detta
innebar att elevernas datorerfarenhet från undervisningen varierade
också inom skolorna, mellan klasser och inom klasser. I stort sett
samma programvaror dominerade som under DOS-projektet. Ord-
behandling var således mycket vanligt förekommande, men också
övningsprogram, ritprogram och kalkylprogram användes.
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Samtidigt ville lärarna satsa på nya typer av program; datorkom-
munikation, databaser och inom gymnasieskola/Komvux, på rena
yrkesprogram.

En förändring som skett, jämfört med vad som visade sig i utvär-
deringen av datalära 1984-87, var att datorn nu användes mer inom
SO-ämnen på högstadiet.

Flertalet skolor saknade 1994 någon plan för integreringen av da-
torer i undervisningen, läget var enligt rapporten 1996 något bättre.
Undervisningen med användning av datorer blev sällan föremål för
utvärdering.

Innehållet i arbetet med datorer var likartat med läget 1991, ar-
betssättet var varierat men individuellt arbete vid datorn dominerade.

De positiva effekter för eleverna som redovisades var ofta av mer
generell karaktär och sammanföll med sådant som tidigare uppfölj-
ningar och utvärderingar noterat. Elever med motoriska och/eller
inlärningssvårigheter hade störst glädje av datorn.

Negativa erfarenheter hängde samman med sådant som brist på
pengar, tid och kompetens. För få datorer i förhållande till antalet
elever försvårade tillgängligheten till utrustningen och placeringen av
datorer i datasalar gav upphov till schemaläggningsproblem.

Några större effektivitetsvinster hade datoranvändningen inte
medfört.

 När det gällde den demokratiska aspekten av datoranvändning –
att lära om dessa och deras användning i samhället i syfte att kunna
påverka utvecklingen – hade den bland lärarna 1995 ersatts med en
inriktning på att datoranvändningen sågs som en förberedelse för
kommande yrkesliv.

Brist på pengar i skolan och kompetensbrist hos lärarna uppgavs av
lärarna som orsak till att dataundervisningen inte utvecklats nämnvärt
sedan 1991.

Ett intryck man får är att när yttre påtryckningar och incitament
upphörde vid DOS-projektets slut så ebbade verksamheten i DOS-
projekten ut (Skolverket, 1996).

Läsningen av Jedskog (1996) ger en bild av skolsystemet som ett
system med svårigheter att lära av den egna erfarenheten. Den syste-
matiska bristen på utvärderingar och reflexion över gjorda erfarenhe-
ter av datoranvändningen tyder på detta. Till detta kommer att olika
ramfaktorer, tycks ha begränsat utrymmet för att ta nya initiativ.

Även om en del resultat uppnåtts, det fanns t.ex. fler datorer i
skolan 1993 än 1983 och också fler lärare med erfarenhet av datoran-
vändning, så hade spridningen av datoranvändningen i skolsystemet
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fram till mitten av 1990-talet gått långsammare än i samhället i öv-
rigt. I det material som de två skolverksrapporterna och licentiatav-
handlingen utgör ställs också frågan om inte spridningen i skolan
också gått långsammare än spridningen av IT till hemmen.

Jedeskog (1966) menar att sättet att introducera IT i skolan kan ha
bidragit till den långsamma utvecklingen. I Riis rapport från 1991
påpekas att detta skett genom en Top-Down process där tekniken
kom att stå i fokus. Den har också karaktäriserats som teknik-”push”
uppifrån där utrymme för ”pull” nerifrån aldrig skapades. På så vis
kom processen att styras utifrån ett tänkande där tekniken i sig skulle
finna sin egen användning (Riis & Jedeskog, 1997).

Några tydliga tendenser till grundläggande förändringar av lärarroll
och arbetssätt kunde inte beläggas av Jedeskog (1996). Hon menar att
hennes material snarare tyder på att datoranvändningen anpassas till
den rådande strukturen i skolan.

Frågan hon ställer är om tekniken i sig är så revolutionär att den
kan bidra till att omforma villkoren för och innehållet i undervisning
och lärande eller om skolan kommer att assimilera den och göra den
till en del av rådande strukturer. I vilket fall hade revolutionen ännu
inte skett 1996, men Jedeskog lämnar ändå ett utrymme för att den
kan komma längre fram(Jedeskog, 1996).

Perioden 1994 – 2000

Ny läroplan för grundskolan
1994 trädde en ny läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsen-
det, Lpo 94) i kraft. Läroplanen kompletterades med ämnesvisa kurs-
planer (SKOLFS 1994:3).

I själva läroplanen från 1994 görs under rubriken ”Skolans upp-
gifter” en referens till informationssamhället i skrivningen ”Eleverna
skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort in-
formationsflöde och en snabb förändringstakt.” Detta gör att
”Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kun-
skap blir därför viktiga.” liksom att: ”Det är också nödvändigt att
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållan-
den och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” I stycket kopplas
detta till utveckling av språklig och kommunikativ förmåga och till
elevernas identitetsutveckling. Skolan ska också ge överblick och
sammanhang, eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar
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och ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självstän-
digt och lösa problem. (Lpo 94, sid. 15, f)

I själva läroplanen finns ett enda explicit omnämnande av IT. Det
görs under rubriken ”Rektors ansvar”. Denna har således ett särskilt
ansvar för att:

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning,
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och ut-
veckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Lpo 94,
sid. 23).

I övrigt sker inga andra omnämnanden av IT i själva läroplanen. Re-
ferenser till informationssamhället eller IT-samhället förekommer i
kursplanerna, där nämns också informationsteknik och användning av
datorer och databaser. Det förekommer dock endast i ca hälften av
alla de 21 ämnen som kursplanerna innehåller. I t.ex. naturorienteran-
de ämnen saknas IT medan det förekommer i t.ex. bild, slöjd, och
svenska. När det gäller samhällsorienterande ämnen finns en över-
gripande skrivning under rubriken ”Kunskapande i ett informations-
rikt samhälle”, men mer konkreta skrivningar förekommer endast i
historia där databaser nämns. Det är alltså inte självklart att alla äm-
nen kan finna skrivingar till stöd för arbetet med IT-användning i
kursplanerna till Lpo94 (SKOLFS 1994:3).

Ingenstans i de nya läroplanerna eller kursplanerna omnämns
datalära. Lpo 94 innebar alltså att ämnet datalära som infördes med
Lgr 80 upphörde att existera.

De nya läroplanerna för gymnasieskolan, nu kallad Läroplaner för
de frivilliga skolformerna (LpF94), påminner i de inledande avsnitten
om Lpo94, när det gäller hur man refererar till informationssamhället.
Datorer nämns på samma sätt som i Lpo94 under rektors ansvar.

I övrigt varierar förekomsten av omnämnanden av informations-
teknik och datorer beroende på studievägar. Även för gymnasieskolan
finns ämnen som saknar skrivningar till stöd för IT-användning.

I och med att dataläran försvann tydliga skrivningar om vikten av
att skolan ska bidra till att eleverna får kunskaper om IT-använd-
ningens konsekvenser för samhällsutvecklingen och en vilja att påver-
ka hur IT-användningen i samhället utvecklas ur läroplanerna.

Man kan säga att de nya läroplanerna 1994 i stället betonar så-
dant som har med förberedelse av eleverna för att leva och verka i ett
samhälle där kunskap om och färdighet i att hantera stora informa-
tionsflöden får en ökande betydelse. Hur detta skulle ske är det svårt
att bilda sig en uppfattning om av läroplan och kursplaner. Av det
ovan refererade uppdraget till Skolverket (Regeringsbeslut 1992-08-
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20) framgick dock att datorn skulle ses som ett läromedel bland andra
och att användningen av datorn på samma sätt som i samhället i öv-
rigt betonades.

Statens aktiviteter
Våren 1944 bildade den dåvarande regeringen en särskild kommission
för att arbeta med IT-frågor, den s.k. IT-kommissionen. Den leddes
av statsministern och ett flertal ministrar var medlemmar i kommis-
sionen. I augusti samma år resulterade arbetet i en proposition: Infor-
mationsteknologin. Vingar åt människans förmåga (Prop. 1994:118).
I denna poängterades att Sverige måste utvecklas till en framstående
användare av IT och att satsningar på ökad IT-användning i skolan
härvid spelade en central roll:

Skolan bygger upp unga människors kunskaper, men också deras vanor
och beteenden. Det nya sätt att ta till vara kunskaperna, som IT ytterst
utgör, måste växa ur - och spridas vidare från - skolans miljö och arbets-
former (Prop. 1994:118, sid 7, f.)

Stora förhoppningar fästes vid IT:s möjligheter att utveckla nya un-
dervisningsmetoder:

IT kan inom undervisningen medverka till en utveckling av nya under-
visningsmetoder - i skolan och på distans, i ungdomsutbildningen likaväl
som i det livslånga lärandet - som är starkare än motsvarande förändring på
många andra områden (Prop. 1994:118, sid. 8).

För skolans del fastställdes att alla elever ska lära sig använda IT.
Detta skulle i sin tur medföra en rad förbättringar:

…På så sätt kan undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas och
inlärningen förbättras... (Prop. 1994:118, sid. 9).

Därtill skulle IT-användning i skolan medföra ett frigörande av krea-
tivitet hos både lärare och elever och öka möjligheterna till både per-
sonlig utveckling och framgångar i yrkeslivet (a.a., sid. 9).

Användningen av IT skulle genomsyra utbildningen: i alla ämnen
skulle IT integreras.

Särskild vikt skulle läggas vid flickors intresse och användning av
IT. Här gjordes männens användning till norm. Målet var att kvinnor
skulle komma att utnyttja IT i minst samma utsträckning som män.

I propositionen deklarerades att IT var en skapare av nya möjlig-
heter för alla elever. Ett individualiseringsperspektiv anlades här: ”Den
(IT) skall utnyttjas för att ta tillvara varje elevs talang” (Prop.
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1994:118, sid.9) Dessutom skulle IT användas för att stödja elever
med särskilda behov, t.ex. handikappade.

Sist förklarades att IT skulle användas för distansutbildning i både
ungdoms- och vuxenutbildning och detta kopplades till att ”den
kontinuerliga kompetensutvecklingen” skulle förstärkas (Prop.
1994:118, sid. 9).

Regeringen hade också förslag på hur målsättningarna skulle
genomföras. Beträffande ansvaret gällde att:

• Kommuner och skolor skulle ansvara för att främja användningen
av IT i undervisningen och mål skulle sättas upp för detta.

• Vidare skulle varje kommun utarbeta en strategi för IT-
användningen och hur den skulle byggas ut i skolan.

• Rektorerna skulle ha samma ansvar för den egna skolan.

För att främja utvecklingen av en bred IT-användning i kommuner
och skolor skulle en nationell aktion genomföras med introduktion
hösten 1994. I denna borde staten, utvecklare och leverantörer av IT,
läromedelsförlag, etc. samverka.

Regeringen ville också att ett nationellt Internet-anknutet infor-
mationsnätverk – skoldatanätet - skulle skapas. Skoldatanätet ska
erbjuda ”tjänster av hög kvalitet”. Nätet skulle binda samman skolor
med varandra och med universitet och högskolor. Ambitionen var att
nätet skulle kunna nås från alla klassrum från lågstadiet och uppåt.

Det betonades att lärarna i framtiden skulle vara föredömen i IT-
användning och att detta krävde fortbildning i användning av IT.
Dessutom måste lärararbetsplatser ”med tillgång till väl avpassade
datatjänster” skapas i skolan.

Läromedelsutveckling av elektroniskt tillgängliga läromedel var
ytterligare ett insatsområde. Man underströk vikten av att dessa lä-
romedel skulle kunna vara tillgängliga via lokala datanät i både klass-
rum och vid lärararbetsplatser.

Det sista som skulle ske var att främja utvecklingen av distansut-
bildning med hjälp av IT. Staten skulle här styra genom upphandling
av tjänster för distansutbildning så att samarbete mellan skolor, uni-
versitet och högskolor utvecklas. Dessutom skulle staten gå in med
stöd för utveckling av distansteknik.  

”Vingar” innebar att IT av regeringen tilldelades en avgörande
roll för samhällsutvecklingen. IT skulle utveckla samhället på i stort
sett alla områden och trygga fortsatt sysselsättning och tillväxt.



Åtgärder för att införa IT i skolan

103

Skolans IT-användning framställdes som grundläggande för hur
IT:s möjligheter skulle tillvaratas och spridas i samhället. Som fram-
gått utmålades IT också som ett verktyg som skulle medföra en kraf-
tig utveckling av skolan: undervisningsmiljön skulle förnyas, pedago-
giken utvecklas och inlärningen förbättras.

Ytterst lite av detta synsätt återspeglas i de nya läroplanerna som
ju tillkommit innan regeringen lade fram ”Vingar”. Samtidigt mar-
kerar propositionen en övergång till ett synsätt där IT och inte minst
Internets möjligheter blir det som alltmer ses som den centrala tekni-
ken och motorn för samhällsutvecklingen och där spridningen av dess
användning görs till den centrala framtidsfrågan.

KK-stiftelsens inrättande
”Vingar” (Prop. 1994:118) lades fram av en borgerlig regering som i
valet hösten 1994 förlorade makten och ersattes med en socialdemo-
kratisk regering. Innan detta skedde han den borgerliga regeringen
med att i juni 1994 inrätta Stiftelsen för kunskap och kompetens
(KK-stiftelsen) (Regeringsbeslut 15 1994-06-23). Stiftelsens allmän-
na mål var att främja kompetensutveckling och att skapa förutsätt-
ningar för ekonomiskt tillväxt. Stiftelsen hade tre uppdrag:
• Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan när-

ingslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forsknings-
institut.

• Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor
samt nya universitet, som tillkommit efter stiftelsens bildande,
inom särskilda profilområden.

• Främjande av informationsteknik (KK-stiftelsen, 2000a, 2000b).
För att finansiera verksamheten tilldelades stiftelsen 3,6 miljarder av
före detta löntagarfondsmedel (KK-stiftelsen, 2000a). Enligt stadgar-
na skulle ca 30 procent av tillgångarna användas för att främja IT.
Detta kapital skulle få förbrukas under fem år. Det innebar att ca 1,2
miljarder avsattes för detta ändamål vid starten av KK-stiftelsens
verksamhet.

Enligt Riis & Jedskog (1997) skulle merparten av den dryga
miljarden användas för att främja IT-användning bland barn, ungdo-
mar och i skolan.

Från 1995 och framåt kom KK-stiftelsen att stödja ett antal IT-
projekt i skolan.

I motsats till vad som var fallet under DOS-projektet då man
försökte fördela medel till så många skolor som möjligt valde KK-
stiftelsen att satsa på ett mindre antal projekt (27 st), s.k. fyrtornspro-
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jekt och förse dem med så goda resurser som möjligt. Erfarenheterna
från projekten skulle tillvaratas genom bl.a. utvärderingar och spridas
till andra skolor (Riis & Jedeskog, 1997).

KK-stiftelsens sätt att arbeta med skolprojekt skiljer sig från t.ex.
DOS-projektet där man strävade efter att få med så många skolor
som möjligt och att få en spridning över hela landet. Det sistnämnda
har KK-stiftelsen också eftersträvat såtillvida att man försökt få pro-
jekt i varje län.

Kritik har framförts från bland annat Skolverket mot att så få
kommuner/skolor fått projekt och det man skjutit in sig på är frågan
hur man i nästa steg ska kunna garantera att gjorda erfarenheter ska
spridas och få någon effekt på verksamheten med IT i undervisningen
i andra skolor och kommuner. Förfarandet vid urvalet av projekt har
också ifrågasatts (Riis & Jedeskog, 1997). En forskargrupp runt pro-
fessor Ulla Riis har utvärderat KK-stiftelsens arbete med de 27 skol-
projekten. Bland annat har en studie gjorts där man jämfört kommu-
ner som fått medel från KK-stiftelsen, med sådana kommuner som
sökt medel men inte fått sådana och kommuner som inte sökt medel
från KK-stiftelsen, men någon  gång under ”de gångna 10-12 åren”
fått externa medel för utvecklingsarbete kring IT i skolan.  I en rap-
port från 1997 kunde de inte se någon skillnad mellan de kommuner
som fått medel från KK-stiftelsen och övriga kommuner, men ute-
sluter samtidigt inte att de som fått medel på lite sikt kan komma att
ha skapat ett försprång jämfört med övriga kommuner.

Ett intressant resultat var att de kommuner som inte sökt medel
som grupp visade prov på stort intresse för IT-utvecklingen i skolan.
Denna grupp kommuner låg, enligt utvärderarna lite före övriga
kommuner i en del avseenden. De hade ett stort datorbestånd i sko-
lan, de hade också längre erfarenhet av att använda datorn i skolarbe-
tet. De låg också långt framme när det gällde att använda program för
kommunikation och använde jämfört med övriga kommuner gene-
rella verktygsprogram i större utsträckning än s.k. pedagogiska pro-
gram (Edström & Riis, 1997).

Ändrade uppdrag till skolverket
Det uppdrag skolverket fått från regeringen 1992 omformulerades
1994 till att också gälla utvecklingen av ett nordiskt skoldatanät (Re-
geringsbeslut 15 1994-04-14). Således fanns det nu två aktörer med
uppdrag att främja IT-användningen i skolan: Skolverket och KK-
stiftelsen.

Målen med skoldatanätet var enligt Skolverket att bidra till att:
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• Skolor, elever och lärare får bättre möjligheter att kommunicera med
varandra,

• skolor, elever och lärare får en ökad tillgång till informationskällor
som kan användas i undervisningen,

• skoldatanätet blir ett bland flera IT-verktyg i skolans verksamhet,
• en lokal IT-utveckling stimuleras (Skolverket, 1995, sid. 3).

Enligt skolverket skulle Skoldatanätet leda till att elever och lärare
skulle kunna ”kommunicera på alla nivåer” att utbyte av information
mellan ”t.ex. olika ämnesområden, skolor och universitet” skulle
kunna ske och att sökningar i olika databaser skulle bli möjliga.

Verksamheten med att utveckla skoldatanätet lades av Skolver-
ket upp så att man riktade sig mot tre områden.

1. Informationsinsatser av övergripande art, riktade till kommuner och
skolor kring teknik och användning av Internet.
2. Utvecklande av fyra grundfunktioner i ett Internetbaserat informa-
tionsnätverk – skoldatanätet:
• adresskatalog och förteckning över skolor med egna WWW-

databaser/servrar.
• elektroniska konferenser
• skoldatanätets informationssystem, en WWW-server och andra data-

baser.
• spridning av beskrivande exempel på datoranvändning m.m. i skolan.
3.   Arbete med pilotskolor om användning av Internet och specifikation   
     av innehållet i skoldatanätet samt teknik för att nå Internet (Skolver-
ket 1995, sid. 7).

Pilotprojekten innebar att 41 skolor representerande alla stadier i sko-
lan och med spridning över hela landet engagerades. I dessa projekt
kopplades ett antal externa aktörer in vid sidan av Skolverket.

Tabell 12: Pilotprojekt enligt Skolverket (1995)
Aktör Antal projekt
Dialog 7 projekt
France Telecom 6 projekt
Skolverket 12 projekt
Tele2 6 projekt
Telia 10 projekt

Verksamheten med pilotprojekten innebar att olika aktörer på tele-
kommunikationsområdet kom att ansvara för ett antal projekt var-
dera.

Då dessa nya aktörer, samtliga var företag som verkade på mark-
naden måste deras engagemang ha inneburit att de måste ha sett ett
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kommersiellt intresse, omedelbart eller på sikt, i att delta i denna
verksamhet.

Sammantaget betydde tillkomsten av KK-stiftelsen och pilot-
verksamheten att ett antal nya aktörer kom att verka inom området
skola och IT.

Skolan och IT i IT-propositionen 1996
Den socialdemokratiska ministär som tillträdde hösten 1994 kom inte
att innebära någon grundläggande förändring i synen på IT:s vikt för
samhällsutvecklingen. Möjligen tonades retoriken ner något. Detta
framgår till exempel av titeln på den proposition som lades fram i
början på 1996: ”Åtgärder för att bredda och utveckla användningen
av informationsteknik” (Prop. 1995/96:125).

I den IT-propositionen för vars huvudinnehåll en redogörelse
gjorts ovan (se sid. 56) antyds med rubriken ”Utbildning för och i
kunskapssamhället ” att Sverige  är ett kunskapssamhälle (Prop.
1995/96:125, sid. 27).

I kunskapssamhället gäller att:

Utbildningsområdet i vid mening är av stor betydelse för Sveriges möj-
ligheter att utveckla informations- och kunskapssamhället (Prop.
1995/96:125, sid. 27).

Kunskapssamhället förknippas med det livslånga lärandet (se bilaga
4). En bred och utvecklad användning av IT inom utbildningen har
stor betydelse i detta perspektiv. Insatser krävs på alla nivåer i utbild-
ningsväsendet inklusive i vuxenutbildningen och i folkbildningen
(Prop. 1995/96: 125, sid. 27).

Som ett mål för framtiden formuleras:

…att kunskaper om IT och om dess användningsmöjligheter förs in på alla
nivåer i utbildningsväsendet inom tre år (Prop. 1995/96:125, sid. 27).

Enligt regeringen måste skolan följa med i den pågående utvecklingen
och integrera IT i undervisningen:

Om inte skolan kan följa med i utvecklingen och integrera IT i under-
visningen, och om metoderna för kunskapssökning i skolan och utanför
skolan blir alltför olika, kan skolan hamna i en legitimitetskris. Många
elever har redan vana vid och kunskaper om IT och kan därmed bidra till
skolans utveckling av IT-användningen. Det handlar om skolans förmåga
att möta sin tids elever och sin tids samhällsfrågor (Prop 1995/96:125, sid.
28).

I propositionen analyseras konsekvenserna för skolan av att Sverige
blivit ett ”informationsrikt samhälle” (Prop. 1995/96):
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• Skolan har inte längre monopol på information, fakta eller kun-
skap.

• Den pedagogiska arenan vidgas och utbildning och kompetensut-
veckling kan även ske i arbetslivet och i hemmet.

• IT ger nya förutsättningar för skolarbetet vad avser såväl innehål-
let i skolundervisningen som arbetsformer och pedagogisk förny-
else.

Dessa förändringar får konsekvenser för skolans samhällsuppdrag.
Skolans generella uppgift att ge alla elever en likvärdig utbildning sägs
innebära att eleverna har rätt att få kunskaper om och förtrogenhet i
att använda IT. Argumentet är att detta är en viktig föreberedelse för
ett kommande arbetsliv i informations- och kunskapssamhället som
alla oavsett kön, social bakgrund, etc. måste få.

Trots att, enligt regeringen, skolans kunskapsmonopol successivt
avtar ser man den som samhällets viktigaste verktyg för att överbryg-
ga framtida kunskapsklyftor. Skolans ansvar att ge eleverna kunskaper
om och förtrogenhet i att använda IT har betydelse för att motverka
en samhällsutveckling med en del av befolkningen invigd och resten
utanför informations- och kunskapssamhället.

Vikten av att i arbetet med IT i undervisningen verka för jäm-
ställdhet understryks:

 Det är därför viktigt att de lärare som skall föra ut IT till eleverna särskilt
beaktar skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att närma sig tekniken
(Prop. 1995/96:125, sid. 28).

Relationen mellan lärare och elev behandlas också. Enligt reger-
ingen gäller att: ”I allt lärande är eleven i centrum” (Prop.
1995/96:125, sid. 27).

Det stora informationsutbudet ställer enligt regeringen nya krav.
Det gäller att ge eleverna förmåga att formulera problem, att träna
dem i kritiskt tänkande och i att kunna välja relevant information.

”De enorma informationskällor som eleverna kan få tillgång till
med hjälp av IT” gör att lärarens roll som handledare i en process där
information skall utvecklas till kunskap blir av stor betydelse.

Som en konsekvens bör lärarens roll vara pedagogen och handle-
daren, som stödjer eleven i kunskapssökandet.

De tidigare statliga insatserna med att anslå medel för utrustning
och för fortbildning diskuteras. Man konstaterar att de lett till
”blandade erfarenheter och resultat”. En anledning till detta som
nämns är att tekniken i sig har fått för stort utrymme i stället för dess
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användning. Detta sägs ha orsakat att pedagogiska effekter ofta ute-
blivit.

Vidare konstaterar man att tillgången till datorer och nätverk
med externa kommunikationsmöjligheter ökat i skolan. Skoldatanätet
nämns och att datorerna ”finns…i allt högre utsträckning i klassrum-
men”.

Förhållandet att det trots detta råder skillnader i tillgång till IT
mellan kommuner och mellan skolor kommenteras.

Enligt regeringen beror detta på ”…på brist på utrustning i tider
av resursknapphet och på otillräckliga kunskaper hos lärare och skol-
ledare”. Det påstås också att brist på anpassade IT-baserade läromedel
i skilda stadier och ämnen försvårar en breddad användning.

Regeringens bedömning är att arbetet med att skapa ett enga-
gemang och intresse i alla skolor för IT som ett pedagogiskt redskap
måste prioriteras.

Man betonar att införandet av IT i undervisningen i första hand
handlar om pedagogik, i andra hand om IT och datorer.

Enligt regeringen kan IT-användningen i skolan inte dirigeras
från central nivå. Detta måste utvecklas i kommunerna i samspel med
lärarna och skolorna. Detta ställningstagande motiveras med att
kommunerna är huvudmän för den decentraliserade skolan och att det
” redan nu finns stöd i de nationella måldokumenten för användning-
en av IT i skolan” (Prop. 1995/96: sid. 29).

Kommunerna ska därför upprätta IT-strategier för skolan som
dels ger vägledning och stöd för skolans användning av IT dels säker-
ställer att IT ingår som en del i lärarnas fortbildning.

Statliga insatser blir att  se till att kunskaper om IT och dess an-
vändning som pedagogiskt verktyg förs in i lärarutbildningen och att
stimulera utveckling av IT-baserade läromedel samt av informa-
tionssystem på utbildningsområdet.

Trots att regeringen betonar utvecklingen av IT-användningen i
skolan, inte minst som ett led i att skapa förutsättningar för det livs-
långa lärandet signalerar man samtidigt att man inte vill tillskjuta
några extra resurser. De insatser som ska göras inom utbildningsom-
rådet får inte medföra ökade statliga kostnader.

Skolverkets uppdrag omformuleras på nytt
I samband med den så kallade IT-propositionen (Prop. 1995/96:125)
kom skolverkets grundläggande uppdrag om skola och IT att få en ny
formulering. Ansvaret omformulerades till att verka för att IT-
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användningen i skolan utvecklades i enlighet med de mål som riksdag
och regering angivit (Regeringsbeslut 44 1996-06-13).

Mer exakt uppdrogs åt skolverket att ha fortsatt ansvar för drift
och utveckling av skoldatanätet, att arbeta med att bygga upp ett
nätverksbaserat resurscentrum för IT-baserade läromedel och att, i
samråd med Centrala studiestödsnämnden, Arbetsmarknadsstyrelsen
och Delegationen för genomförande av vissa EU-program, bygga upp
ett informationssystem inom utbildningsområdet främst inriktat på
skolans behov (Regeringsbeslut 44 1996-06-13).

ITiS-satsningen
Den vikt man lagt vid skolans roll för IT-samhällets utveckling ledde
till att regeringen några år efter IT-propositionen i en skrivelse for-
mulerade ett nationellt program för IT i  skolan – Lärandets verktyg
(Skr. 1997/98:176).

För att  främja en önskad utvecklingen av IT-användningen i
skolan satte regeringen av 1490 miljoner kronor under tre år från
1999 till 2001.

Det nationella programmet för IT i skolan skulle omfatta försko-
leklassen, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Programmet
bestod av följande delar:

• kompetensutveckling av lärare och en dator som arbetsverktyg för
de som genomgått denna,

• utveckling av IT-stöd till elever med funktionshinder,
• e-post till samtliga elever och lärare,
• Internet till skolor,
• utveckling av det svenska och det europeiska Skoldatanätet m.m.

I en rubrik i skrivelsen förklaras att ”IT-samhället är redan här” (Skr.
1997/98:176, sid. 3). Regeringen refererar i inledningen till skrivelsen
till de stora förändringar som skett i samhället och som medfört att IT
blivit en del av människors vardag.

Man påpekar att skolan har del i dessa förändringar och att sko-
lans undervisning som en följd förändras. Det man åsyftar är att ar-
betssättet förändras i riktning mot mer elevaktivitet och en förändrad
kunskapssyn där ”eleverna i högre grad tillägnar sig förmågan att lära
nytt och använda kunskap som ett verktyg” (Skr. 1997/98:176, sid.
1).

På grund av att samhällsförändringarna sker allt snabbare hävdas
att medborgarnas behov att ständigt förnya och fördjupa sina kunska-



Åtgärder för att införa IT i skolan

110

per ökar. Skolan måste rusta eleverna för det livslånga lärandet i detta
samhälle. Detta kräver att de får arbeta med ett kunskapssökande och
elevaktivt arbetssätt. IT anges som ett redskap för att förbättra ut-
bildningen och ge fördjupade kunskaper. Målet är att alla elever ska
vara förtrogna med ”modern IT” när de lämnar skolan. För att nå det
krävs att eleverna fått använda IT som verktyg i sitt lärande (Skr.
1997/98:176, sid. 3).

För den kompetensutveckling av lärare som skulle ske betonades
att användningen av IT i skolan i första hand var en pedagogisk fråga,
men samtidigt hade regeringen tydligen uppfattningen att lärare sak-
nade kompetens i att hantera IT. Satsningen på kompetensutveckling
skulle därför ha två inslag. Det ena inriktat på pedagogisk/metodiska
aspekter av IT-användningen i skolan, det andra på hanteringen av
IT. De lärare som tog del i utbildningen skulle tilldelas en lärardator
(Skr. 1997/98:176).

Arbetet med att genomföra ITiS uppdrogs till en särskild delega-
tion för IT i skolan (ITiS-delegationen) knuten till Utbildningsde-
partementet. Delegationen består av representanter för KK-stiftelsen,
Skolverket, Svenska kommunförbundet och Utbildningsdepartemen-
tet. Dessutom ingår representanter för lärarnas fackliga organisationer,
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Regeringens IT-kommis-
sion är också representerad i delegationen18.

Den del av satsningen som riktas mot kompetensutveckling av
ska omfatta 60 000 lärare. Utbildningen ska inriktas på arbetslag och
även beröra skolledare. Antalet lärare som ska beröras kan förefalla
högt men det rör sig i själv verket om omkring 40% av lärarkåren i
grundskola och gymnasium. Efter avslutad utbildning ska lärarna till-
delas ett IT-certifikat.

Delegationen arbetar också med att kartlägga tekniska och eko-
nomiska frågor som rör hur alla skolor ska få en Internetanslutning
och alla elever tillgång till e-post19.

Revision av Lpo 94 och ny läroplan för förskolan,
Lpfö, 98
År 1998 fastställdes en förordning om Läroplan för det obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Samtidigt fastställdes
en ny Läroplan för förskolan Lpo 94/98; Lpfö 98).

                                                
18 http://www.itis.gov.se/delegationen/index.html
19 http://www.itis.gov.se/

http://www.itis.gov.se/delegationen/index.html
http://www.itis.gov.se/
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En viktig skillnad i Lpo 94/98, jämfört med Lpo 94 fanns i första
meningen under skolans uppdrag.

Den tidigare lydelsen var: ”Skolans uppgift är att förmedla kun-
skaper och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpo 94, sid.
15).

I Lpo 94/98 löd den första meningen: ”Skolans uppdrag är att
främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.”

Sedan följde: ”I samarbete med hemmen skall skolan främja ele-
vernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmed-
lemmar” (Lpo 94/98, sid. 7).

Medan den gamla läroplanen formulerade skolans uppgift som att
bedriva förmedling av ”beständiga kunskaper” betonade den nya nå-
got annat. Nu handlade skolans uppdrag om att bedriva en pedagogik
med inriktning mot lärande och som stimulerade eleven till egen ak-
tivitet i denna process.

Några explicita hänvisningar till IT eller informationssamhället i
de övergripande formuleringarna om skolans uppdrag gjordes inte i
Lpo 94 och det görs ej heller i den nya läroplanen. Referenser till in-
formationssamhället görs indirekt i exakt samma formuleringar som i
Lpo 94 (Lpo94, sid. 15; Lpo 94/98, sid. 7).

Även i Lpo 94/98 finns det enda tydliga omnämnandet med
koppling till IT under punkt 2.8 Rektors ansvar. Rektor ansvarar
således för att:

- skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning,
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och ut-
veckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. (Lpo
94/98, sid.18, f.)

Någon grundläggande skillnad avseende skrivningar med koppling till
IT mellan den äldre versionen av läroplanen och den från 1998 före-
ligger knappast. Däremot återspeglar skrivningarna om lärande och
kunskap en syn med ett mer elevaktivt arbetssätt, som förs fram i
t.ex. 1996 års IT-proposition (Prop. 1995/96:125). På så vis finns
alltså en koppling till de idéer statsmakterna har om pedagogiken
kopplad till IT-användning.

Nya kursplaner för grundskolan
Endast en del av kursplanerna till Lpo 94 innehöll som framgått ovan
skrivningar om IT i undervisningen. Ny kursplaner har fastställts av
regeringen 2000-03-02. Den officiella publiceringen av kursplaner och
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betygskriterier kommer att ske i Skolverkets författningssamling
SKOLFS. Den beräknas ske i april för kursplanerna och i maj för kri-
terierna. Först i maj 2000 kommer ett material som innehåller både
kursplaner och betygskriterier att ges ut20.  

Med tanke på den ökade vikt som statsmakterna lagt vid att
skolan utvecklar sin användning av IT i undervisningen vore det inte
orimligt att skrivningar med anknytning till IT och informationssam-
hället förekom i fler av de nya kursplanerna.

En genomgång av de kursplaner som fastställts i mars 2000 visar
dock att få explicita omnämnanden av IT eller informationssamhället
görs. Det sker i ämnen som musik, bild, svenska och matematik samt
i de övergripande skrivningarna för de samhällsorienterande ämnena. I
övrigt förekommer enbart skrivningar som är mer indirekta. An-
märkningsvärt är att orden informationssamhälle och kunskapssam-
hälle som ju förekommer flitigt i propositioner inte förekommer alls.
Det förefaller alltså som om den nya versionen av läroplanen inte ger
tydligare stöd för arbete med IT än vad den äldre Lpo 94 gjorde.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98
I den nya läroplanen för förskolan förekommer referenser till informa-
tionssamhället på två ställen under rubriken Förskolans uppdrag.

Den ena lyder:

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta
är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en
snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt
kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram
som alla i samhället behöver (Lpfö 98, sid. 9).

Förskolan tilldelas här rollen att grundlägga kunskaper för att leva i
informationssamhället.

Det andra stället där IT nämns handlar om att skapa och kom-
municera och förskolans arbetssätt:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild,
sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-
och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att
främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma,
konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informations-
teknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämp-
ning (Lpfö, 98 sid. 10).

                                                
20 http://www.skolverket.se/a/nybrev/aba1_00-03-10.html

http://www.skolverket.se/a/nybrev/aba1_00-03-10.html
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Användning av IT kopplas tydligt till skapande processer, men det
handlar också om att lära sig använda nya verktyg att använda i dessa
processer.

I jämförelse med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet
görs en tydligare koppling av IT till arbetssättet och dessutom görs
förskolans roll i förhållande till informationssamhället tydlig på ett
annat sätt än i Lpo 94;98.

Skolan i IT-propositionen våren 2000
Våren 2000 kom en ny IT-proposition med titeln Ett informations-
samhälle för alla (Prop. 1999/2000:86).

Inledningsvis förklaras att att Sverige redan är en ledande IT-
nation och att ambitionen bör vara att Sverige som första land blir ett
informationssamhälle tillgängligt för alla.

Detta kräver enligt regeringen målmedvetna insatser inom varje
politikområde. Det som främst ska prioriteras är att öka tilliten till IT,
att öka kompetensen att använda IT samt en ökad tillgänglighet till
informationssamhällets tjänster. I det sitsnämnda avseendet handlar
det bland annat om utbyggnad av s.k. bredbandsnät i landet (Prop.
1991/2000:86, sid. 1, f.).

När det gäller skolan handlar det regeringen vill göra om att
stödja och föra vidare en utveckling som nu ska övergå från en
”kvantitativ till en kvalitativ fas” (Prop. 1999/2000:86, sid. 55).

Av den tidigare framställningen framgår att det arbete som ItiS-
delegationen utför har lagt grunden för detta ställningstagande.

De insatser som ska göras ska medföra at skolan ska kunna till-
varata de möjligheter IT ger för elevers lärande och skolutvecklingen.
Nu handlar det främst om att ge skolan goda pedagogiska verktyg så
att undervisningen kan utvecklas mot mer elevaktivt arbetssätt. Ar-
betet ska bidra till att elevens förmåga till eget kunskapssökande, kri-
tisk värdering och eget ställningstagande ska stärkas. Särskilt om-
nämns de möjligheter som multimedia och datorkommunikation ger.

Skolverket får i uppdrag att fortsätta att utveckla Skoldatanätet.
Det nationella resurscentrumet för multimediebaserade läromedel ska
vidareutvecklas och Skolverket bör se över läromedelssituationen och
hur den kan förbättras. Skolverket ska också fortsätta samordningsar-
betet kring information om utbildning och kompetensutveckling.
Regeringen utlovar att återkomma med ett förslag om den nya tek-
nikens betydelse för lärarutbildningen (Prop. 1999/2000:86, sid. 55
f.).
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Det livslånga lärandet - ett nytt perspektiv på skola
och IT
I propositioner och regeringsskrivelser under den senare halvan av
1990-talet kopplas användningen av IT samman med det livslånga
lärandet och där skolan ges en viktig roll som ett led i att bygga upp
förutsättningar för detta (se t.ex: Prop. 1995/96:125; Skr. 1997/98:
19). IT ses dels som den teknik som ska möjliggöra den ständiga
kompetenshöjning som man förknippar med det livslånga lärandet,
dels som ett innehåll i det livslånga lärandet (se bilaga 4).      

I Utvecklingsplan för skolan (Skr. 1996/97:112) beskrivs skolan
som grundare av förutsättningar för det livslånga lärandet. I nästa
utvecklingsplan (Skr. 1998/99:121) uttrycks det än tydligare att för-
skola och skola har en roll att lägga grunden för det livslånga lärandet.

Det livslånga lärandet börjar också framstå som en princip för
reformering av utbildningssystemen.  Detta är tydligt i ett arbete från
Skolverket (Skolverket, 1999b). Formella utbildningar i t.ex. grund-
skola och gymnasium ges här rollen att lägga en grund för ett fortsatt
livslångt lärande. Samtidigt vidgas perspektivet på lärande genom att
också informellt lärande i t.ex. företag vägs in när man diskuterar an-
svarsfördelningen mellan den offentliga och den privata sektorn och
den enskilde individen. Inte minst intressant är betonandet av den
enskilde medborgarens ansvar. Denne förväntas vara ständigt beredd
att öka kompetensen och visa prov på ökad flexibilitet i arbetslivet.

Utvärderingar av skolans IT-användning från senare
delen av 1990-talet

Jag ska här ta upp resultaten från två rapporter (Skolverket
1998a; 1998b)där skolans användning under senare hälften av 1990-
talet granskats. Titlarna på rapporterna är intressanta. Den ena rap-
porten (Skolverket 1998a) har titeln ”’…utvecklingen beror då inte
bara på datorer’: IT-användningen i den svenska skolan våren 1998”.
Den andra rapportens titel (Skolverket 1998b) är ”Verktyg som för-
ändrar: En rapport om 48 skolors arbete med IT i undervisningen”.

En av de frågor som tas upp i båda rapporterna är i vilken ut-
sträckning IT kan kopplas till de förändringar man iakttagit i skolans
sätt att arbeta. Dessa förändringar går bl.a. i riktning mot ett undersö-
kande, elevaktivt arbetssätt, där läraren har rollen av handledare av
elevernas arbete. Trots att rubrikerna är olika tycks man i båda rap-
porterna ense om att det är svårt att ge klart besked om förändringar-
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na beror på införandet av IT som arbetsverktyg, eller om de beror på
annat, som t.ex. hänger samman med implementeringen av Lpo 94.

När man frågat om  varför skolan ska använda IT har skolledare,
lärare och elever varit eniga i synen på att samhället förändrats genom
IT och att skolan måste följa med i denna utveckling. Eleverna måste
få en bra förberedelse för livet i det nya samhället och det är en demo-
kratisk rättighet att alla får lära sig behärska IT. Inte minst viktigt är
att lära sig att behärska de stora informationsmängder som Internet
ger tillgång till. Eleverna måste lära sig hur man söker, sovrar och
analyserar information och omvandlar denna till kunskap. – Skolan
måste på så sätt skapa förutsättningar för ett livslångt lärande (Skol-
verket, 1998b).

I båda undersökningarna har man observerat att det undersökan-
de, elevaktiva arbetssättet är mest vanligt i skolans lägre årskurser,
men också att det blivit vanligare också i högre årskurser. – De elev-
aktiva arbetssätten vinner alltså mark i förhållande till traditionell
pedagogik (Skolverket, 1998a; 1998b). Kanske har resultaten i en
annan undersökning med detta att göra. Här hade ungdomarna en
negativ bild av kontakten med datorn i skolan och av den undervis-
ning som förknippades med detta. En del av dem trodde att skolan
enbart använde datorn för att lärarna kände sig tvungna att göra det
(Hugo, 1997).

Samtidigt framgår av båda undersökningarna att IT-användning
förekommer både inom en mer traditionell pedagogisk praktik och
inom en undersökande, elevaktiv pedagogik.

Införandet av IT-användning har också påverkat var skolarbetet
bedrivs. Datorer är numer inte enbart placerade i datasalar som på
1980-talet. De finns i klassrum, grupprum, korridorer och i skolbibli-
otek som då fungerar som en sorts informationscentraler dit eleverna
går för att söka information. Inslag av distansundervisning har också
börjar förekomma vid en del skolor.

IT-användningen har förändrat skolans relation till omvärlden
enligt båda rapporterna. Inte minst har möjligheten till extern kom-
munikation via IT bidragit till detta. IT-användningen bidrar till att
höja skolans status. Samtidigt har skolan också blivit en marknad för
IT-branschen.

Den ökade tillgången till aktuell information som IT ger har
också medfört att innehållet i undervisningen påverkats.

Lärarrollen och elevrollen har påverkats av IT-användningen.
Läraren som handledare har blivit vanligare, samtidigt som ansvaret
för arbetet tenderar att förskjutas från läraren till eleven.
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Den nya situationen innebär att lärarens arbete blir mer kompli-
cerat, samtidigt som vikten av stöd från läraren i elevernas kunskaps-
bildning ökar. Av båda rapporterna framgår att denna utveckling inte
är utan risker för eleverna. Brist på tid att hinna handleda alla elever
och kompetens att arbeta med handledning av IT-arbete gör att det
finns risker att elever inte får det stöd som de behöver för sitt lärande.

Teknikanvändningen har enligt den ena rapporten medfört en
ökad individualisering (Skolverket, 1998a), enligt den andra rapporten
förekommer också att IT-användningen kopplas till samarbete och
arbete i grupp (Skolverket, 1998b).

Båda rapporterna tar upp bristande driftsäkerhet i datorsystemen
som ett problem som bidrar till bl.a. tidspress i skolarbetet.

Det finns ett stort behov av fortbildning i IT-pedagogik enligt
båda undersökningarna. Samtidigt konstateras (Skolverket, 1998b) att
kommunerna har prioriterat att inköpa utrustning för vilken man haft
stora kostnader. Följden av detta är att IT-anknuten fortbildning får
konkurrera med andra angelägna fortbildningsbehov.

Mycket av den fortbildning som givits har varit inriktad på tek-
niken. Detta kan förvåna eftersom lärarna enligt båda undersökning-
arna uttrycker ett starkt behov av fortbildning som tar upp pedago-
giska och didaktiska aspekter av IT-användningen.

En förklaring till detta kan ha att göra med relationerna mellan
pedagogik, teknik och makt. Lärarna är aktörer på pedagogikens
område och ovana att hävda sig. Makten finns där idéer och visioner
föds och där beslut tas, här disponeras också de ekonomiska resurser-
na. I teknikens sfär finns tekniker och teknikfrälsta lärare och elever.
När maktsfärens aktörer agerar tillsammans med tekniksfärens blir
följden att de pedagogiska aspekterna av IT-användningen kommer i
skymundan i prioriteringsdiskussioner  (Skolverket, 1998b).

Det förefaller att döma av de två rapporterna ha skett en del för-
ändringar i skolan till senare delen av 1990-talet. Vissa av dessa kan
kopplas till den ökade IT-användningen men frågan om dennas bety-
delse för de förändringar av lärarroll och arbetssätt som observerats är
oklar. Det vore dock oklokt att utesluta att ”den massiva IT-sats-
ningen” inte kommer att påverka exempelvis lärarrollen på sikt
(Skolverket, 1998b). Kanske är IT i sig neutralt i förhållande till sko-
lans arbetsformer. Tekniken kan både assimileras inom ramarna för
det gängse sättet att bedriva undervisning och/eller införlivas genom
ackommodation så att sättet att bedriva undervisning och det under-
visningen riktar sig mot förändras (Skolverket, 1998a).
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För en vidareutveckling av skolans IT-användning behövs emel-
lertid både mer fortbildning som behandlar hur IT kan bli ett verktyg
för lärande i skolan och att utvecklingsarbeten bedrivs som kan ge
grund för gemensam reflektion över IT som verktyg i skolan (Skol-
verket, 1998a; 1998b).

Som nämnts i avsnittet om ItiS skulle en omfattande fortbild-
ningsinsats av skolledare och lärare ske. Den kompetensutvecklingen
pågår för närvarande enligt en centralt utarbetad modell. Någon ut-
värdering av ITiS-satsningen har inte publicerats än men att notera är
det Lundmark (2000) påpekar. Skrivningar i studiehandledningen till
ITiS betonar att satsningen ska komplettera och förstärka de kommu-
nala satsningar som skett med IT i skolan. På denna punkt råder skill-
nader mellan kommuner och skolor. Det vore därför rimligt att kom-
petensutvecklingen kunde anpassas till den nivå där kommunerna
befinner sig. Lundmarks observation tyder på att detta inte sker. I
stället förefaller det som om det är den centralt formulerade uppfatt-
ningen om hur arbetet ska bedrivas som är rådande. Kommunerna har
i så fall att anpassa sig till den centrala modellen och saknar hand-
lingsfrihet att använda resurserna för ITiS för att bygga vidare på re-
dan gjorda satsningar (Lundmark, 2000, sid. 46).

Hur det förhåller sig med detta kommer att visa sig när utvärde-
ringarna av ITiS publiceras, men samtidigt inger den av Lundmark
gjorda observationen en farhåga att också denna stora centrala sats-
ning kan vara offer för ett top-down tänkande, på samma sätt som
satsningarna under 1980-talet.

IT och skolan under 1990-talet
Något som är slående vid genomgången av offentliga publikationer är
att ordet dator, med olika avledningar, som var det gängse under
1980-talet ersatts med IT på 1990-talet. IT får ett annat och bredare
innehåll. Datorn finns med, men IT står för integrationen av datorn
med en rad andra tekniker. Till dem hör multimedieteknik och
kommunikationsteknik. Från 1994 kommer Internet och World
Wide Web i fokus som uttryck för IT.

Från 1994 blir det allt tydligare att IT av aktörerna på det Lin-
densjö och Lundgren (1986) kallar formuleringsarenan i allt större
utsträckning identifierar Sverige med ett informations- och kun-
skapssamhälle där IT har den viktigaste rollen för samhällsutveckling-
en och för att trygga fortsatt tillväxt och  välfärd. Enligt deras upp-
fattningar kräver kunskapssamhället en ständig kompetensutveckling
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av medborgarna – ett livslångt lärande. Detta i sin tur får en koppling
till IT på två sätt. Det ena gäller IT som verktyg, eller förutsättning
för att förverkliga det livslånga lärandet- Det andra gäller IT som
innehåll för det livslånga lärandet (Se bilaga 4).

Skolan får nu en ny uppgift: att kvalificera medborgarna för ett
livslångt lärande. I detta inbegrips att ge eleverna färdigheter i att
bruka de nya verktyg för kommunikation och informationssökning
som IT ger.

De förändrade synsätten leder också till att skolan ges en stor vikt
som grundläggare av den framtida utvecklingen av informationssam-
hället Sverige.

Trycket ökar från 1994 på att skolan ska använda IT som verktyg
för lärande. Synen på skolans uppdrag härvidlag förändras också. Det
är tydligt i regeringens instruktion till Skolverket 1992 (Regerings-
beslut 1992-08-20). Användningen av IT och förberedelsen av ele-
verna för ett kommande arbetsliv i informationssamhället blir det
centrala.

År 1994 fick skolan nya läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94. Något
förvånande är att det i dessa endast görs indirekta referenser till sådant
som kan kopplas till IT-samhället. Direkta referenser till IT i kurspla-
nerna förekommer inte heller i alla ämnen. När Lpo 94 reviderades
1998 skedde inga större förändringar härvidlag. Den nu gällande läro-
plan där man mest tydligt refererar till IT är läroplanen för förskolan,
Lpfö 94.

Även om det direkta trycket på skolan att använda IT inte är
markant i läroplaner och kursplaner har ändå ett starkt tryck på att så
ska ske i IT-propositioner och regeringsskrivelser. Förekomsten av IT
i skolorna har också observerats på ett annat sätt än på 1980-talet
genom Skolverkets uppföljning av antalet datorer, m.m. i skolan.

Under 1990-talet ökar tillgången till datorer och nätverk i skolan
kraftigt. Detta sker till stor del utan statliga subventioner. Undantaget
här är när KK-stiftelsen bildades med kapital från de avvecklade lön-
tagarfonderna och med delar av detta kapital stödde  IT-projekt i ett
mindre antal kommuner. I villkoren för dessa medel krävdes i allmän-
het att kommunerna själva bidrog med samma belopp som KK-
stiftelsen tillsköt.

Det är i stället skolans huvudmän, kommunerna som står för de
stora investeringarna i utrustning (Skolverket, 1994). Med stor kraft
har tekniken förts in på skolorna. Samtidigt har lärarnas behov av
fortbildning om pedagogiska och metodiska aspekter av att använda
IT för lärande svårt att få utrymme.
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Strax före mitten av  1990-talet gav utvärderingar av skolans IT-
användning vid handen att utvecklingen av IT-pedagogiken inte
kommit så mycket längre än vid slutet av DOS-projektet. Några år
senare, 1998, kunde utvärderare observera förändringar av arbetssätt,
lärarroll, etc. I vilken utsträckning detta berodde på användningen av
IT eller ej var dock oklart.

Till skillnad mot under 1980-talet har staten under stora delar av
1990-talet inte försökt styra utvecklingen genom att tillföra extra
medel. I stället har man formulerat mål och visioner och skapat infra-
struktur. Skoldatanätet kan ses som ett uttryck för detta.

Först 1998 tillförs ekonomiska resurser för att främja utveckling-
en av IT som verktyg i skolan. Regeringen tog då initiativet till en
stor satsning på lärarnas kompetensutveckling om IT och på utbygg-
nad av infrastruktur så att alla skolor ska ha tillgång till Internet och
alla landets elever år 2001 ska ha tillgång till e-post (ITiS). Denna
satsning kan åtminstone delvis ses som ett sätt att bemöta lärarnas
behov av kompetensutveckling kring de pedagogisk-metodiska
aspekterna av IT-användningen.

Samtidigt är det intressant att man i stället för att, som tidigare
under 1990-talet, exempelvis i fallet Skoldatanätet, lägga uppdraget
att leda och genomföra ITiS på Skolverket, har valt att bilda en sär-
skild delegation inom Utbildningsdepartementet för detta ändamål.

Ytterligare en aspekt av utvecklingen på 1990-talet är att antalet
aktörer runt IT i skolan ökat. Det är inte längre bara staten och
kommunerna som agerar. Stiftelser, som KK-stiftelsen och företag
inom IT-branschen finns nu med bland aktörerna. Skolan har i kraft
av de stora investeringarna i IT också blivit en intressant marknad för
IT-branschen.

På många sätt har alltså trycket på skolan att använda IT ökat.
Frågan är i vilken utsträckning skolans aktörer på gräsrotsnivå, lärar-
na, haft utrymme att påverka utvecklingen och prioriteringen av sats-
ningarna på skolan. Den frågan är inte helt lätt att besvara, men ett
intryck som utvärderingar givit är att det utrymmet varit begränsat.
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Kommunstudien
Politikerna i Sandviken ville i början av 1990-talet finna vägar för att
på lång sikt kunna påverka strukturen på näringslivet och samtidigt
minska utflyttningen av unga från kommunen. Man sökte ett sätt att
tydligt visa att man ville satsa på barn och unga och på något som
ledde mot framtiden. Som en följd beslöt man att utveckla det lokala
skolsystemet genom en satsning på IT som verktyg för lärande. Ar-
betet tog sin början hösten 1993 och i juni 1994 beslutade man i poli-
tisk enighet om handlingsplanen för ”Kunskapsstöd i undervisningen”
(KiU). De lokala politikerna kom därmed att föregripa de satsningar
på IT, som den dåvarande regeringen lade fram ett betänkande om i
början på hösten 1994.
KiU skulle sträcka sig fram till och med 1999 och målet var att vid
dess slut skulle datorn vara ett lika alldagligt verktyg som papper och
penna i den pedagogiska verksamheten. I handlingsplanen betonas på
olika sätt IT:s roll som pedagogiskt verktyg insatt i ett skolutveck-
lingsperspektiv. Handlingsplanen innehöll såväl jämställdhets-, jäm-
likhets- och demokratimål.
För att genomföra satsningen hade kommunen avsatt 4 miljoner kr år
1994 och i fortsättningen 8 miljoner per år fram till och med 1999.

För att leda KiU bildade man redan på hösten 1993 en projekt-
ledning som arbetade under kommundirektören och kommunstyrel-
sen. Projektledningen bestod från början av två pedagoger, men ut-
ökades allteftersom KiU växte i omfattning till att som mest bestå av
fem pedagoger som delade på 3,65 heltidstjänster. Projektledningen
har arbetat med:

• ledning och samordning av projektet,
• grundläggande datapedagogisk utbildning och fortbildning utifrån

uppkomna behov,
• granskning av projektansökningar och utvärderingar av projekt,
• planering och organisation av hårdvaruförsörjningen till datorpe-

dagogiska projekt i kommunens pedagogiska verksamheter,
• uppföljning av och stöd till de datorpedagogiska projekten,
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• arbete med att tillvarata och sprida erfarenheter från projekten,
• samverkan med ledningen inom den ordinarie skolorganisationen

och med kommunens IT-enhet,
• intern och extern information om KiU.

Projektet innebar en helhetssatsning på pedagogisk utveckling på
gräsrotsnivå från förskola till gymnasium och Komvux. Under hösten
1994 påbörjades en omfattande utbildningsinsats i datorpedagogik,
som kom att sträcka sig över flera år. Inom ramen för denna utbilda-
des pedagoger till piloter, som sedan ledde studiecirklar. För pilotut-
bildningen anlitades en extern utbildare.
I pilotutbildning och studiecirklar blandades pedagoger av olika kön
och från olika stadier. Halva utbildningstiden användes för att disku-
tera samhällsförändringar och IT, skolans roll och datorpedagogik
medan den andra halvan avsattes för datorövningar.

I studiecirklarna uppmuntrades pedagogerna att starta datorpeda-
gogiska projekt, som också blev en förutsättning för tilldelning av
datorer och annan utrustning.

Målen för projektet Kunskapsstöd i undervisningen angivna i
kommunstyrelsens beslut 1994-05-31 och i dess bilaga, kan kort for-
muleras så att IT år 2000 ska ha blivit ett vardagligt verktyg för un-
dervisning och lärande i Sandvikens utbildningssystem. Detta kopplas
till  att undervisningsmetoder och organisation av undervisningen
därvid ska utvecklas (Söderlund, 1999; se även bilaga 5).

I beslutet läggs särskild vikt vid att jämlikhets- och jämställd-
hetsaspekter tillgodoses och att barn och ungdomar ges en god förbe-
redelse för studier och yrkesliv i informationssamhället.

Skolorganisationen i kommu-
nen
Under den period som jag följt Kunskapsstöd har de pedagogiska
verksamheterna i Sandviken varit organiserade enligt nedanstående
figur:
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Figur 5: Skolorganisationen i Sandviken.21

Detta har inneburit att grundskolan, förskolor och fritidshem i princip
haft 8 lokala ”skolstyrelser” och 8 ”skolchefer”. Gymnasieskolorna
och Komvux har däremot haft en central nämnd, Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (UAN) och en gymnasieskolchef.
 De 8 områdescheferna har arbetat med två olika informella grupper,
en socialchefsgrupp och en skolchefsgrupp. Den s.k. skolchefsgruppen
bestod till en början av 4 områdeschefer och gymnasieskolchefen.
Denna grupp arbetade med samråd och samordning av gemensamma
frågor, t.ex. kring planering och personalutbildning.

                                                
21 Lärcentrum som sorterar under gymnasieskolchefen och särskolan har inte tagits
med i figuren. Lärcentrum arbetar bl.a. med  vuxenutbildning och uppdragsut-
bildning.
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Gruppen formaliserades 1998-05-14 genom beslut av Kom-
munstyrelsen (Ks 98-05-14, §91). Skolchefsgruppen fick i uppdrag:  

att med den kontinuitet och omfattning som anses erforderlig skapa fo-
rum för samråd, informationsöverföring och samverkan med övriga ut-
bildningsanordnare i kommunen.

Skolchefsgruppen utökades också med 2 representanter för utveck-
lingsenheten. Möjlighet gavs också att adjungera utbildningssekrete-
rare från Lärcentrum, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kommu-
nens controller.

Av underlagen till beslutet framgår också att man tänkt sig att
skolchefsgruppen ”några gånger per år” skulle ha ”ett forum för in-
formationsöverföring, avstämning och samverkan” med Komvux,
Kunskapsstöd i undervisningen, Kunskapslyftet med flera utbildnings-
anordnare.

Det kommunala initiativet or-
ganiseras
Kunskapsstöd i undervisningen (KiU) påbörjades redan i slutet av
hösten 1993, då den första pedagogen i det som senare kom att kallas
projektledningen anställdes och den utökades med en pedagog i bör-
jan 1994. Kommundirektören arbetade vid den här tiden tillsammans
med de båda pedagogerna med planeringen och förberedelserna för
den satsning som sedan skulle komma att genomföras.

En viktig lärdom man dragit av tidigare IT-satsningar i den
svenska skolan var att en orsak till att dessa inte utvecklats väl var att
själva tekniken betonats för kraftigt och den pedagogiska utvecklingen
kommit att försummas. Vid valet av pedagoger till projektledningen
strävade man därför efter att få sådana medarbetare som hade visat
intresse för införandet av IT som pedagogiskt verktyg i skolan just
som ett sätt att utveckla den pedagogiska praktiken.
Eftersom tanken var att KiU skulle omfatta all pedagogisk verksam-
het i kommunen sökte man också sätta samman projektledningen så
att den skulle ha en spännvidd över olika ”stadier” från förskola till
gymnasium. De två första pedagogerna i projektledningen var därför
en rektor från en högstadieskola och en förskollärare som vidareutbil-
dat sig till grundskollärare 1-7.

Ekonomin för arbetet under 1994 tryggades av att KS i budgeten
tilldelat 4 miljoner kr för KiU.
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Under våren utformades målsättningarna för KiU, som sedan
kom att utgöra bilagan till KS beslut i juni 1994, och man genomför-
de studiedagar 22 för alla pedagoger som en sorts ”aptitretare”. Här
behandlades både de samhällsförändringar som IT medfört och gavs
exempel på hur IT kunde användas pedagogiskt.

Uppläggningen av den grundläggande utbildning som pedago-
gerna skulle få utformades också tillsammans med den person som
senare skulle komma att leda denna pilotutbildningen23. Principen för
den var ”pedagoger lär pedagoger”. Detta ville man genomföra ge-
nom att utbilda piloter, som skulle ges en kompetens att i par leda
datorpedagogiska studiecirklar. Både i pilotutbildningen och i studie-
cirklarna ville man att pedagogerna skulle representera hela bredden
av pedagogiska verksamheter i kommunen. Efter studiecirklarna
skulle pedagogerna ha fått en sådan grund att de kunde bedriva egna
datorpedagogiska utvecklingsarbeten/ projekt i sin verksamhet.

Den första juni skrevs så kontrakt om pilotutbildningen med den
externe utbildare som skulle komma att leda denna.

Hösten 1994 genomfördes förhandlingar med de fackliga organi-
sationerna om pilotutbildningen och i de första grupperna piloter ut-
bildades och genomförde 12 studiecirklar24. Detta ledde till att de för-
sta datorpedagogiska projekten startades i slutet av höstterminen.

KiU hade nu fått sin första form. I ledningen fanns en projektled-
ning bestående av två pedagoger, motsvarande 1,25 heltidstjänster,
som kunde arbeta relativt självständigt men var underställda kom-
mundirektören. Huvudverksamheten bestod av att ta in anmälningar
till pilotutbildning och studiecirklar samt samordna denna verksamhet
med den externe utbildaren. Dessutom kom granskning av ansök-
ningar om datorpedagogiska projekt, s.k. projektbeskrivningar, och
sedermera utvärderingar av dessa att ingå i arbetet.

                                                
22 För studiedagarna engagerades LIAB läromedia.
23 Pilotutbildningens uppläggning går att ta del av på http://www.sandviken.se/
ksiu/pilot.html. Cirklarnas uppläggning framgår av http://www.sandviken.se/
ksiu/cirklar.html.
24 Piloterna ersattes med 225 kr per timme för studiecirklarna.

http://www.sandviken.se/
http://www.sandviken.se/
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Figur 6: Kunskapsstöds organisation och relation till den ordinarie verksamheten
1994-1995.

Genom ett beslut som växte fram under hösten kopplades tillförseln
av datorer till att pedagogerna skulle arbeta med ett datapedagogiskt
projekt. Projektledningen fick ansvaret för tillförseln av datorer och
annan utrustning till dessa.

För att nå målen för Kunskapsstöd har ett utbildningsprogram för
pedagogerna pågått mellan 1994 och 1997, som präglats av att IT
behandlats från pedagogiska utgångspunkter.
Utbildningsprogrammet har haft tre steg:
• utbildning av piloter för att leda studiecirklar,
• studiecirklar där man strävat att integrera pedagoger från olika

enheter och stadier,
• IT-pedagogiska utvecklingsarbeten på de olika enheterna

Pedagogerna har i princip själva kunde bestämma när de ville
anmäla sig till en studiecirkel under perioden 1994 – 97, vid vilkens
slut det förväntades att alla pedagoger skulle ha genomgått en datape-
dagogisk studiecirkel. En extraomgång av studiecirklar inriktade på
gymnasiet genomfördes också vt 1998.

Det tredje steget att genomföra IT-pedagogiska utvecklingsar-
beten har varit frivilligt, men det beslutades redan hösten 1994 att de
datorer som fördelades inom projektet enbart skulle gå till de pedago-
ger och enheter som arbetade med IT-pedagogiska utvecklingsarbe-
ten.
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Till detta kom arbete med intern information inom projektet,
vilken delvis fördes ut via den tidning ”Kunskapsstöd i undervisning-
en” man började ge ut.

Det fanns också ett stort behov av information till och samord-
ning med skolledare och verksamhetsansvariga i kommunen. Det
faktum att KiU väckt intresse också utanför kommunen gjorde att
extern information också kom att ingå i projektledningens arbetsupp-
gifter.

Under våren 1995 genomfördes utbildningsverksamheten enligt
de planer som uppgjorts med 3 omgångar av pilotutbildning och 30
studiecirklar, något som i sin tur genererade nya projektansökningar,
som projektledningen skulle behandla.

Redan under hösten 1994 började det stå klart att projektled-
ningen var för liten för att kunna hantera alla de uppgifter den hade,
något som ledde till att en av pedagogerna i denna från 1 januari 1995
började arbeta på heltid i projektet. Den 9 januari anställdes ytterli-
gare en pedagog som kom från gymnasieskolan på 50% och den 1
mars utökades tjänsten för en annan av de nu tre pedagogerna i pro-
jektledningen till 100%, samtidigt som en av de två först anställda
återgick till projektledningen på 50% efter föräldraledighet.

Projektledningen bestod i slutet av vårterminen 1995 av  fyra
pedagoger som delade på 3 heltidstjänster. Trots detta visade sig
verksamheten växa på ett sådant sätt att gruppen började få svårighe-
ter att bl.a. hålla den nära kontakten med projektansvariga pedagoger,
som behövdes för att KiU skulle kunna gå framåt.

Lösningen blev att skapa en organisation där kunniga pedagoger
skulle fungera som en länk mellan projektledning och projektansvari-
ga. Den kom att kallas koordinatororganisationen och började arbeta i
slutet av höstterminen 1995.
Den växande verksamheten med datorpedagogiska projekt i förskolor,
fritidshem och skolor, ledde till att pedagogerna började ge uttryck för
att  de hade behov av vidareutbildning av olika slag.
Att anordna behovsinriktade utbildningar blev därför en del av pro-
jektledningens verksamhet, något som införandet av koordinatoror-
ganisationen sannolikt underlättade.

Våren 1996 tillförs projektledningen ytterligare en pedagog på
35%, samtidigt som en i gruppen utses till chef och börjar arbeta på
75%. Projektledningen består nu av 5 personer motsvarande 3,6 hel-
tidstjänster.

Allteftersom KiU framskred visade det sig att pedagogerna ofta
hade problem med de datorer och skrivare som de använde i sina
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projekt. Det blev därför angeläget att KiU förbättrade denna situa-
tion. Det gjordes dels genom utbildning, men också genom att man
från hösten 1996 på olika sätt, t.ex. genom telefonjour mellan kl 8 och
9 varje dag, kopplade tekniker från IT-enheten till KiU.
Från våren 1996 kan KiU sägas ha fått en form som det sedan kom-
mit att behålla. Man hade nu en projektledning som ansvarade för att:

• granska projektansökningar och utvärderingar,
• förmedla utrustning till projekten,
• arbeta med inlösen av leasad utrustning och utbyte mot ny sådan,
• anordna utvärderingsmöten för projektansvariga,
• arrangera behovsinriktade kurser,
• arrangera och förmedla kurser till andra kommuner,
• arbeta med information och kontakter i kommunen och externt,
• arbeta med projekttidningen Kunskapsstöd i undervisningen,
• ha regelbundna möten med koordinatorer och från ht 1998, IT-

resursen25.

Till stöd hade man koordinatororganisationen som ansvarade för att

• inbjuda projektansvariga till träffar för pedagogiskt erfarenhetsut-
byte över enhetsgränser, ämnen och stadier,

• i praktiska/pedagogiska frågor stödja dem som drev projekt,
• hjälpa till i dokumentations- och utvärderingsfrågor,
• fånga upp eventuella fortbildningsbehov,
• uppmärksamma att projekten drevs och utvärderades,
• skriva en sammanfattning av projekten i databasen,
• vara en länk mellan projektledning och projektansvariga.

Dessutom har IT-tekniker hela tiden på olika sätt varit kopplade till
KiU.

                                                
25 IT-resrusen påbörjade sitt arbete höstterminen 1998. Den består av 6 erfarna
IT-pedagoger. En av dem arbetar med gymnasieskolan, 4 andra ansvarar dels för
att Vitalen hålls öppen för pedagogerna 4 dagar i veckan dels för kurser, rådgiv-
ning, föreläsningar, mm. ute i verksamheten. Ytterligare en av IT-resursen är
koordinator för nätverket för specialpedagoger, samt arbetar med rådgivning,
kurser, etc. i likhet med de 4 tidigare nämnda.
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Figur 7: Kunskapsstöds  organisation och relation till den ordinarie verksamheten
från slutet av HT 1995 till och med ht 1998.

Som framgår har KiU:s verksamhet i huvudsak skett inom ramen för
det vardagliga arbetet i förskolor, fritidshem och skolor. Även de pe-
dagoger som haft speciella funktioner inom KiU har under huvudde-
len av sin arbetstid varit verksamma inom dessa verksamheter.

Kommunen och KK-stiftelsen
Efter en tid av dialog med KK-stiftelsen tecknade kommunen hösten
1995 avtal med KK-stiftelsen, som innebar att kommunen fick ett
tillskott om 5 miljoner per år under tre års tid under förutsättning att
man följde avtalet, som bland annat innebar att kommunen förband
sig att satsa på nätverksutbyggnad till skolorna. Kunskapsstöd i un-
dervisningen hade då pågått i ett och ett halvt år. Projektplanen an-
passandes till de nya förutsättningarna. De strävansmål som inledde
den nya projektplanen blev en sammanfattning och omskrivning av
den handlingsplan KS hade fastställt i juni 1994.

Det handlar således om att ”Kunskapsstöd i undervisningen” ska
”utveckla datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel” så densamma blir
”ett viktigt arbetsredskap inom undervisningsområdet”. Datorer och
kringutrustning ska var knutna till tidsbegränsade pedagogiska pro-
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jekt, som ska dokumenteras och utvärderas. Utrustning ska ej placeras
ut innan ett projekt är godkänt.

Datorer anges också ska förekomma i sådan omfattning i de pe-
dagogiska verksamheterna att arbete med datorer ”blir ett vardagligt
moment” för barn och ungdomar.

Några av de teman som ingick i handlingsplanen återkommer
därefter, t.ex. demokratitemat, jämlikhetstemat, med betoning av
barn med särskilda behov i barnomsorg, grund-, gymnasie- och sär-
skola.

Några mål som genom den förkortade formen projektplanens
strävansmål har blir tydligare betonat än i handlingsplanen är:

• upprättandet av ”ett kunskapens hus” där pedagoger ska kunna få råd och
stöd i ”hur man handskas med datorn”, hur man söker information,
etc samt att man i dessa lokaler kan ha intensivutbildningar både en-
skilt och i grupp”,26

• att samtliga enheter inom barnomsorg och skola ska ha möjligheter att
kommunicera med varandra via nätverksanslutningar,

• att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt skolbiblioteken som ska utvecklas
till ”en flexibel arbetsplats för lärare och elever”,

• och att projektet ska sträva efter att öka föräldrarnas engagemang i sko-
lans inre arbete genom att erbjuda dem utbildning på datorer och att
elever erbjuds möjligheter att arbeta hemma med portabla datorer,
samt att datorkunniga föräldrar kan vara resurser i skolans arbete.

Vidare anges i projektplanen att man ska genomföra nätverksutbild-
ningar och övriga utbildningar anpassade till de behov som projekten
ger upphov till, Internetutbildning betonas särskilt, liksom utbildning
av specialpedagoger och bibliotekarier.

I en särskild punkt tas nätverksutbyggnad upp. Målsättningen
beskrivs som att ”lokal nätverskutbyggnad ska komma till stånd på
en gymnasieskola och fyra grundskolor under 1996”. Utbyggnaden
anges sedan ska fortsätta ”så samtliga små och medelstora skolor ska
ha  ett lokalt nätverk under 1998.

Utöver detta räknas de som vid tidpunkten för kontrakttecknan-
det var engagerade i utbildningar inom KiU upp. Användningen av

                                                
26 Det är uppenbart att det är det som senare blev Vitalen som åsyftas. Tanken på
ett ”Kunskapens hus” återfanns med ungefär samma beskrivning, med undantag
av att det också beskrevs om en resurs för kommunens administrativa personal, i
handlingsplanen 1994.
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FirstClass för att hålla kontakt med piloterna som ”referensgrupp”
omnämns, liksom koordinatororganisationen och dess uppgift.
Sist nämns de högskolor man samverkar med, Umeå universitet för
20-poängsutbildning i datorpedagogik och Högskolan i Luleå för
”utvärdering, forskning och konsulting”.

En jämförelse med den ursprungliga handlingsplanen visar att
flera av de teman jag funnit  i den saknas i denna projektplan. Det är:
Tema 2: Utveckling av lärarrollen
Tema 3: Personlig utveckling,
Tema 4: Förberedelse för kommande studier och arbetsliv,
Tema 9: Synen på de lärande och
Tema 10: Kunskapssyn.
Den projektplan som ansökan till KK-stiftelsen resulterat i måste
alltså ses som ur vissa synpunkter mer begränsad än handlingsplanen
från 1994.

Det kommunala projektets ut-
veckling 1994-1999
För att nå målen för Kunskapsstöd startades ett utbildningsprogram
för pedagogerna 1994. Det pågick till 1997 och präglades av att IT
behandlats från pedagogiska utgångspunkter.
Utbildningsprogrammet har fick tre steg:

• utbildning av piloter för att leda studiecirklar,
• studiecirklar där man strävat att integrera pedagoger från olika

enheter och stadier,
• IT-pedagogiska utvecklingsarbeten på de olika enheterna.

Pedagogerna har i princip själva kunde bestämma när de ville
anmäla sig till en studiecirkel under perioden 1994 – 97. Det förvän-
tades att alla pedagoger skulle ha genomgått en datapedagogisk stu-
diecirkel senast 1997. En extraomgång av studiecirklar inriktade på
gymnasiet genomfördes också vt 1998.
Det tredje steget att genomföra IT-pedagogiska utvecklingsarbeten
var frivilligt, men det beslutades redan hösten 1994 att de datorer som
fördelades inom projektet enbart skulle gå till de pedagoger och en-
heter som arbetade med IT-pedagogiska utvecklingsarbeten.

För att få datorer har pedagogerna fått lämna projektbeskrivning-
ar, i skrift och på diskett, över sina utvecklingsarbeten till projektled-
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ningen för Kunskapsstöd, där de fått ange syfte, mål, metod, sätt för
genomförande, tidsplan, utrustningsbehov och sätt för utvärdering.  
Dessa projektbeskrivningar har sedan bedömts och när oklarheter
funnits har projektledningen begärt kompletterande upplysningar från
eller givit råd till pedagogerna.

För varje utvecklingsarbete har funnits en projektansvarig, som
varit kontaktperson till ledningen för Kunskapsstöd. Det har också
krävts att en utvärderingen lämnats på papper och diskett till ledning-
en för Kunskapsstöd, på samma sätt som gällt projektbeskrivningarna.

Fortsättningsprojekt (vidareutveckling av det första projektet
efter utvärdering) eller nya projekt har i allmänhet inte beviljats förrän
utvärderingar inkommit. Som regel har projektledningen haft lägre
krav på förstagångsprojekt än på fortsättningsprojekt, där man velat se
att dessa är en vidareutveckling mot bakgrund av erfarenheterna som
dokumenterats i utvärderingen från det föregående projektet.

Från höstterminen 1995 infördes den s.k. koordinatororganisatio-
nen (se fig. 4), för att förbättra kontakterna mellan projektledning och
projektansvariga.

KiU.s ledning har hela tiden varit en liten grupp pedagoger, som
mest 5 personer delande på 3,65 heltidstjänster.

Den stora delen deltagare i KiU, de som arbetat med datorpeda-
gogiska projekt samt piloterna och koordinatorerna har i huvuddelen
av sin gärning varit involverade i den dagliga verksamheten i försko-
lor, fritidshem och skolor, samtidigt som de ingått i KiU:s verksam-
het. Detta har särskilt gällt projektansvariga samt piloter och koordi-
natorer. Piloterna t.ex. har spelat en viktig roll som ledare av de da-
torpedagogiska studiecirklarna samtidigt som de ofta kommit att
fungera som resurspersoner på sina enheter för de pedagoger som ar-
betat med projekt.

De kurser som KiU anordnat har motiverats utifrån de behov
som uppstått när pedagoger genomfört sina datorpedagogiska projekt
i den dagliga verksamheten på förskolor, i fritidshem och på skolor.

Även om KiU haft en särskild organisation, har alltså huvuddelen
av dess aktiviteter varit integrerade i de ”ordinarie” pedagogiska
verksamheterna i kommunen.
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Pilotutbildning och studie-
cirklar
Pilotutbildningen startade i början på hösten 1994. Totalt avsåg man
att utbilda 12 omgångar av piloter, med 12 deltagare i varje grupp.
Tanken var att piloterna i par skulle genomföra 2 studiecirkelom-
gångar efter sin utbildning. Det visade sig sedan att flera av de utbil-
dade piloterna inte hade något emot att leda fler än två studiecirkel-
omgångar, varför endast 10 pilotutbildningar blev nödvändiga. Totalt
utbildades 119 piloter fram till våren 1996.

Pilotutbildningens syfte var att ge deltagarna ”en egen uppfatt-
ning, byggd på kunskap, om datorn som pedagogiskt hjälpmedel”.
Piloterna skulle efter genomgången utbildning kunna verka som stu-
diecirkelledare i de datorpedagogiska studiecirklarna. De har också
kommit att fungera som resurspersoner för både för KiU och ute på
de enheter där de arbetar, vilket våra enkäter tyder på.

Pilotutbildningen leddes av en extern utbildare och genomfördes i
form av samlingar på dagtid. Den grupp som gick i utbildning hade
också egna datorpedagogiska möten, där piloterna två och två turas
om att ta ansvaret för att sammankalla till mötena och för att minnes-
anteckningar fördes.

Grupperna i pilotutbildningen var sammansatta så att pedagoger
av olika kön, från olika yrkeskategorier och från olika kommundelar
blandades.

Utbildningen var indelad i flera steg där man behandlade följande:

• datorn i samhället och dess betydelse för arbetet med barn.
• hur datorn fungerar,
• diskuterade datorn i skolan och skolbarnsomsorg.
• genomförde man övningar med olika program,
• skrev och diskuterade PM om datorpedagogik som byggde på att

man fördjupade någon frågeställning genom studier av litte-
ratur, intervjuer, enkäter eller liknande.

• Som avslutning gjordes  gruppindelning av studiecirkelledare.

Piloterna hade tillgång till dator under utbildningstiden. De da-
torövningar som genomfördes byggde på en ”körkortsmodell” och
anvisningar för övningarna kom med tiden att utarbetas av en av pe-
dagogerna från Sandviken, som också bidrog med ledningen av da-
torövningar under utbildningen.
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Under tiden piloterna arbetade som studiecirkelledare hade de
också möjlighet att få en viss handledning av den utbildningsansvari-
ge. Kontakten mellan pilot och utbildningsledare hölls via ett FirstC-
lass datorkonferenssystem som denne drev.

Den externe utbildarens ansvar för pilotutbildningarna avslutades
våren 1996. Därefter var den enda koppling mellan denne och KiU
att KiU hade konferenser för piloter och koordinatorer i det dator-
konferenssystem som tidigare nämnts fram till hösten 1997 när dessa
konferenser överfördes till Sandvikens kommun FirstClass-system.

Bland de förändringar som förekommit kan nämnas att man från
början arbetade med ClarisWorks i datorövningarna27. Efter kritik
från pedagoger som gick ut på att man redan hade programmet Mic-
rosoft Works ute på många enheter, gick man under våren 1995 över
till detta program.

En annan synpunkt från utvärderingarna och som även förts fram
i samtal och intervjuer med pedagoger är att man ägnade för lite tid åt
hantering av Windows - systemet. Här gjordes en förändring till vå-
ren 1996 genom att ett körkort om ”Windows” utvecklades och togs
i bruk.

I pilotutbildningen har boken ”Att Karda och Data” författad och
utgiven av kursledaren för pilotutbildningen använts. Valet av litte-
ratur har ifrågasatts av en del piloter, bland annat ansågs boken inte
vara helt ”up to date”. Den har också kritiserats för att den främst är
inriktad på arbetet med yngre barn, men boken har kvarstått som
kurslitteratur genom alla pilotomgångarna. Den ”körkortsmodell”
som förs fram som ett sätt att lära barn datorhantering i denna bok,
har, förmodligen förstärkt av att man i pilotutbildningen använt den,
satt sina spår i ett antal av de datorpedagogiska projekten.

Vårterminen 1997 hade huvuddelen av pedagogerna i Sandviken
(1048 personer) genomgått studiecirklar. Ett fåtal pedagoger har där-
efter utbildats våreterminen 1998 (gymnasielärare) och en sista stu-
diecirkel för sådana som av olika skäl inte kunnat delta tidigare
genomförs för närvarande våren 1999. Detta innebär att 1141 peda-
goger i Sandviken deltagit i studiecirklarna. Utvecklingen av pilotut-
bildningen och studiecirkelverksamheten framgår av nedanstående
diagram.

                                                
27 Claris Works är ett integrerat program med ordbehandling, grafik, kalkyl och
databas som komponenter. Piloterna skulle lära sig använda programmet, men man
strävade också efter att ta upp hur det kunde användas i undervisningen.
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Diagram 1: Utvecklingen av studiecirklar och pilotutbildning 1994 – 1999.

De 119 pilotutbildade har jämfört med andra kategorier pedagoger
visat en hög aktivitet som projektansvariga - 62% av dem har varit
projektansvariga. Det har också varit ur denna grupp som koordina-
torerna rekryterats, 26 av piloterna har varit koordinatorer, längre
eller kortare tid, under den tid som denna organisation verkat.

Av de 19 pedagoger som genomgått 20-poängsutbildningen i
datorpedagogik har 16 varit piloter och av de 36 platser i teknikut-
bildningen som pedagoger besatte (18 från administrationen deltog
också i denna) besattes 11 av piloter. Piloter har också förekommit
som kursledare för behovsinriktade kurser och bland de pedagoger
som ingår i IT-resursen är huvuddelen före detta piloter. Samtidigt
har många av piloterna fungerat som lokala resurspersoner på sina
enheter. Det har också framgått av enkätresultaten att pedagoger
uppfattat piloter som ett viktigt stöd för utvecklingen av datorpeda-
gogiken.

De datorpedagogiska studiecirklarna hade en uppläggning där
ungefär halva tiden ägnades åt pedagogiska diskussioner och den andra
tiden åt övningar vid datorn. Som avslutningen av cirklarna arbetade
man med att initiera projektbeskrivningar, som ett stöd för att kunna
gå vidare med projektansökningar och datorpedagogiska projekt. Stu-
diecirklarna genomfördes vanligtvis på kvällstid, under en period av 8
veckor. Man eftersträvade att blanda pedagoger av olika kön, yrkes-
kategori och från olika områden (kommundelar) i cirklarna och för-
sökte tillse att en dator fanns tillgänglig på deltagarens arbetsplats, så
denne skulle kunna öva på datorn mellan cirkelträffarna.
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IT-resursen
Till höstterminen 1998 tillskapades IT-resursen. Bakgrunden var att
diskussioner förts om hur man skulle kunna använda bl.a. den resurs
som de pedagoger från Sandviken som genomgått 20-
poängsutbildning i  IT-pedagogik och andra pedagoger med erfaren-
het och kompetens för att stötta utvecklingen av IT-pedagogiken i
kommunen.
IT-resursen kom en tid att arbeta parallellt med koordinatororganisa-
tionen. Den består av 6 pedagoger med god erfarenhet som piloter
eller koordinatorer och som också själva arbetat med datapedagogiska
projekt. IT-resursen, ansvarar för att Vitalen kan hållas tillgänglig för
pedagogerna och för att dessa kan få sakkunnig vägledning, eller ut-
bildning på Vitalen. Var och en av de fem pedagogerna arbetar både
på Vitalen, som på detta sätt bemannas 4 dagar i veckan. När de inte
arbetar på Vitalen finns de ute i skolor och förskolor med att stöd åt
den datapedagogiska verksamheten, med rådgivning, föreläsningar,
samt kortare och längre kurser.
Under hösten 1998, genomförde IT-resursen ca 40 kortare eller
längre kurser för ca 160 pedagoger anpassade till behov som fanns ute
i verksamheten. Dessutom har man ordnat föreläsningar och arrange-
rat studiebesök, samt genomfört ”externa” kurser bl.a. inom ramen
för RexNet.
Kurserna har haft en viss bredd i inriktningar vilket framgår av följan-
de tabell:

Tabell 13: Kurser givna av IT-resursen

Typ av kurs Inriktning

KidPix Studio Grafik och enkel multimediaframställning

MultiMedia Lab Användning av program för multimediaproduktion

Bildbehandling Arbete med grafik på datorn

Ms Publisher Användning av Layoutprogram för t.ex. tidniungs-
framställning

Digitalkamera Hur digitalkameran fungerar och hur man kan föra
över bilderna till datorn för vidare bearbetning

FirstClass Introduktion i användning av programmet

Mussekurs Arbete med särskoleanpassat grafikprogram

Lexia grundkurs Grunderna i Lexia för elever med läs och skrivsvårig-
heter

Internet Introduktion till Internet och dess pedagogiska an-
vändning
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Internet, etik och moral Etiska  och moraliska frågor kopplade till Internetan-
vändning

Power Point Användning av presentationsprogram

MsOffice Introduktion till användning av programpaketet

PBL IT och problembaserat lärande

Grunddata Grundläggande datorhantering

Kursdeltagarna har växlat mellan ca 2 och ca 10 och det förefaller som
om man har kunnat arbeta mycket flexibelt för att tillgodose utbild-
ningsbehoven.
Förutom dessa kurser har man också fortsatt arbetet med den s.k.
Webverksta’n som startade Vt 1998, då med inhyrd personal28.
Verksamheten har genomförts på Vitalen. Det har skett så att dagar
och tider annonserats i FC och pedagoger, ibland tillsammans med
elever, som velat ha hjälp med att göra Web-sidor kunnat anmäla när
de velat utnyttja detta stöd och samtidigt få utöka sitt kunnande om
Webproduktion. Omkring 70 pedagoger och elever beräknas ha an-
vänt sig av detta stöd sedan våren 1998. Under hösten 1998 var
Webverksta’n ”öppen” 10 gånger, i princip varje torsdag, och dess
verksamhet fortsätter under vårterminen 1999. En av de pedagoger
som tillhör IT-resursen är även koordinator för det nätverk för speci-
alpedagoger som startats.
IT-resursen deltog också mycket intensivt i förberedelserna för Links
– 98 och också i arbetet i Sandvikens monter på mässan.

Behovsstyrda kurser
Inom ramen för Kunskapsstöd har kurser anordnats mot bakgrund av
de behov som uppstått  bland pedagogerna i de datorpedagogiska
projekten. Huvuddelen av utbildningarna har genomförts med peda-
goger från Sandviken som utbildare.

                                                
28 Under våren 1998 genomfördes 10 omgångar av Webverksta’n.
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         Tabell 14: Intern fortbildning inom Kunskapsstöd.
Läsår Utbildning Ansvarig utbildare

95/96 Windows NT Extern

 Lexia grundkurs Extern

MS Publisher Pedagoger i Sandviken

Multimedia - lab Pedagoger i Sandviken

Kidpix Pedagoger i Sandviken

Internet Pedagoger i Sandviken

Teknikutbildning Pedagoger i Sandviken

Lätteknik Pedagoger i Sandviken

Datorpedagogik 20 p Umeå universitet

96/97 KidPix Pedagoger i Sandviken

Hyper Studio Pedagoger i Sandviken

Internet Pedagoger i Sandviken

Ljud & Musik Pedagoger i Sandviken

Lexia, forts. Extern

Lätteknik Pedagoger i Sandviken

97/98 KidPix Pedagoger i Sandviken

Internet Pedagoger i Sandviken

Ljud & Musik Pedagoger i Sandviken

Lexia grundkurs Pedagoger i Sandviken

Lexia forts.kurs Extern

98/99 Nätverkstekniker Pedagoger i Sandviken

Lätteknik Pedagoger i Sandviken

Internet Pedagoger i Sandviken

FirstClass Pedagoger i Sandviken

KidPix Pedagoger i Sandviken

Digitalkamera Pedagoger i Sandviken

Bildbehandling Pedagoger i Sandviken

Grunddatautbildn. Pedagoger i Sandviken

Studiecirkel Pedagoger i Sandviken

Musse kurs, Särskole progr. Pedagoger i Sandviken

Lexia grundkurs Pedagoger i Sandviken

Publisher Pedagoger i Sandviken

PowerPoint Pedagoger i Sandviken

MS Office Pedagoger i Sandviken
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De kurser som givits, inklusive de planerade 1999, för vilka redan
anmälningar finns, motsvarar 1173 deltagare, vilket inte är detsamma
som att 1173 pedagoger utbildats, eftersom samma pedagog kan ha
tagit del av flera kurser. Det exakta antalet pedagoger som gått kur-
serna kan emellertid inte beräknas, då namnlistor inte varit tillgängli-
ga för alla kurser.

En speciellt viktig kurs var 20-poängsutbildningen i datorpeda-
gogik. Den fullföljdes av 19 pedagoger. Syftet var att förse kommu-
nen med ett antal IT-pedagoger som fått en fördjupad kompetens om
att använda IT som verktyg i undervisningen. När deras examen ägde
rum ställde IT-pedagogerna frågan hur kommunen ville utnyttja de-
ras fördjupade kompetens. Här fanns flera möjligheter, KiU kunde
använda dem, de kunde användas som resurpersoner ute i områdena
(kommundelarna) eller som lokala resurspersoner.

I början på vårterminen 1999 hade sex av IT-pedagogerna varit
koordinatorer, 1 arbetade i projektledningen, tre fanns i IT-resursen,
fyra fungerade som resurspersoner främst på den egna enheten, två
arbetade utanför skolans värld, två hade flyttat till annan kommun
medan tre bedrev studier. Det visade sig att av de 19 utbildade hade
åtta använts i någon form av kommundels/enhetsövergripande roll,
den ordinarie organisationen hade inte tagit någon i bruk för detta
ändamål. Samtidigt hade sju av dem lämnat utbildningsväsendet i
Sandviken för studier, annat arbete eller arbete i annan kommuns
skolväsende.

Av kurserna svarade IT-resursens kurser för 158 deltagare under
hösten 1998. Det är troligt att det totala antalet deltagare i kurser
anordnade inom KiU kommer att överstiga 1173 innan 1999 är slut.
Enbart till kurser i lätteknik fanns 300 anmälningar i mars 1999. Det
har också visat sig i samband med IT-resursens arbete ute i verksam-
heten i förskolor, fritidshem och skolor att pedagogerna ger uttryck
för utbildningsbehov, som inte framkommit på andra vägar, varför
det är troligt att fler kurser kommer att ges än vad som i mars 1999 är
planerade.
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Antalet deltagare per läsår har sedan starten av de behovsinriktade
kurserna varit:

Tabell 15: Deltagare i behovsinriktade kurser läsåret 1995/96 till 1998/99.

Lå 95/96 Lå 96/97 Lå 97/98 Lå 98/99

151 285 94 611

Av tillväxten av kurser mellan 95/96 och 97/98 kunde man förväntat
åtminstone en motsvarande ökning 97/98. Som framgår av tabellen
finns emellertid en tydlig nedgång i kurser läsåret 1997/98. Orsakerna
till detta har berörts i rapporten till KS 1998; de var dels att projekt-
ledningen inför hösten 1997 befarade att det ekonomiska utrymmet
var för litet för att tillgodose behovet av mer än ett mycket begränsat
antal kurser, dels att man bedömde att utrymmet i tid för pedagoger-
na skulle vara begränsat på grund av arbetet med skolplanen och ut-
bildningen med kursen ”En modern helhetsskola i samverkan”, som
startade hösten 1997. Under vårterminens första del tog arbetet med
förberedelserna och genomförandet av rikskonferensen ”IT och läran-
de” så mycket av projektledningens tid i  anspråk att utrymmet för
planering och anordnande av kurser begränsades.

Diagram 2: Ackumulerat antal deltagare i KiU:s kurser lå 95/96 – 98/99

Diagrammet över ackumulerade antalet deltagare i KiU:s kurser
återspeglar den mindre ökningen av kurser mellan lå 96/97 och
97/98.  På samma sätt återspeglas den starka ökningen av kurser lå
98/99 i diagrammet.
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De datorpedagogiska projek-
ten
Enligt den databas som projektledningen fört över projekt var det
totala antalet förstagångsprojekt 428 stycken i december98/januari99.
Tillväxten från 1994 framgår av nedanstående diagram.

Diagram 3: Tillväxten av förstagångsprojekt inom  KiU ht 1994 till ht 1998.

Siffran 428 står för alla projekt för vilka pedagoger gjort projektbe-
skrivningar som lämnats in till projektledningen för KiU och som
behandlats av denna. Av dessa har 38529 påbörjats och 191 av dessa
har lett till fortsättningsprojekt, d.v.s. man har i ett, eller flera steg,
fortsatt med ny projektbeskrivning, genomfört sitt projekt och utvär-
derat projektet. Fortsättningsprojekten innebär alltså att pedagogerna,
med utgångspunkt i utvärderingen och gjorda erfarenheter dragit
slutsatser om hur de ska gå vidare med utvecklingen av datorpedago-
giken i ett nästa steg. Totalt har 300 fortsättningsprojekt genomförts
med utgångspunkt i de tidigare nämnda 191 projekten.

Det har också förekommit att en eller flera av de pedagoger som
genomfört förstagångsprojekt, ibland också fortsättningsprojekt och
sedan bytt inriktning och startat helt nya projekt, ibland med kollegor
som inte tidigare genomfört projekt, ibland tillsammans med kollegor
som genomfört andra projekt. Totalt rör det sig om 75 projekt, varav
ett tiotal påbörjats av pedagoger som haft fortsättningsprojekt.
                                                
29 Fem av de 385 projekten har avbrutits efter kortare, eller längre tid. Orsakerna
har varit varierande, t.ex. nedläggning av enhet, ändrade förutsättningar för peda-
gogen, etc.
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Den totala summan projekt som påbörjats och genomförts eller
pågår vid årsskiftet 1998/99 var alltså 685 stycken om man tar hän-
syn till antalet fortsättningsprojekt.

Det har förekommit att projekt sökts, men fått avslag, att pro-
jektansvariga ombetts inkomma med kompletteringar, men ej gjort
det, eller att en ansökan återtagits.

Över hela tiden KiU pågått motsvarar avslagen har dock endast
5% av de inlämnade projekten, de ej kompletterade och alltså inte
påbörjade 2%, medan de återtagna projekten motsvarat 1,6%. Den
totala andelen projekt för vilka projektbeskrivningar inlämnats, men
som ej kommit till stånd utgör således mindre än 10% av alla projekt.

Varje projekt har haft en projektansvarig, som i vissa fall har varit
ansvarig för flera fortsättningsomgångar av projektet, eller varit an-
svarig helt för nya projekt med annan inriktning än förstagångspro-
jektet . En kärna på cirka 330 pedagoger har haft denna roll under
perioden 1994 – årsskiftet 1998/99.

Hanteringen av de datorpedagogiska
projekten
Genomförandet av datorpedagogiska projekt gjordes hösten 1994 till
ett villkor för att få datorutrustning via KiU. Pedagogerna i Sandvi-
ken har sökt projekt, genom att lämna in en projektbeskrivning där de
fått ange syfte, mål, metod, utrustningsbehov och tillvägagångssätt
för utvärdering, vilka pedagoger och elever som ska ingå i projektet
och vem av pedagogerna som varit projektansvarig och kontaktper-
son.

När projekten genomförts har de lämnat in utvärderingen och i
vissa fall en ansökan om en fortsättning av projektet, eller om ett nytt
projekt.

Projektledningen för KiU har vid särskilda möten, granskat pro-
jektbeskrivningarna/ ansökningarna. Utvärderingarna har också
granskats. Om de gällt fortsättningsprojekt eller ett nytt projekt har
man använt utvärderingarna för att bedöma i vilken omfattning peda-
gogerna dragit lärdom av och byggt vidare på det föregående projek-
tet. Totalt har ca 800 projektbeskrivningar granskats.

Ordinarie möten för behandling av projektbeskrivningar har hål-
lits slutet av vårterminen och i slutet av höstterminen. I början av
höstterminen och vårterminen har möten hållits för att följa upp
kompletteringar och behandla ev. ”eftersläntrare” som inte kunnat
inkomma med projektbeskrivningar till de ordinarie mötena.
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Vid mötena har fattats beslut om projektet varit godkänt, eller
om det funnits behov av kompletteringar30 och i vissa fall om avslag
av ansökan. Den vanligaste orsaken till avslag har varit att ansökan
saknat den pedagogiska komponenten och alltså mer handlat om ut-
rustning. Godkännandet av projekt har sedan medfört beslut om till-
delning av utrustning, information till den projektansvarige, som stått
som kontaktman för projektet, om godkännandet och tilldelning av
utrustning, och när den kan förväntas komma.

Projektledningen för KiU har också ansvarat för beställning av
utrustning och att rätt utrustning levererats till rätt projekt.

Hanteringen av projektansökningar, utvärderingar, beställningar
av utrustning, m.m. har varit ett omfattande arbete och som hjälp har
projektledningen använt sig av olika databaser. Från början användes
en databas för hanteringen av utrustning och från våren 1997 en data-
bas till stöd för behandlingen av projekt. Två andra faktorer som un-
derlättat arbetet har varit skapandet av konferensen KiU Say IT i
kommunens FirstClass-system och förhållandet att allt fler pedagoger
kopplats upp till detta. Det gjorde det lättare att lämna in projektan-
sökningar och utvärderingar och att hålla kontakt med projektansva-
riga.

                                                
30 En begäran om komplettering har alltid lämnats skriftligt, med angiven orsak,
vad som krävs för att ett godkännande ska kunna ske och en av medlemmarna i
pojektledningen för KiU uppsatt som kontaktperson. Vanliga orsaker till begäran
av komplettering har varit oklarheter, eller att ansökan varit ofullständig. När det
gäller fortsättningsprojekt eller nya projekt som föregåtts av förstagångsprojekt har
orsaken ofta varit att det inte framgått på vilket sätt dessa varit en vidareutveck-
ling av de föregående projekten.
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Koordinatororganisationen
Denna organisation skapades under hösten 1995 för att lösa problemet
med att hålla kontakt med projektansvariga och för att kunna stödja
arbetet med projektbeskrivningar, projekt och utvärderingar. Anled-
ningen var den snabba tillväxten av projekt som skett inom KiU.

En av personerna i projektledningen kom att utses till ansvarig
och samordnare av koordinatorverksamheten. Denna person fick
också ansvaret att föra den databas över projekt som upprättats av
projektledningen.

Kommunikation med dator via FirstClass spelade en viktig roll
för att bedriva denna verksamhet. En konferens för detta ändamål
skapades på den server som den externe utbildaren drev, men från
hösten 1997 fördes den över till konferensen KiU Say IT på Sandvi-
kens kommun FirstClass-server, där den fick namnet KiU Koordi-
nator. Innehållet i denna konferens lades upp med underkonferenser
för frågor till den ansvarige i projektledningen, för att lägga in min-
nesanteckningar från koordinatorernas möten med projektansvariga,
för protokoll från möten mellan den ansvarige i projektledningen och
koordinatorerna och för en databas med sammanfattningar av de pro-
jekt för vilka dessa var kontaktpersoner.

Projektbeskrivningarna
Projektbeskrivningarna har haft en viktig roll i KiU. Genom kopp-
lingen av utrustning till genomförandet av ett datapedagogiskt pro-
jekt har de fungerat som ansökningar om utrustning. Då ramarna för
att införskaffa datorutrustning inte varit obegränsade nödvändiggjorde
detta att någon form av granskning av projektbeskrivningarna skedde
och detta blev en uppgift för projektledningen.

Redan i början av KiU:s verksamhet försökte man på olika sätt
underlätta för pedagogerna att formulera projektbeskrivningar, bland
annat genom att detta togs upp i studiecirklarna. En mall för vad som
skulle tas upp i dessa utarbetades också. Det man ville var att pedago-
gerna skulle beskriva, syftet med projektet, målen för detta, vilka pe-
dagogiska metoder man ville använda, sätt att genomföra projektet,
tidsplan för och deltagare i detta samt vilket utrustningsbehov som
man hade sist och inte minst viktigt var att ange hur dokumentation
och utvärdering skulle ske.
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Trots att dessa riktlinjer fanns visade våra utvärderingar att pro-
jektanvisningarna hade en varierande kvalitet och att det ofta skedde
sammanblandningar av syfte och mål, mål och metod och metod och
genomförande. Skrivningarna om dokumentation och utvärdering var
dessutom ofta knapphändiga. På denna punkt har dock vissa förbätt-
ringar skett genom de åtgärder som projektledningen vidtagit.
För projektledningen som skulle granska och godkänna projektbe-
skrivningarna var detta ett problem som ledde till att man ofta fick
begära kompletteringar av dessa och sedan ta upp dem till ny behand-
ling.

Åtgärder har också vidtagits för att stödja arbetet med att for-
mulera projektbeskrivningar/ansökningar. En av dessa var det ovan
nämnda inrättandet av koordinatororganisationen, en annan att man
via piloterna i studiecirklarna försökte ge en bättre grund för att for-
mulera projektbeskrivningarna.

Trots detta har det under hela tiden KiU pågått förekommit att
pedagoger givit uttryck för att arbetet med projektbeskrivningarna
upplevts betungande31 och att projektledningen fått begära komplet-
teringar. Det har varit nödvändigt för projektledningen att planera
behandlingen av projektansökningar så att exempelvis behandlings-
omgången i slutet av vårterminen haft en uppföljning i september.
Detta tyder på att kvalitetsproblemet inte kunnat lösas fullt ut.
Samtidigt kan man se hanteringen av med kompletteringar som en
viktig dialog där projektledningen kunnat ge projektansvariga råd om
hur förbättringar ska kunna ske. Där detta har fungerat väl har detta
sannolikt varit kvalitetshöjande.

Pågående projekt under 1999
Under 1999 kommer 217 nya eller fortsättningsprojekt  att pågå. 60
av dessa är nya projekt som inte tidigare utvärderats, 157 är fortsätt-
ningsprojekt.

Projektledningens databas över behandlade projekt som kom till
våren 1997 gör det möjligt att jämföra hur många projekt som be-

                                                
31 Pedagoger har också ifrågasatt ”tvånget” att komma med nya projektbeskriv-
ningar ”för att få behålla utrustningen”. Detta har dock alltid bemötts av projekt-
ledningen med att KiU bygger på att den relativa bristen på utrustning krävt att
de som bedriver projekt måste prioriteras. I allmänhet har pedagogerna kunnat
acceptera detta. Det positiva detta medfört har varit att pedagoger gått vidare
med fortsättningsprojekt och på så vis kommit att ytterligare utveckla datorpeda-
gogiken.
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handlas vid olika behandlingsmöten sedan dess. Som tidigare nämnts
genomfördes ordinarie sådan möten i slutet av vårterminen, resp. i
slutet av höstterminen. Dessa kompletterades med uppföljningsmöten
i början på höstterminen, resp. vårterminen. I nedanstående tabell har
ordinarie möten och uppföljningsmöten lagts samman:

Tabell 16: Behandlade projekt . Jämförelse mellan antal och andel 1997 och 1998.

Termin 1997, antal 1998, antal 1997, % 1998 %

Vårtermin 162 148 72,30 72,50

Hösttermin 62 56 27,70 27,5

Skillnaden mellan 1997 och 1998 är som synes inte större än att 1997
behandlades 20 projekt mer än 1998. Ser man till av alla projekt som
behandlats vid vårterminens, resp. höstterminens behandlingsmöten
är skillnaderna marginella och följer ett mönster mellan vår och höst
som enligt projektledningen varit vanligt också andra år.
Våren 2000 avslutades en genomgång av 809 projektbeskrivningar
över datapedagogiska projekt som genomförts eller var under ge-
nomförande fram till och med ht 1999 i Sandvikens skolor.

Utifrån tanken att pedagogernas användning av programvaror
kan säga något om vilka aspekter av IT som de funnit intressanta att
arbeta med gjordes en analys av materialet.

En analys gjordes också av ett slumpmässigt urval på 10% av 356
utvärderade projekt, beträffande de arbetssätt pedagogerna valt att
arbeta med i sina projekt.

De använda programvarorna kunde kategoriseras på följande sätt:
Program för:
• Ordbehandling
• Layout
• Grafik
• Databas/register
• Kalkyl
• Multimedieframställning
• Lek & lär-program
• Tränings- och drillprogram
• Specialprogram (Musikprogram, simuleringsprogram, yrkesinr. Program)
• E-posthantering
• Internet/informationssökning

När det gällde frågan om de aspekter av IT som återspeglats i
valet av programvaror blev helhetsbilden som framgår av följande
diagram:
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Diagram 4: Användningen av program  enligt  809 projektbeskrivningar.

Huvuddelen var s.k. verktygsprogram. Diagram 5 visar hur de an-
vända programmen fördelar sig på användningsområden.

Diagram 5: Användningen av program enligt 809 projektbeskrivningar fördelat på
användningsområden.
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Pedagogerna hade alltså främst valt att arbeta med verktygsprogram.
Så kallade ”Pedagogiska” program, dit lek&lär-program och trä-
nings- och drillprogram förts utgjorde en mindre del. Bland ”Övrigt”
återfinns program för simuleringar, specialprogram som t.ex. musik-
program och program som t.ex. Lexia, som används av specialpeda-
goger. Orsaken att det inte placerats bland ”pedagogiska” program är
att detta program har en verktygskaraktär. Pedagogen kan utforma
egna övningar för barnen i detta program.

Ett alternativt sätt att karakterisera de programval pedagogerna
gjort är att säga att de valt program som kan användas för att produ-
cera olika alster – skrivna dokument, klasstidningar, multimediepro-
gram, databaser, kallkyler, etc. Hit hör också program för att kom-
municera eller för att söka och finna information. Det är sällan projekt
enbart inriktar sig på en enda programtyp. Vanligast är att ordbe-
handlings- och grafikprogram kombineras. På samma sätt kombineras
program för kommunikation eller för att söka och finna information
med t.ex. användning av ordbehandlings- eller layoutprogram.
Pedagogernas val av programvara kan också betraktas ”stadievis”. Av
diagram 6 framgår vilka programtyper som förekommer i projektbe-
skrivningar av förskoleprojekt.

Diagram 6: Användningen av program i förskoleprojekt.

Som framgår av diagrammet dominerar här också det som kan sam-
manfattas som verktygsprogram. Bland förskoleprojekten dominerade
grafikprogrammen, men användningen av ordbehandlingsprogram
var också vanlig. Enkla multimedieprogram användes också. I några
projekt användes layoutprogram i kombination med att barn och
personal tillsammans satte samman informationsblad till föräldrarna.
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Diagram 7: Användningen av program i lågstadieprojekt.

Bland lågstadieprojekten var användning av ordbehandlings- och gra-
fikprogram vanligast. ”Pedagogiska” program användes i något större
utsträckning än bland förskoleprojekten. E-postprogram och program
för att söka och finna information förekommer.

Diagram 8: Användningen av program i mellanstadieprojekt.

 Här dominerade ordbehandlings- och grafikprogram. Layoutpro-
gram, liksom databas-, kalkyl-, e-postprogram och program för att
söka och finna information förekom oftare än i lågstadieprojekten.
”Pedagogiska” program var mindre vanliga än på lågstadiet.
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Diagram 9: Användningen av program i högstadieprojekt.

I högstadieprojekten förekom alla kategorierna av program. Jämfört
med mellanstadiet var ”pedagogiska” program, specialprogram, pro-
gram för e-post och för att söka och finna information vanligare bland
projektbeskrivningarna för högstadiet. Ordbehandlingsprogram var
dock de vanligaste som omnämndes.

Diagram 10: Användningen av program i gymnasieprojekt.

I projektbeskrivningarna över högstadieprojekt förekommer också alla
kategorier av program. Ordbehandlingsprogram är fortfarande myck-
et vanliga, men också program för att söka och finna information, e-
postprogram och specialprogram har en stark ställning. Bland special-
programmen finns t.ex. program för simuleringar inom elektronik-



Kommunstudien

150

området, program för att göra tekniska ritningar, ekonomiprogram
och musikprogram. Det finns en koppling mellan programval och
utbildningarnas yrkesinriktning i projektbeskrivningarna för gymna-
sieprojekten.

 Kalkylprogram var mest vanligt förekommande i gymnasiepro-
jekten jämfört med övriga stadier.

Det är ganska tydligt att pedagoger som arbetar på olika stadier
urskiljt sådana program som innebär att de är verktyg för sådant som
att producera texter, bilder, göra beräkningar, databaser, etc. Det är
också tydligt att de profiler av programval som diagrammen åter-
speglar skiljer sig åt från stadium till stadium. Vid genomgången av
projektbeskrivningarna har  det framstått som tydligt att detta har att
göra med sådant som att lågstadielärarna uppfattar arbetet med läs-
och skrivträning som en viktig komponent i  sina projekt eller att
förskollärarna strävar efter att arbeta med datorerna så att det passar in
i förskolans traditionella pedagogiska profil. Det förefaller alltså som
om det val av program som gjorts kan ha en koppling till pedagogiska
ambitioner uttryckta i form av t.ex. arbetssätt som man vill använda i
projekten.

I ett slumpmässigt urval av tio procent av 356 genomförda och
utvärderade projekt analyserades vilka arbetssätt som pedagogerna
arbetat med.

Tabell 17: Arbetssätt i ett slumpmässigt urval av projekt
Stadium Arbetssätt Projektets inrikt-

ning
Huvudsaklig
datoranvänd-
ning

Låg- och mel-
lanstadiet

Undersökande, elevak-
tivt

Närsamhället Producera multi-
medieprogram

Mellan- och
högstadiet

Specialpedagogik,
elevaktivt

Läs- och skrivträning Producera texter,
övning

Lågstadiet Undersökande, elev-
aktivt

Läs- och skrivträning Dokumentera,
skapa texter

Låg- och mel-
lanstadiet

Undersökande, elev-
aktivt, skapande

Närsamhället Producera multi-
medieprogram

Lågstadiet Elevaktivt, egen pla-
nering, skapande

Läs- och skrivträning Producera texter,
enkla bilderböck-
er

Lågstadiet Traditionell lärarledd,
inslag av individuali-
sering vid datorn

Datorkörkort Datalära32

                                                
32 Med datalära avses i denna tabell undervisning inriktad på att eleven ska öva att
använda datorn och lära om datorn.
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Lågstadiet Mer traditionell låg-
stadiepedagogik

Bokrecensioner,
datorkörkort

Ordbehandling,
enkel databas och
datalära

Fritidshem
och sexårs-
grupp

Teaminriktat, elevak-
tivt

Göra ”kompis–
bok”, datorkörkort

Producera texter,
datalära

Lågstadiet Specialpedagogik Läs- och skrivträ-
ning, öka elevens
självkänsla och själv-
förtroende

Producera texter,
övning

Lågstadiet Traditionell, lärarledd Datorkörkort Datalära
Mellanstadiet Traditionell lärarledd

med inslag av indivi-
dualisering vid datorn

Datorstöd i svenska Producera texter,
övning

Högstadiet Undersökande, elev-
aktivt, temainriktat,
ämnesövergripande

Internationalisering,
samarbete mellan
engelska och SO

Ordbehandling,
datorkommuni-
kation av under-
sökningar av
historiska skeen-
den

Fritidshem Temainriktat, under-
sökande

Datorkörkort och
tidningsproduktion

Datalära och
produktion av
tidning

Högstadiet Undersökande, elev-
aktivt. Ämnesövergri-
pande teman inom
SO och NO.

Internationalisering,
miljöfrågor

Framställa rap-
porter över gjorda
undersökningar

Mellanstadiet Specialpedagogik Läs- och skrivträ-
ning, öka elevens
självkänsla och själv-
förtroende

Producera texter,
övning

Förskola Förskolepedagogik,
tema, ämnesintegra-
tion

Integrerat med bild
och vävning, sedan
integration av bild
och svenska

Göra ritning av
väv, producera
texter, skapa
enkelt multime-
dieprogram

Mellanstadiet Undersökande, indi-
vidualisering, tema,
ämnesinriktat

Göra ”böcker” om
ämnesinriktat tema,
föregått av datorkör-
kort

Datalära, produ-
cera ”böcker”

Mellanstadiet Underökande, elev-
aktivt inom SO,
blandning av självstän-
digt arbete och samar-
bete

Söka nyheter, pro-
ducera nyhetslad

Produktion av
nyhetsblad

Särskola Specialpedagogik Stärka elevens själv-
känsla, läs- och

Produktion av
texter, övning
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skrivträning
Mellanstadiet Ämnesinriktat, un-

dersökande inslag
Undersöka närsam-
hället, göra tabeller
och diagram, bear-
beta statistik

Produktion av
tabeller och dia-
gram, bearbeta
dessa

Lågstadiet och
fritidshem

Undersökande och
skapande i musik

Undersöka olika
musikaliska uttryck,
skapa egen musik

Produktion av
musikaliska styck-
en

Högstadiet Undersökande, elev-
aktivt, individualise-
ring, ämnesövergri-
pande

Undersöka närsam-
hället, miljöfrågor

Söka information,
dokumentera och
avrapportera

Låg- och mel-
lanstadiet

Datorkunskap på
”skolans val”

Träna och öva i att
använda datorer och
program

Datalära

Särskola Specialpedagogik Stöd för elevens
utveckling

Datalära, text-
och bildproduk-
tion

Ett – nioskola Undersökande, elev-
aktivt, ämnesövergri-
pande

Arbetslagsutveckling
i riktning mot pro-
blembaserat lärande

Verktyg för do-
kumentation och
presentation av
olika arbeten

Förskola Temainriktat, främst
inriktat på äldre barn i
gruppen

Öva samarbetet, ge
datorvana

Producera sagor
och bilder, enkel
multimedia

Lågstadiet Elevaktivt, skapande i
textilslöjd

Göra mönster Rita mönster för
textilproduktion

Låg- och mel-
lanstadiet

Elevaktivt, skapande i
textilslöjd

Rita mönster, do-
kumentera arbetet

Rita mönster för
textilproduktion,
dokumentation

Lågstadiet Undersökande, tema-
inriktat, elevstyrt

Undersöka teman
med hjälp av böcker,
tidningar och inter-
vjuer

Producera rap-
porter över un-
dersökningarna,
illustrera dessa

Mellanstadiet Undersökande, elev-
aktivt, ämnesövergri-
pande, temainriktat

Samverkan mellan
lärare och mellan
elever undersök-
ningar inom OÅ

Dokumentera
arbetet, producera
tidningar och
illustrationer

Sexårsgrupp
och lågstadiet

Temainriktat Göra bokstavssagor
och egenproducerad
läsebok

Producera texter,
illustrationer

Något som är dominerande bland projekten är att arbetssättet i de
flesta av dem innehåller undersökande och elevaktiva inslag. Endast i
ett mindre antal fall används mer traditionella arbetssätt.
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Den huvudsakliga datoranvändningen har varit att producera
olika alster. Datorns verktygsaspekt är med andra ord framträdande.

I ett mindre antal av projekten har datorn i sig varit det centrala.
Det har då handlat om att lära sig hantera datorn och att ta
”datorkörkort”. ett fall har man inriktat sig på att arbeta med detta
inom ”skolans val”. Man kan fråga sig om detta på denna skola inne-
burit att datoranvändning enbart förekommer i denna form. En kon-
troll av projekt vid denna skola, visar emellertid att det samtidigt
förekommit projekt där datorn använts i den vanliga undervisningen.

Frågan inställer sig om i vilken utsträckning det gjorda urvalet är
representativt för de 356 utvärderade projekten.  Ett liknande urval ur
de projekt som inte kommit med i det redovisade urvalet ger emel-
lertid en likande bild vad gäller arbetssätt och att datorns verktygs-
aspekt dominerar. I detta urval ingick två gymnasieprojekt. Båda
arbetade med ett undersökande arbetssätt.

Eftersom inga gymnasieskolor kommit med i urvalet har en
genomgång av samtliga genomförda gymnasieprojekt gjorts. De re-
presenterade tillsammans 33 projekt, 14 av dessa hade genomförts i
mellan 2 och fyra omgångar med mellanliggande utvärdering.

I 16 av de 33 projekten användes ett undersökande arbetssätt i 10
projekt förekom också ämnesövergripande arbete eller ämnesintegra-
tion. Endast ett av sju ämnesinriktade projekt arbetade med mer tra-
ditionell form av undervisning, i de övriga sex projekten arbetade man
med en undersökande, elevaktiv pedagogik. Datorns verktygsaspekt
var framträdande i samtliga genomförda gymnasieprojekt. Utvärde-
ringarna visade dock att i några av de ämnesinriktade projekten, där
man sökt arbeta undersökande och tematiskt hade man stött på pro-
blem med att få tiden att räcka inom ramen för den tilldelning som
schemat gav.

När man ser till hur man försökt arbeta i de datapedagogiska
projekten i Sandviken framstår det inte som en slump att verktygs-
program är de vanligast använda. Det förefaller som om det kan finnas
en koppling mellan detta och det pedagogiska förhållningssätt man
försökt tillämpa i projekten.

Utvärderingar
Totalt har ca 390 utvärderingar granskats av projektledningen. De
första utvärderingarna  under 1995 hade ojämn kvalitet, ofta behand-
lades främst vad eleverna gjort och pedagogernas erfarenheter fram-
gick inte alls eller endast otydligt. För att förbättra kvalitén anordnade
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projektledningen föreläsningar  och utgav även ett specialnummer av
projekttidningen ”Kunskapsstöd i undervisningen”. Detta tillsam-
mans med stödet från koordinatorerna ledde till en jämnare kvalitet
där pedagogernas egna erfarenheter framgick tydligare.

Projektledningen fann under 1995 att ett behov fanns av att
uppmärksamma att ett projekt genomförts som gav mer till pedago-
gerna än enbart inlämnandet av en utvärdering.  Man ville bättre lyfta
fram och sprida de erfarenheter pedagogerna gjort i sina projekt. Ett
försök gjordes våren 1996, då ett antal projektansvariga som lämnat
in utvärderingar deltog i ett möte för erfarenhetsutbyte. Erfarenheter-
na av det mötet ledde till att man från hösten1996 började kalla till
utvärderingsmöten för att följa upp de projekt för vilka utvärderingar
inlämnats. Sådana möten har hållits med projektansvariga vid vilka
179 av dessa deltagit. Sammanlagt 15 utvärderingsmöten har hållits
sedan våren 1996. Fördelningen fram går av nedanstående tabell:

Tabell 18: Utvärderingsmöten, kallade och deltagare Ht 1996 – Vt 1998.

Ht 1996 Vt 1997 Ht 1997 Vt 1998

Antal möten 3 3 6 3

Antal kallade 70 46 129 72

Antal deltagare 43 32 81 23

Utvärderingsmötena har varit förlagda till eftermiddagstid från kl. 14
till 16. Då projektledningens erfarenheter tydde på att pedagogerna
ibland hade problem att komma ifrån sin ordinarie verksamhet, har
detta alltid tagits med i beräkningen när man kallat till möten och
man har varit tillmötesgående med byten mellan olika mötesdatum
för att underlätta för pedagogerna att närvara. Särskilt under 1997/98
förekom att pedagoger uppgav att de hade svårt att få möjlighet att
komma ifrån sin ordinarie verksamhet för att delta i dessa möten.
Trots det var närvaron vid mötena under hösten 1997 relativt god
medan den gick ned markant våren 1998.
Utvärderingsmötena var upplagda på följande sätt:
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Tabell 19: Utvärderingsmötenas uppläggning

Inslag i mötet Vem?

Kort inledning, pres. av erfarenhe-
ter från utvärderingarna av projek-
ten

Repr. för projektledningen för Kunskapsstöd,
projektansvariga

Smågruppsdiskussioner Projektansvariga diskuterar och utbyter erfa-
renheter

Redovisning av smågruppsdiskus-
sionerna

Någon projektansvarig ur varje grupp redovi-
sar

Sammanfattning Den externe utvärderaren

Utvärdering Projektansvariga besvarar utvärderingsenkät

Erfarenheterna från dessa möten tyder på att de varit en bra form för
uppföljning av utvärderade projekt. Till och med höstterminen 1997
hade 145 projektansvariga besvarat utvärderingsenkäten som inne-
håller både öppna frågor och frågor där de projektansvariga markerar
sitt svar på en skala från 0 till 5. Utfallet av de senare svaren framgår
av tabellen nedan:

Tabell 20: Pedagogernas värdering av olika inslag i utvärderingsmötena.

Inslag i mötet Medeltal på skala 0
till 5

Kort inledning, pres. av erfarenheter från utvärderingarna
av projekten

3,6

Smågruppsdiskussioner 4,0

Redovisning av smågruppsdiskussionerna 3,4

Sammanfattning 3,9

Mötet som helhet 3,9

Som framgår av tabellen, var det särskilt diskussionerna i smågrupper
som uppskattades av pedagogerna. Av svaren från de öppna frågorna i
utvärderingsenkäten som besvarades vid mötena framgår att det var
möjligheten att byta erfarenheter med andra pedagoger från andra
enheter än den egna tillsammans med sammanfattningen som upp-
levdes positivt och som ett stöd för att gå vidare.
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Pedagogernas erfarenheter
Det finns vissa erfarenheter som ofta nämnts av pedagogernas i utvär-
deringar, vid utvärderingsmöten,  i samtal och intervjuer.

Tabell 21: Pedagogernas erfarenheter av för och nackdelar för eleverna av IT-
användningen.

Fördelar Nackdelar

De arbeten som eleverna gör, särskilt
skriftliga alster blir snyggare och stav-
ningen bättre

Datorarbetet är motiverande för elever-
na

Datorarbetet stimulerar till samarbete
elever emellan

Elevernas självförtroende och självkänsla
ökar när de upplever att de behärskar
datorn och när deras olika arbeten blir
snygga, detta gäller särskilt elever med
läs- och skrivsvårigheter

Elevernas datorkunnande ökar, eleven
får en mer jämställd roll med pedagogen
när det gäller hanteringen av datorn.

Datorarbetet kan bidra till ökad jäm-
ställdhet genom att flickornas använd-
ning särskilt uppmärksammas.

Särskilt elever med olika svårigheter
gynnas av datoranvändningen.

Datoranvändningen medför tillsammans
med andra former av arbete att eleven
får en ökad variation i sätt att lära.

Elevernas kommunikativa kompetens
ökar.

Elevernas sätt att lära utvecklas.

För mycket stillasittande nämns av några
pedagoger.

Köbildning på grund av att för få dato-
rer är tillgängliga.

Tekniska problem med datorer och skri-
vare som förorsakar stress och gör arbe-
tet onödigt tidsödande

För sin egen del omnämner pedagogerna ofta följande:
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Tabell 22: Pedagogernas erfarenheter av för och nackdelar samt behov av stöd.

Fördelar Nackdelar Behov av stöd

Pedagogrollen utvecklas,
en handledande roll
nämns här.

IT kan stimulera till sam-
arbete pedagoger emel-
lan.

Pedagogen har fått ökade
möjlighet till variation i
undervis-ningen.

IT ger nya möjligheter i
arbetet med barn med
olika typer av handikapp
och i särskoleverksamhe-
ten.

Datorn är ett viktigt
verktyg i arbetet med läs-
och skrivutvecklingen.

Tillgång till nätverk kan
underlättat pedagogens
arbete.

Datorn är ett stöd för
planering och uppföljning
av undervisning.

Datorarbetet upplevs
tidskrävande, arbetsbe-
lastningen på ped. ökar.

Tekniken fallerar och är
ibland svår att åtgärda.

Brist på datorer och köer
kan bidra till stress.

Alla pedagoger stöder
inte datorarbetet.

Tekniska problem med
datorer och skrivare som
förorsakar stress och gör
arbetet onödigt tidsödan-
de.

Mer utbildning, i hand-
havandet av datorer,
program och nät.

Bättre tekniskt stöd när
datorerna krånglar.

Tid för att lära nya pro-
gram, förbereda under-
visning med datoran-
vändning.

Tillgång till Internet.

Utrymme för internt
erfarenhetsutbyte om
datorpedagogiken.

Möjligheter till erfaren-
hetsutbyte med pedago-
ger från andra enheter.

Mer stöd från verksam-
hetsansvariga.

Tydligare krav från verk-
samhetsansvariga på att
alla pedagoger använder
datorn i undervisningen.

Som synes har IT-användningen medfört många fördelar för både
eleverna och pedagogerna, flera av dem har med arbetet med och
formerna för lärandet att göra. Bland nackdelarna märks särskilt pro-
blem med att tekniken inte är tillförlitlig. Detta och några andra
nämnda nackdelar kan kopplas samman med de behov av stöd man
givit uttryck för. Teknikproblemen kan kopplas samman med beho-
vet av utbildning och bättre tekniskt stöd. Att datorarbetet upplevs
tidskrävande kan sammankopplas med behovet av att få mer tid för
att lära nya program och för de speciella förberedelser som hör sam-
man med att förbereda undervisning med datorer. Detta tillsammans
med det nämnda att inte alla pedagoger stödjer datorarbetet är i sin
tur sådant som leder till krav på en mer aktiv roll från de verksam-
hetsansvariga att stödja utvecklingen av datorpedagogiken.
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Handlingsplanen och pedago-
gernas projekt
I min analys av den bilaga till KS beslut i juni 1994, som kom att
utgöra handlingsplan för arbetet med KiU urskiljde jag ett antal te-
man (Söderlund, 1999; se även bilaga 5).  Jag ska här försöka besvara i
vilken utsträckning de datorpedagogiska projekten inneburit att man
arbetat med dessa teman.

Tema 1: Utveckling av undervisningen

Det undersökande eller forskande arbetssättet har dominerat i pro-
jektbeskrivningarna. Arbetssättet har förekommit i projekt från för-
skola till gymnasieskola. Särskilt projekt inriktade på databas, dator-
kommunikation, tidningsproduktion och multimedia har gått att
koppla till denna form av arbetssätt, men det förekommer också i
kombination med andra sätt att använda datorn på33. Det finns också
projekt där man arbetat tematiskt och sådana där utveckling av ar-
betslag ingått.

Tema 2: Utveckling av lärarrollen

Vi har funnit att pedagoger upplevt att deras roll förändrats i riktning
mot en mer handledande roll, ofta nämner pedagoger också att eleven
fått en mer jämställd roll med pedagogen när det gäller hanteringen
av datorn. Somliga nämner också att IT-användningen stimulerat till
mer samarbete pedagoger emellan. Pedagogerna har också funnit att
IT-användningen medfört att de fått ökade möjligheter till variation
av undervisningen. Samtidigt som de fått ett nytt verktyg i läs- och
skrivundervisnigen. Pedagoger med tillgång till nätverk har även
uppgivit att detta givit dem ytterligare utvecklingsmöjligheter. I en-
kätsvar förekommer att man uppgett att särskilt arbetet med projekt-
beskrivningar och utvärderingar, även om det upplevts arbetsamt,
stimulerat tänkandet kring den egna praktiken och rollen som peda-
gog. Detta styrks också av utsagor i samband med utvärderingsmö-
ten.

                                                
33 I endast ett fåtal fall, framför allt bland sådana som ej gått studiecirklar har vi
belägg för att pedagoger sett KiU som en satsning  på enbart datorteknik.
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Tema 3: Personlig utveckling

Våra data tyder på att pedagoger upplevt att de utvecklats personli-
gen, särskilt viktigt är att pedagoger som upplevt sig stå i en åter-
vändsgränd utvecklingsmässigt har kunnat uppleva KiU som ett sätt
att komma vidare. Andra pekar på de pedagogiska diskussioner som
förekommit i studiecirklar men som aktiviteterna i KiU också givit
upphov till på den egna enheten som en stimulans för den egna ut-
vecklingen.

När det gäller eleverna, har pedagogerna pekat på hur särskilt
”svaga” elever ”vuxit” och fått ökat självförtroende i samband med
deras projekt och, kanske särskilt de som arbetat med datorkommu-
nikation, hur datoranvändningen bidragit till att utveckla elevernas
kommunikativa förmåga. Det har också påpekats att datoranvänd-
ningen stimulerat samarbetet mellan eleverna och att deras sätt att
lära utvecklats.

Tema 4: Förberedelse för kommande studier och arbetsliv

Det har inte varit ovanligt att pedagoger satt in sina projekt i mer
långsiktiga perspektiv och medvetet sett dem som en förberedelse för
fortsatta studier och det kommande arbetslivet. De har också den
erfarenheten att elevernas datorkunnande ökat genom projekten.
Dessutom har eleverna tränats i att själva söka kunskap, i att samar-
beta, och arbeta med egen planering i många projekt.

Tema 5: Jämlikhet

Det har framgått att pedagogerna i de flesta projekten varit noga med
att alla barn ska få arbeta med datorn. Dessutom är erfarenheterna att
särskilt ”svaga” elever gynnats av datoranvändningen. Det har också
förekommit projekt som inriktats på att lyfta fram de svaga eleverna
särskilt. Specialpedagogiska projekt34 har arbetat med att med datorns
hjälp underlätta för elever med olika handikapp. Projekt inom särsko-
lan har också förekommit och erfarenheter därifrån tyder på att dator-
användningen stärkt eleverna och fått upp ögonen hos både pedagoger
och föräldrar för nya sidor av elevernas utvecklingsmöjligheter. KiU:s
sätt att redan från början etablera samarbete med Datateket vid Barn-
och Ungdomshabiliteringen i Gävle och det sätt på vilket man beak-
tat funktionshindrade elevers behov framhålls också i en jämförelse av

                                                
34 Lexia-projektet som har bedrivits över områdes- och enhetsgränser är ett ex-
empel. Det har bl.a. medfört att man i kommunen fått personer med kompetens
att genomföra grundkursen i Lexia.
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hur olika IT-satsningar i skolan beaktat dessa behov, som ”det mest
övertygande exemplet” på detta (Sandstedt, 1998, sid. 21).

Tema 6: Jämställdhet

Här är minbild mer oklar. Erfarenheter från projekt tyder på att sättet
att använda datorn har betydelse för i vilken utsträckning flickorna tar
till sig det nya verktyget, men också att man måste vara särskilt ob-
servant på att flickorna får samma möjlighet att utnyttja datorn som
pojkarna. När jag granskade projekt som utvärderats och som be-
handlats vid utvärderingsmöten, fann jag att pedagoger tenderade att
anse att det faktum att alla elever arbetade med datorn var detsamma
som att man beaktade jämställdheten. Jag tror inte att det är så enkelt
och kan också stödja oss på observationer från andra pedagoger i den-
na uppfattning. Det visade sig också att de utvärderade projekten i
mindre utsträckning bearbetat jämställdhetsaspekten av IT-
användningen.

En annan viktig faktor för att flickor ska ta till sig IT är sannolikt
att de kommer i kontakt med och använder tekniken innan köns-
rollsspecifika mönster hunnit befästas. I det sammanhanget kan pro-
jekt i förskolan ha en särskild betydelse. Förskolebaserade projekt fö-
rekom dock länge i mindre omfattning, men under senare år av KiU
har de ökat, vilket innebär att förskolor som ej tidigare haft projekt nu
påbörjat sådana. När det gäller förskolan bör skrivningarna om mul-
timediaanvändning i LpFö observeras som ytterligare ett stöd för att
förskolans personal fortsätter att utveckla användningen av IT i sin
verksamhet.

Tema 7: Demokratiperspektiv

Här betonades i handlingsplanen vikten av att skolan motverkar att
klyftor uppstår genom att tillgodose att alla kan använda datorn för
att söka information, bearbeta den och ta ställning till den. Förvisso
har det funnits projekt där detta har skett, men pedagoger har påpekat
att den brist på tillgång till Internet som förekommit på många en-
heter försvårat att arbeta med detta mål. I takt med den ökade nät-
verksutbyggnaden har naturligtvis situationen förbättrats, men det
kan vara viktigt att också i fortsättningen betona denna viktiga fråga.

Tema 8: Datorn är ett hjälpmedel

Detta synsätt har haft stort genomslag. I majoriteten av de projekt-
beskrivningar som  gjorts framstår datorn som ett pedagogiskt hjälp-
medel. Detta understryks av att projekten i allmänhet varit inriktade
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på att utveckla den pedagogiska praktiken. Endast ett litet fåtal tidiga
projekt har varit inriktade på att lära om datorn. I det stora flertalet
fall har man arbetat med att lära med datorn som verktyg.

Tema 9: Synen på de lärande

Handlingsplanen genomsyras av en tro på att både lärare och elever är
utvecklingsbara, aktiva,  individer med förmåga till nytt lärande och
att införandet av datorer som hjälpmedel befrämjar detta. Sättet som
projektledningen har arbetat med KiU anser jag har präglats av dessa
synsätt.

Kiu har varit en satsning på utveckling bland ”gräsrötterna” i det
lokala utbildningssystemet, till vilka man hyst stor tilltro till förmå-
gan att utveckla pedagogiska innovationer på gräsrotsnivå,  och man
har på olika sätt, genom att ge uppmärksamhet, stöd i form av ut-
bildningar, etc. verkat för att deras idéer ska tas upp och spridas inom
kommunen.

Bland projekten har också sättet att se på eleven som en utveck-
lingsbar, aktiv individ med egen förmåga till lärande förekommit,
antingen genom att man från början utgått från detta, eller genom att
pedagoger under utförandet av projekten kommit till denna insikt. Jag
kan dock se att processen att bryta med gamla förhållningssätt kan
vara både mödosam och tar tid och jag tror att det är viktigt att man
också i fortsättningen finner former för att stödja och stimulera denna
utveckling.

Tema 10: Kunskapssyn

I de datorpedagogiska projekten har jag funnit att man med varieran-
de framgång försökt tillämpa synsättet att eleven själv, i samverkan
med andra och under ”medveten och kunnig handledning” skapar sin
kunskap förekommit. Synsättet är välmotiverat utifrån modern kog-
nitiv forskning och en modern syn på lärande. (Jonassen, 19?). Det har
också en koppling till förändringar av pedagogens roll, som måste
utvecklas mot att kunna skapa goda lärandesituationer och att kunna
leda, analysera och stödja elevens lärande, en process som jag förstått,
är både mödosam och tidskrävande.

Tema 11: Utbildning som ett verktyg för utveckling

Våra data tyder på att utbildning spelat en central roll för KiU. Det är
den aktivitet inom projektet, som pedagoger sätter först av KiU:s alla
aktiviteter. Huvuddelen (1141) av Sandvikens pedagoger har genom-
gått studiecirklarna de behovsinriktade utbildningarna kommer att ha
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haft 1173 deltagare när KiU avslutas. Huvuddelen av de behovsin-
riktade kurserna har varit ledda av pedagoger från Sandviken, vilket
innebär att de deltagande pedagogerna kunnat få ett erfarenhetsbase-
rat, utvecklingsinriktat stöd i dessa kurser.

Tema 12: Perspektiv från förskola till gymnasium

De datorpedagogiska projekten har förekommit i alla skolformer från
förskola till gymnasieskola och Komvux.  Perspektivet är alltså väl
beaktat inom KiU.

Användningen av datorer bland pedago-
gerna
De två enkäterna 1995 och 1997 innehöll  en fråga (fråga 12 i båda
enkäterna) om användningen av datorer. Frågans formulering var
”Använder du dator” och den hade följande svarsalternativ:
”hemma”, ”i yrket”, ”i något projekt”. För varje alternativ kunde
antingen ”ja” eller ”nej” markeras med kryss.

Utfallet av svaren på de två enkäterna har jämförts. Det visade sig
att vissa skillnader fanns mellan de två enkäterna.

För det första fanns en ökning 1997 av andelen av alla svarande
på enkäten (1995: N=523, 1997: N=497) som angav att de använde
dator i hemmet35. 1995 angav 48 procent av de svarande att de an-
vände dator i hemmet, 1997 angav 62 procent att de använde dator i
hemmet.

När det gällde användningen av dator i yrket var andelen som
svarat ja 1995 64 procent och andelen 1997 82 procent. De som sva-
rat att de använde dator i något projekt utgjorde 1995 33 och 1997
53 procent av alla svarande.

Jämförelsen mellan enkäterna tyder på att en ökning av datoran-
vändningen bland pedagogerna skett mellan 1995 och 1997 både när
det gäller användning av datorer i hemmen, i yrket och i projekt.

Svaren på frågan ”Använder du datorer:” har även kunnat analy-
seras i förhållande till olika kategorier av pedagoger.

                                                
35 Undersökningen genomfördes i huvudsak innan den förändring i beskattningen
av förmån att använda datorutrustning (SOU 1996/97:173) som arbetsgivaren
tillhandahåller trädde i kraft 1 januari 1998. Den s.k. hemdatorreformen kan alltså
inte ha påverkat användningen av datorer i hemmen.
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Tabell 23: Totala antalet pedagoger i varje kategori 1995 och 1997.
Kategori Enkät 1995 Enkät 1997
Pedagoger på gymnasiet 63 65
Pedagoger på högstadiet 35 30
Pedagoger på mellanstadiet 49 69
Pedagoger på lågstadiet 67 70
Pedagoger på fritidshem 33 27
Ped. i förskola: Förskollärare 126 149
Ped. i förskola: Barnskötare 29 27
Piloter inom KiU 74 73

Tabell 24 visar utfallet när det gäller användning i hemmet. I tabellen
jämförs också de som angivit sig vara piloter medan pedagoger som
arbetar över flera ”stadier” i skolan inte har tagits med.

Tabell 24: Pedagogernas användning av datorer i hemmet 1995 och 1997.
Kategori Enkät 1995 ( i %) Enkät 1997 (i %)
Pedagoger på gymnasiet 60 74
Pedagoger på högstadiet 40 77
Pedagoger på mellanstadiet 56 71
Pedagoger på lågstadiet 55 67
Pedagoger på fritidshem 45 70
Ped. i förskola: Förskollärare 34 50
Ped. i förskola: Barnskötare 21 59
Piloter inom KiU 77 84

Av tabellen framgår att för samtliga kategorier har andelen som an-
vänder datorer i hemmet ökat mellan 1995 och 1997. Ökningen för
piloterna är minst. Denna grupp har dock visat särskilt intresse för
satsningen på Kunskapsstöd i undervisningen genom att anmäla sig
till och genomgå pilotutbildning och det gör att de redan från början
haft en relativt hög andel användare av datorer i hemmet jämfört med
andra grupper.

Tabell 25 visar hur svaren på alternativet ”Använder du datorer”
– ”i yrket” fördelade sig.

Tabell 25: Pedagogernas användning av datorer i yrket 1995 och 1997.
Kategori Enkät 1995 (i %) Enkät 1997 (i%)
Pedagoger på gymnasiet 87 89
Pedagoger på högstadiet 91 97
Pedagoger på mellanstadiet 67 89
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Pedagoger på lågstadiet 75 89
Pedagoger på fritidshem 73 81
Ped. i förskola: Förskollärare 45 76
Ped. i förskola: Barnskötare 28 63
Piloter inom KiU 88 95

Även här finns samma generella tendens till ökning, som dock är
mindre uttalad när det gäller pedagoger på gymnasiet och pedagoger
på högstadiet. Den mest markanta ökningen gäller pedagoger i för-
skola. När det gäller gymnasiet och högstadiet bör man ha i minnet
att det var på dessa områden som datorerna gjorde sitt intåg redan på
1980-talet. Att man säger sig använda datorer i yrket innebär inte
automatiskt att datorerna används i arbetet med eleverna. Det kan
också handla om att man använder den för att producera material för
undervisningen, göra prov, etc. Det är dock möjligt att Kunskapsstöd
genom att projektens datorer också använts av pedagoger som inte
ingått i projekt bidragit till en ökning av användningen av datorer i
yrket. Uttalanden av pedagoger i samband med utvärderingsmöten
tyder på att så kan vara fallet.

Användningen av datorer i projekt innebär att datorerna används
i arbete med eleverna. Till svaren på denna fråga tillfogade en del pe-
dagoger som svarade nej att de haft projekt tidigare eller att de pla-
nerade för ett projekt. Det är därför möjligt att svaren på frågan av-
speglar vilka som just i svarsögonblicket arbetade med ett datapeda-
gogiskt projekt. Fördelningen av svaren framgår av tabell 26.

Tabell 26: Pedagogernas användning av datorer i projekt 1995 och 1997.
Kategori Enkät 1995 (i%) Enkät 1997 (i%)
Pedagoger på gymnasiet 17 38
Pedagoger på högstadiet 34 57
Pedagoger på mellanstadiet 49 69
Pedagoger på lågstadiet 57 79
Pedagoger på fritidshem 33 63
Ped. i förskola: Förskollärare 23 51
Ped. i förskola: Barnskötare 10 41
Piloter inom KiU 64 70

Tabellen visar att för samtliga kategorier pedagoger har en ökning
skett mellan 1995 och 1997 avseende användningen av datorer i pro-
jekt. Särskilt markant var ökningen när det gäller pedagoger på gym-
nasiet och för pedagoger i förskolan. Ökningen för piloterna är den
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minsta, men samtidigt är andelen piloter som använder datorn i pro-
jekt högst 1995 trots att många av dem vid den tiden var upptagna av
att leda studiecirklar.

Rent allmänt är ökningen mellan 1995 och 1997 förväntad. 1997
pågick fler datapedagogiska projekt i Sandviken än 1995.

När det gäller användningen av dator i projekt kan det knappast
råda någon tvekan om att det hänger samman med satsningen Kun-
skapsstöd i undervisningen. Det kan också ifrågasättas om inte denna
satsning har påverkat användningen av datorer i hemmen. Att en
större andel pedagoger anger sig använda datorer i hemmen 1997
tolkar bör ju rimligtvis innebära att fler pedagoger kan ha skaffat sig
en hemdator. I absoluta tal angav 1995 249 pedagoger att de använde
dator hemma, 1997 var motsvarande siffra 309. Det viktiga i det här
sammanhanget är att den ökningen skett innan hemdatorreformen (se
sid. 45) trätt i kraft. Ökningen kan alltså ha att göra med satsningen
på kunskapsstöd. Intervjuer och samtal med pedagoger i Sandviken
1995 – 1997 stöder detta antagande.

När den statliga satsningen på IT i skolan (ItIS) kom till Sandvi-
ken ingick i denna att de pedagoger som deltog i ItIS utbildningar
skulle få en hemdator. Det visade sig att intresset för detta inte var
högt bland Sandvikens pedagoger. De hade redan datorer.

Tillgång till datorer i skolan
Användningen av datorer har naturligtvis också ett visst samband
med datortillgången. I det följande ges några jämförelsetal över vad
som hänt inom kommunen under perioden.
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Diagram 11: Elever och lärare per dator i grundskolan 1995, 1997 och 1999,
jämfört med motsv. för Riket 1999.

Totalt har KiU tilldelat de datorpedagogiska projekten ca 950 dato-
rer. Den maskinpark som nu finns ute i den pedagogiska verksamhe-
ten är av varierande ålder, men byts successivt ut mot modernare
maskiner, allteftersom leasingavtal löper ut. Leasingen har efter beslut
av Kommunstyrelsen från 1997 ersatts av inköp, som IT-enheten
sköter.

Den tillförsel av datorer  till de pedagogiska verksamheterna som
KiU inneburit har medfört att antalet elever och lärare per dator
minskat i både grundskola och gymnasieskola enligt den statistik
Skolverket presenterat i sina rapporter om skolans datorer (Skolans
datorer 1995; 1997;1999). Skolverket har  skiljt mellan datorer som
elever använder – undervisningsdatorer och datorer för lärarbruk –
lärardatorer. När det gäller antalet elever per undervisningsdator i
grundskolan ligger Sandviken under riksgenomsnittet, medan antalet
lärare per dator trots att det har minskat kraftigt från 1995 fortfarande
1999 är högre än riksgenomsnittet (se diagram 11).  

Även om antalet lärare per dator minskat i Sandviken, har peda-
goger påtalat att sådana inte finns i tillräcklig omfattning. Skolverkets
statistik redovisar genomsnittet för hela kommunens grundskolor, så
förhållandet att en del pedagoger upplever brist på lärardatorer anty-
der att lärardatorer inte finns i samma omfattning på alla enheter i
grundskolan. Detta kan också gälla elevdatorer.
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Diagram 12: Elever och lärare per dator i gymnasieskolan 1995, 1997 och 1999,
jämfört med Riket 1999.

Antalet datorer per elev och lärare i gymnasieskolan har haft en lik-
nande utveckling som i grundskolan. Således ligger antalet elever per
dator under riksgenomsnittet medan antalet lärare per dator ligger
något över riksgenomsnittet 1999. Det är troligt att det man kan se i
skolverkets statistik är ett resultat av KiU.

Sättet för anslutning av grundskolorna till Sandvikens skolnät
varierar. Vid utgången av 1999 kommer huvuddelen av enheterna att
vara anslutna till fast fibernät. I fall där detta inte är möjligt, används
ISDN-teknik för anslutningen. I något enstaka fall är en enhet anslu-
ten via modem. Utbyggnaden av nätverk återspeglas i Skolverkets
statistik (Skolverket 1995; 1997; 1999). För grundskolorna i Sandvi-
ken framstår utvecklingen mellan 1995 och 1999 som dramatisk (se
diagram 13). År 1999 har  man kommit över riksgenomsnittet. Detta
gäller även skolor med fast uppkoppling till Internet via kabel. Upp-
koppling av skolor via ISDN, är ett alternativ till fast uppkoppling.
Även vad gäller detta  sätt att få anknytning till Internet ligger Sand-
viken över genomsnittet för riket år 1999. Anledningen är att finna i
Kommunens geografi, skolor med ISDN- uppkoppling ligger ofta
utanför tätorten. Detta kommer att ha förändrats vid utgången av
1999, då huvuddelen kommer att ha en fast koppling till Internet.
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Diagram 13: Andelen av Sandvikens  grundskolor med tillgång till Internet och
andelen datorer i dessa med tillgång till Internet 1995, 1997 och 1999 jämfört
med Riket 1999.

Det framgår av Skolverkets statistik att inte alla datorer på skolorna i
Sandviken hade anslutning till Internet 1999. Detta kan ha att göra
med att utbyggnaden av lokala nätverk i grundskolorna inte kommit
överallt så långt att också klassrumsdatorer kunnat anslutas.
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Diagram 14: Andelen gymnasieskolor tillgång till Internet och andelen undervis-
ningsdatorer datorer med d:o 1995, 1997 och 1999  jämfröt med Riket 1999.

Från att 40% av gymnasieskolorna hade tillgång till Internet 1995
hade alla gymnasieskolor i Sandviken tillgång till Internet redan 1997
och Sandviken låg därmed över riksgenomsnittet. Andelen gymna-
sieskolor med fast uppkoppling till Internet ligger något under riksge-
nomsnittet 1999, medan  andelen datorer med tillgång till Internet
låg över detta 1999.

Skolverkets statistik tyder på att man i Sandviken gjort kraftfulla
insatser mellan 1995 och 1999 för att anknyta skolor till Internet,
både när det gäller grundskolor och gymnasieskolor.

Kommunstudien relaterad till den all-
männa utvecklingen
De resultat som redovisas i denna avhandling kan relateras till olika
åtgärder som vidtagits på såväl lokal som nationell nivå. I figur 8
åskådliggörs den kronologiska ordningen mellan några av de händelser
som påverkat resultaten.
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Figur 8: Kunskapsstöd och händelser på riksplanet relaterade till IT och skola år
1994.

Det kan konstateras att man i Sandviken faktiskt föregrep de initiativ
som den dåvarande regeringen kom att ta först under våren 1994.

Den dåvarande regeringen bildade IT-kommissionen på våren
1994 och dess betänkande ”Informationsteknologin – vingar åt män-
niskans förmåga” (SOU 1994:118) där bl.a. vikten av att satsa på
ökad användning av IT som pedagogiskt verktyg i skolan betonades,
kom i augusti 1994.

I Sandviken hade man då redan arbetat med förberedelser för, och
fattat de slutgiltiga besluten om, samt påbörjat sin stora satsning på
IT-pedagogisk utveckling.

Figur 9 visar när i tiden kommunen etablerade kontakten med
KK-stiftelsen och vilken varaktighet den fick.
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Figur 9: Kunskapsstöd och samarbetet med KK-stiftelsen.

Kommunen och KK-stiftelsen tecknade kontrakt under vt 1996, dvs.
två år efter det att kommunstyrelsen fattat beslut om att KiU skulle
starta. Av figurerna 8 och 9 framgår även när i tiden pilotutbildning-
arna startar, samt när koordinatorsfunktionen införs. Hur dessa orga-
nisatoriskt relaterades till den ordinarie skolverksamheten framgår av
figur 10 och 11.

Orlikowski (1992) förde genom sin modell en diskussion om hur
organisationens institutionella egenskaper inverkar på och interagerar
med tekniken. Här ges med två figurer en sammanfattning av hur
organisationen sett ut under tiden för det kommunala projektet.

Projektledningen var det organ som skulle verka under hela den
tid satsningen på Kunskapsstöd gällde, från 1994 till och med höst-
terminen 1999, då målet att datorn skulle vara integrerad som ett
vardagligt verktyg i det pedagogiska arbetet skulle vara uppnått.

De ansvarade för att planera och genomföra de datorpedagogiska
studiecirklarna som all personal förväntades genomgå, för att granska
projektbeskrivningar och utvärderingar och för att försörja de dator-
pedagogiska projekten med utrustning. Dessutom planerade man,
rekryterade lärare till och genomförde behovsinriktade utbildningar
mot bakgrund av de behov som uppstod bland de pedagoger som
arbetade med de datorpedagogiska projekten.
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Figur 10: Kunskapsstöds  organisation och arbetssätt i förhållande till den ordinarie
verksamheten.

Kunskapsstöds organisation har gripit över alla nivåerna i den ordina-
rie organisationen. Piloterna och projektansvariga finns på den lokala
enheten, men piloternas arbete har varit att leda grupper sammansatta
så att de i allmänhet omfattat pedagoger från flera områden i kom-
munen. Trots detta har de ofta utgjort en viktig resurs på den egna
skolan. Koordinatorernas arbete har gripit över områdes-, stadie- och
ämnesgränserna.

Inom Kunskapsstöd har utbildats en projektkultur som känne-
tecknas av probleminriktning, flexibilitet och när det gäller utbild-
ningsinsatserna inom projektet, av behovsstyrning. Kunskapsstöd har
haft få nivåer, ett begränsat uppdrag och ingen egentlig hierarki. Pro-
jektets organisation har varit flexibel och har utformats utifrån behov
och problem man stött på under arbetets gång. Figur 11 visar på
några viktiga samverkanskanaler som projektet utvecklat.
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      Figur 11: Kunskapsstöd och den ordinarie skolorganisationen.

För KiU:s genomförande har samverkan skett med den ordinarie or-
ganisationen som har haft fler nivåer, ett större inslag av hierarki och
en mer komplicerad ledning och styrning. Den ordinarie organisatio-
nen har också haft ett mer komplext uppdrag och varit målstyrd av
läroplaner och arbetsplaner samt lokala mål på kommunal och en-
hetsnivå.

Kommentarer till kommun-
studien
Sandvikens satsning på Kunskapsstöd i undervisningen hade i slutet av
år 1999 lett till att omkring 370 datapedagogiska projekt genomförts.
Vissa av dem hade genomförts i flera steg med mellanliggande utvär-
dering. Inget av dessa steg motsvarade mindre än en termins arbete.
Räknar man med hur många steg som genomförts blir siffran om-
kring 800. Detta kan jämföras med de 160 skolprojekt som genom-
fördes under DOS-projektet.

Omkring 1050 pedagoger beräknas ha varit med om att formu-
lera en ansökan om datorpedagogiskt projekt. Av dessa beräknas ca
960 ha genomfört minst ett sådant projekt. För varje projekt har fun-
nits en projektansvarig som varit kontaktman till KiU:s ledning. En
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kärna av omkring 330 pedagoger har varit projektansvariga för ett
eller flera projekt (Söderlund, 1998).

Jag har i rapporter (Söderlund 1998) anlagt ett teknik- eller inno-
vationsspridningsperspektiv (Rogers, 1995) på KiU och funnit att
detta ägt rum inom ramen för en komplex organisation, med flera
nivåer och med drag av decentralisering.

Beslutet om KiU togs på central nivå i kommunen. Projektet
inriktades på att få igång en utveckling i mötet mellan pedagoger,
elever och teknik på gräsrotsnivå i organisationen. Man ville att peda-
gogiska innovationer skulle ske, att lärarroll och elevroll, arbetsformer
och arbetssätt, samt undervisningens organisation i stort skulle påver-
kas.

Ur pedagogernas synvinkel innebar KiU en möjlighet att delta i
de grundläggande studiecirklarna, efter vilka det fanns en möjlighet
att starta ett datorpedagogiskt projekt, som krävde att man gjorde en
projektbeskrivning där syfte, mål, metod, utrustningsbehov, tidsplan,
vilka pedagoger och elever som skulle delta och hur utvärderingen
skulle ske måste ingå. Att få projektbeskrivningen godkänd  var en
förutsättning för att få utrustning till projektet.

Pedagogerna hade möjlighet att själva bestämma när de ville
anmäla sig till studiecirklarna under perioden fram till och med 1996,
då den grundläggande datorpedagogiska utbildningen förväntades
vara klar. Utvärderingar av dessa projekt och erfarenhetsåterkoppling-
en har spelat en viktig roll för den stora lärandeprocess, på många plan
i den kommunala organisationen, som KiU inneburit (Söderlund,
1998).

Kunskapsstöds mål har ibland i förenklad form uttryckts som att
datorn år 2000 ska vara ett vardagligt pedagogiskt verktyg. Nu är ju
datorn inte utan vidare ett sådant verktyg. Informationstekniken har i
stora drag utformats utanför skolsystemet och med helt andra tankar
om användning än som pedagogiskt verktyg (Johansson, 1997; Sö-
derlund 1998).

Detta innebär att när en pedagog ska ta till sig informationstekni-
ken så måste ett lärande äga rum, dels om själva tekniken i sig, med
hård och mjukvara, dels ett lärande om hur detta kan användas i den
pedagogiska praktiken. Först när pedagogen i dessa avseenden erövrat
tekniken och tagit den i användning kan IT, eller datorn betecknas
som ett pedagogiskt verktyg.

Erfarenheterna från pedagogernas utvärderingar tyder på att det
skett en utveckling av arbetsformerna. Här nämns t.ex. att pedago-
gerna fått en mer handledande roll, att man arbetat med teman och
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undersökande arbetssätt, med individualisering och att eleverna arbe-
tat med egen planering, etc. I vissa fall framstår arbetet med datorn
som pedagogiskt verktyg som en katalysator som inneburit att peda-
goger fortsatt en utveckling de redan påbörjat, i andra fall att de pro-
vat på helt nya sätt att arbeta (Söderlund, 1998).

KiU har också medfört att elever erövrat IT som verktyg för
lärande. Ett tydligt exempel utgör den elev, som tilldelades ett pris
från KK-stiftelsen vid mässan om skola och IT i Sandviken 19-20
mars 1999. Just denna elev har från tidiga skolår berörts av satsningen
på Kunskapsstöd (Söderlund, 1999).

Även om 1141 pedagoger genomgått studiecirklar och cirka 960
engagerat sig i datorpedagogiska projekt innebär detta inte att alla
pedagoger och enheter kommit lika långt i sitt lärande om IT som
pedagogiskt verktyg. Detta är en följd av att man gått in i KiU vid
olika tidpunkter.

Enligt forskning om innovationsspridning är det vanligt att några
individer tidigt intresserar sig för det nya och denna grupp är viktig
för att andra individer och grupper ska komma med. Bland de som
tidigt anammar det nya finns en grupp som brukar kallas ”early inno-
vators”, denna grupp har stor betydelse för att det som brukar kallas
”the early majority” ska komma med och den  i sin tur är viktig för
att det som benämns ”the late majority” ska följa med. Sist bland
olika grupper av anammare av det nya kommer en grupp som helt
enkelt kallas ”Laggards” – eftersläpare, gen grupp som oftast anam-
mar det nya först när andra grupper har gått vidare i sin utveckling
(Rogers, 1995).

Det förhållande att ca 960 pedagoger i Sandviken deltagit i da-
torpedagogiska projekt, tyder på har man sannolikt kommit så långt
att även ”the late majority” deltagit i KiU (Söderlund, 1999).

En viktig faktor för att en nyhet, som t.ex. användningen av IT
som pedagogiskt verktyg ska anammas är påverkan kollegor emellan.
Detta har också på att varit fallet i Sandviken. Det tillsammans med
att enkäterna indikerar att en majoritet av pedagogerna har en positiv
attityd till satsningen på Kunskapsstöd tyder på att inriktningen på att
åstadkomma utveckling på ”gräsrotsnivå” slagit väl ut (Söderlund,
1999).

Ansökningsförfarandet till KK-stiftelsen innebar att en period av
dialog, eller förhandlingar med KK-stiftelsens representanter vidtog.
Den projektplan som bilagts kontraktet med stiftelsen får alltså ses
som resultatet av dessa förhandlingar. Detta kan förklara varför den i
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vissa avseenden var mer begränsad än handlingsplanen (Söderlund,
1999).

Pilotutbildningens innehåll och uppläggning har varit mycket
stabil. Detta har inneburit små förändringar utifrån gjorda erfarenhe-
ter. En kritik som fanns i utvärderingar som gjordes redan under 1995
var att utbildningen borde anpassas och förändras i takt med att anta-
let pedagoger med erfarenhet av projektverksamheten i Kunskapsstöd
ökade på enheterna i Sandviken. Av senare utvärderingar förefaller det
dock som om detta inte gjorts i någon större utsträckning.

Det är ingen tvekan om att de som utbildats till piloter varit en
viktig resurs för utvecklingen inom KiU.

Trots att det funnits viss kritik och vissa problem är huvudin-
trycket att cirkelverksamheten varit av god kvalitet och att särskilt de
pedagogiska diskussionerna stimulerat det pedagogiska tänkandet hos
deltagarna (Söderlund, 1999). Påfallande är också att utvecklingen av
studiecirkelverksamheten så väl följt de prognoser som kunde göras
redan vid KiU:s början (Söderlund 1996; 1997; 1998).

Jag har funnit att den ordinarie skolorganisationen haft vissa svå-
righeter att t.ex. tillvarata den ökade kompetensen hos de som ge-
nomgått 20-poängsutbildningen i datorpedagogik, framför allt när det
gäller att använda denna resurs för enhets- eller områdesövergripande
insatser. Det har i stället blivit KiU som använt datorpedagogerna för
sådana ändamål (Söderlund, 1999).

Det har också varit mindre vanligt att skolledare i organiserad
form samlat de som bedrivit datorpedagogiska projekt på sina enheter
för att ta del av deras erfarenheter och för att tillsammans reflektera
över hur dessa kan påverka sättet att organisera och genomföra verk-
samheten i framtiden. Mycket av det jag iakttagit tyder emellertid på
att svårigheterna med lokal samordning av enheternas projekt kan ha
med själva ramarna för skolledarnas arbete att göra och att det kan
finnas faktorer som försvårar för dem att utöva det pedagogiska le-
darskapet. I så fall kan det vara angeläget att se över det som styr och
påverkar deras arbetssituation för att finna sätt att öka deras möjlig-
heter att verka som pedagogiska ledare.

Pedagogernas erfarenheter från arbetet med att genomföra dator-
pedagogiska studiecirklar har medfört att behov av mer utbildning
uppstått. Projektledningen har därför anordnat behovsinriktade kurser
och 1999 beräknas 1173 pedagoger ha deltagit i en eller flera sådana
kurser. För genomförandet av dessa kurser har man i huvudsak använt
sig av pedagoger från den egna kommunen som utbildare.
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Aktiviteterna i KiU förefaller också ha varit viktiga för att ge
pedagogerna information om datorer och datorprogram och som stöd
för deras utveckling av datorpedagogiken. Den information om dato-
rer och datorprogram, som givits inom KiU har oftast varit inriktad
på dessas pedagogiska användning (Söderlund, 1999).

I min rapport från 1998 (Söderlund, 1998) kunde jag konstatera
att det rådde ett starkt statistiskt samband (korrelationskoefficienten
var 0,989) mellan områdenas (inklusive gymnasieskola och Komvux)
andel av alla utbildade i cirklar och områdenas andel av alla projekt.
Slutsatsen blir studiecirklarna haft stor betydelse för hur många pro-
jekt som kommit att bedrivas i områdena. De har alltså utgjort en
viktig grund för de datapedagogiska projekten.

Satsningen på IT-resursen förefaller ha varit mycket lyckad. Den
har gjort att det datorpedagogiska arbetet på skolor, förskolor och
fritidshem kunnat få ett flexibelt och behovsanpassat stöd och dessut-
om avlastat projektledningen för KiU, genom att ordna föreläsningar,
studiebesök etc. Den tycks också ha svarat väl mot behoven ute i
verksamheten och av den planering inför vårterminen, som jag kunnat
ta del av forstsätter man att efterfråga detta stöd.

Utvecklingen förefaller vara ett resultat, dels av den grund-
läggande utbildningen i studiecirklar, men sannolikt även av de vida-
reutbildningar och den spridning av erfarenheter som skett inom
Kunskapsstöd.

Det huvudintryck jag fått av projektbeskrivningar, utvärderingar,
utvärderingsmöten, intervjuer och besök i verksamheten är att de i
projekten involverade pedagogerna verkligen arbetat med att integ-
rera IT som pedagogiskt verktyg.

Det mesta tyder alltså att verksamheten i KiU lagt en grund för
elevernas framtida studier eller intåg i arbetslivet.

KiU kan allså ses som en omfattande lärandeprocess, där pedago-
ger fått stöd för ett eget lärande om vad IT är och kunnat få erfaren-
heter för att erövra tekniken som verktyg för undervisning och elevers
lärande.
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Avslutande diskus-
sion
 Validitet och reliabilitet
I avhandlingen har jag använt mig av olika metoder för att kunna leva
upp till mitt syfte. Jag vill inledningsvis något diskutera varför jag
anser att  mitt förfaringssätt har lett till tillförlitliga resultat som av-
speglar det jag har velat komma åt med min avhandling. Först berör
jag mina studier av den allmänna utvecklingen och därefter kom-
munstudien.

Jag har i studiet av den allmänna utvecklingen reanalyserat tidi-
gare forskningsresultat. I tidigare forskning har Burstein (1978) pekat
på försiktighet vid användning av reanalyser. Försiktigheten har då
påkallats särskilt om man som forskare senare går in i det insamlade
primärmaterialet  och rycker loss enstaka resultat från det samman-
hang där de insamlats. De reanalyser som jag använder mig av ligger
emellertid på ett  annat plan. Jag gör ingen åverkan på det tidigare
insamlade materialet utan tar resultaten som de föreligger men ser på
dem från andra utgångspunkter. Huvuddelen av de tidigare källorna
jag använt mig av har också i sina insamlingar eller undersökningar
haft i syfte att belysa olika sidor av IT-utvecklingen.  Därmed har de
åtminstone i grunden haft intresse för området av liknande skäl som
finns för denna avhandling.  Det innebär att denna intressegemenskap
också bidrar till att höja värdet av de tidigare resultaten i en reanalys.
Det innebär vidare att jag har möjlighet att göra fördjupade analyser
med bibehållen trovärdighet för materialet.  Grummas & Johansson
(1980) pekade på att sekundäranalyserna var särskilt viktiga för sam-
manfattande analyser över längre tidsperioder. I min avhandling är det
just för sådana ändamål dessa analyser har gjorts.

Kommunstudien har genomförts genom innehållsanalyser av
dokument, som  till exempel kommunala beslut och pedagogernas
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projektplaner, observationer, intervjuer och enkäter. Jag har följt an-
visningar i allmänt känd metodlitteratur ( se tex Bailey, 1982, Krip-
pendorff, 1980, Giddens, 1993) avseende den typ av undersökningar
som jag genomfört. För att  lära känna den lokala kontexten ägnade
jag mig framförallt det första året mycket tid till att besöka kommu-
nens skolor. Varje besök förberedde jag genom att grundligt sätta mig
in i vad som fanns skrivet om respektive skola/förskola och dess
verksamhet i KiU. I samband med datainsamlingen har jag också
medvetet valt tillvägagångssätt som så lite som möjligt stört den
dagliga verksamheten på respektive arbetsplats ( se Söderlund 1997,
1998 och 1999). Genom flitig användning av datorprogrammet In-
spiration på en bärbar dator, som jag haft med mig, har jag också
snabbt fått överblick över innehållet i mina intervjuer, observationer
och fältanteckningar. Därigenom har jag haft möjlighet att snabbt på
plats göra de kompletteringar som har krävts om något varit otydligt.
Genom att jag också fortlöpande haft möjlighet att diskutera genom-
förandet med en doktorandkollega (Lundmark, 2000), som parallellt
gjort sina undersökningar inom kommunen, har frågorna om validitet
och reliabilitet ständigt hållits vid liv.

Resultatdiskussion
IT har ett starkt symbolvärde och har förknippats med sådant som
tillväxt och framtida välfärd, som framtidens teknik som alla måste
behärska för att leva som fullgoda samhällsmedborgare. Ändock visar
mina resultat tydligt hur skolan redan vid starten av datoriseringen av
samhället halkade efter. Samtidigt kunde också en viss begynnande
segregering iakttas i användningsmönstren. Unga män med god ut-
bildning tog datorerna i bruk medan kvinnorna gjorde det i mindre
utsträckning. Nu när tilltron till skolan som institution sviktar satsar
emellertid statsmakterna stora resurser på en ökad användning av IT i
skolan. Frågan är om det kan ses som ett sätt att öka skolans sam-
hällslegitimitet? 

Under 1980-talet förändrades skolan från en i väsentliga drag
centraliserad regelstyrd skola till en mål- och resultatstyrd, decentra-
liserad skola.

Samtidigt menar Berg (1999) att synsättet på relationen mellan
skola och samhälle förändrades från den oberoende till den beroende
skolan, där den oberoende skolan sågs ha möjligheter att påverka
samhällsutvecklingen medan den beroende enbart kan anpassas till
densamma.
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I de statliga betänkandena från 1980-talets början motiveras sats-
ningar på utbildning med att medborgarna måste förberedas för det
datoriserade samhället; dels dess arbetsmarknad men också för att
göra det möjligt att ta ställning till och påverka samhällsutvecklingen.
Detta återspeglas också i läroplanen från den här tiden, liksom i poli-
cydokument från SÖ.

1990-talets betänkanden präglas mer av att IT ska tas i använd-
ning, och att skolan ska anpassas till samhällsutvecklingen. Termino-
login övergår från att handla om datorisering till att handla om IT och
IT-samhället och kvalificeringen för det livslånga lärandet.

Det tycks alltså finnas en sorts parallellitet i hur tänkandet om
skolans förhållande till samhället förändrats och hur man motiverat
vikten av att skolan använder IT. Med följande figur vill jag summera

Figur 12: Olika möten mellan centrala och lokala intentioner och behov.

hur  jag utifrån mina undersökningar har uppfattat det långa mötet
mellan skola och IT. De vänstra pilarna uttrycker en mycket ojämlik
relation där trycket uppifrån de centrala nivåerna i skolsystemet är
uppenbart. Det är projekten DIS och Princess från 1970-talet och
senare DOS från 1980 talet som får symbolisera detta förhållande. Det
är formuleringsarenan makt som är påtaglig och skolan är objekt för
olika centrala åtgärder.  Så småningom ges IT som företeelse ett bre-
dare innehåll och realiseringsarenans intressen börjar uppmärksammas
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allt mer. Pilarna i mitten får symbolisera detta. Fortfarande går dock
utvecklingen långsamt i relation till samhället i övrigt. Pilarna till
höger får karaktärisera det som kommit fram genom kommunstudien
i Sandviken. Medvetenheten om behoven och möjligheterna ökar och
kunskapsnivån höjs i kommunen. Realiseringsarenan börjar själv bli
även en formuleringsarena och den pedagogiska innovationen skjuter
fart.

Enligt Giddens (1990) skapar människan genom handlingar tre
element av social interaktion. Giddens benämner dem normer, makt
och mening. Det är enligt honom konventionerna i organisationen
som reglerar vad som är legitimt. På den grunden utvecklar Orli-
kowski sin modell som jag använt mig av för att beskriva och förstå
hur IT spridits i den svenska skolan.

Den undersökningsmatris jag använt mig av har möjliggjort att
jag kunnat se bortom de utfall av teknikspridning som uppmärksam-
mats av tidigare forskning och utredningar på området. Jag har kun-
nat identifiera inte enbart aktörerna på makro och meso nivån, ibland
ända ner på individnivå, fått grepp om målen för deras verksamhet
utan även de kanaler och strategier som använts.

Det är uppenbart att både tekniken i sig och dess användning bär
spår av den organisatoriska kontexten. Från resultatredovisningen
under den allmänna utvecklingen är COMPIS-datorerna och senare
centrala godkännanden av datorsystem som ledde till fastlåsningen vid
MS-DOS tydliga tecken på detta. Idag domineras skolans datorer av
system med MS-Windows. Hur kan det komma sig? Hur kommer
det sig vidare att den senaste stora satsningen som går under benäm-
ningen ITiS  sker efter en centralt utarbetad modell? Är det rimligt att
utdelning av datorer till exempel ska ske på samma sätt till kommu-
nerna oavsett på vilken utvecklingsnivå dessa finns vad avser dator-
mognad?  Vad det här är fråga om är att formuleringsarenan   med
tekniken styr villkoren för sociala praktiker.

Från kommunundersökningen kan jag konstatera att hela kon-
ceptet i Sandviken är ett bra exempel på Orlikowskis andra premiss
satt i konkret handling. Det gäller hennes mening om att interaktio-
nen människa – organisation är en funktion av aktörernas sociohisto-
riska kontexter implicerade i utveckling och användning.
I kommunen försökte man tidigt skapa det Orlikowski benämner
tolkningsflexibilitet. Kommunen skapade en klar bild av sina framtida
behov och engagerade sig i att skapa en tolkningsflexibilitet i frågan
om IT-användningen i skolan. Genom de projektplaner som pedago-
gerna utvecklade innan de fick tillgång till datorer tillskrev de i Orli-
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kowskis termer IT mening. Användarna i Sandviken ökade genom
studiecirklarna och den därpå byggande projektverksamheten hela
tiden  sin kapacitet att interagera med tekniken. I utvärderingarna av
verksamheten myntade vi begreppet ” datormognad” för det utfall
som denna process fick i kommunen. Med Orlikowskis modell kan
detta identifieras som att i ”scope” aspektens ”user mode”  blev pe-
dagogerna mycket aktiva.

De tilläts påverka tillägnandet av tekniken. Den första kompo-
nenten i Orlikowskis modell har förklaringsvärde i det avseendet.
Tekniken anpassas och vidmakthålls genom kreativt handlande. Med
den approach som Sandviken hade för sitt IT-initiativ blev IT något
som medierade angelägna arbetsuppgifter. Mediet både begränsade
och underlättade den pedagogiska verksamheten och skapade därmed
villkoren för den sociala praktiken. När pedagogerna och projektled-
ningen i kommunen såg hur tillkortakommanden i tekniken riskerade
att bli begränsande införde man IT-resursen, som kom att något
balanser ut begränsningarna. IT kunde utvecklas till något som medi-
erade utförande av de pedagogiska arbetsuppgifterna och underlättade
därmed för att skapa nya villkor för den sociala praktiken. Det innebär
att även Orlikowskis andra komponent i modellen har förklaringsvär-
de.

I kommunstudien har jag visat hur kommunen skapat en organi-
sation som möjliggjort det lyckade projektet. Organisationen för den
ordinarie verksamheten i kommunen hade många nivåer med delvis
komplicerade lednings- och styrningstilltag. Projektorganisationen i
KiU kunde snabbt anpassa sig till uppkomna behov. Kommunika-
tionsmönstren med olika nivåer i skolorganisationen förändrades.   
Nya professionella normer började utvecklas. Kunskapsnivån om tek-
niken steg snabbt bland pedagogerna. Det blev pedagogernas projekt
som också började påverka den organisatoriska kontexten. Jag har
bland annat pekat på skolchefsgruppens relation till KiU. I Orlikows-
kis termer skulle jag uttrycka det som att människan börjar förändra
strukturen när de sociala och historiska förhållandena kräver det i tek-
nikanvändningen. De kännetecken som jag lyft fram svarar i stort mot
de kännetecken  på institutionella egenskaper som Orlikowski inklu-
derade i modellens tredje komponent.

Jag har genom att använda mig av min undersökningsmatris
kunna synliggöra skeenden på både makro och mesonivå. Därigenom
har jag kunnat använda Orlikowskis modell för att förstå och förklara
skeendet. Resultaten pekar på att man länge i vårt land försökte spri-
da tekniken som teknik efter väl inarbetade strategier. Informationen
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till skolan utformades utifrån normer och villkor på formuleringsare-
nan  och implementeringen utformades på samma premisser.

Utfallet visar dock att utvecklingen i stort kringflöt skolan men
lämnade den för det mesta oberörd. Mot detta bröt det kommunala
initiativet i Sandviken. Där växer ett innovativt pedagogiskt projekt
fram, nya normer utvecklas och lärandet präglas av den kontext där
lärandet sker.  

Fortsatt forskning
Resultaten i min avhandling pekar på att det i många fall fanns per-
sonunioner mellan de utredningar eller projekt som under senare delen
av 1970 talet och under 1980 talet behandlade datoriserings- och IT
frågorna i Sverige. Tjänstemän och   politiker som mötte dessa frågor
var troligen inte tyngda av egen erfarenhet av den nya tekniken. Dessa
personer är i dag troligen pensionärer men fullt möjliga att spåra. Det
skulle vara intressant att göra intervjuer med dem för att få deras ret-
rospektiva bild av hur de upplevde mötet med tankarna om den nya
tekniken.  

I min avhandling har jag uppehållit mig kring spridningen av IT.
Just nu diskuteras i och för sig den frågan i massmedia. Kommuner
granskas av utvärderare till exempel i fråga om hur många elever det
går på varje dator i skolorna. Det görs också rankinglistor över skolor
som baseras på just detta. Det finns i avhandlingsresultaten emellertid
vissa tecken på att, även om denna fråga är viktig, kan eleverna ibland
uppleva även fördelar med att vara flera om samma dator. Det finns
risk för att fokuseringen på antalet elever per dator gör att man inte
uppmärksammar andra sidor av frågan. En sådan är hur eleverna själva
upplever datorn i sin skolmiljö och vilken bild av den nya tekniken de
överhuvudtaget har. I min reanalys av tidigare forskning har jag en-
dast stött på den frågan i några undersökningar där man i förbifarten
ställt några frågor av den karaktären.

Avhandlingen visar i kommunstudien att kommunen lyckades
skapa en egen kontext utifrån vilken den pedagogiska innovationen
kunde utvecklas. Det vore angeläget att göra en brett upplagd studie
av utvecklingsarbeten i landet för att se om och hur pedagogiska in-
novationer tas upp av den skolorganisation där dessa utvecklas.
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Summary
Beginning in the early 1970’s different governments and central
school authorities have made efforts to introduce IT in the Swedish
school system. This process is still going on at the beginning of the
21th century. Little research, except evaluation studies have been
made on this process.

This thesis explores the process of introduction of IT in the
Swedish School system with an emphasis on the period between 1980
and 2000. The aims are to describe and create an understanding of the
diffusion and adoption of IT in the Swedish school.

In mote scientific terms the first question has been: “Is it possible
to understand the process of introducing IT in the Swedish school
system in terms of diffusion of technology?” The research question
raised has been: “How is IT as a phenomenon conceived at different
levels of the Swedish school system and how is it introduced at these
levels?”

The theoretical approach is based on Giddens theory of structu-
ration and on Orlikowskis theory on the duality of technology as well
as on theories on diffusion of technology.

The theoretical analysis indicates that a too narrow focus on
technology itself may not be fruitful.  Based on among others Rogers
(1995) it is found to be more adequate to regard the process as a proc-
ess of diffusion of innovations comprising both hardware aspects – the
technological artefacts, and software aspects – the ideas of function
and use built into the technology as issues concerning the social em-
bedding of the technology.

The final outcome of the theoretical analysis is summed in a
number of statements:

• Meaning, power and norms are important general elements of all social inter-
action in society.

• Diffusion of technology is a complicated process.
• The process of diffusion is the main interest for this thesis.
• Diffusion of technology is dependent on decision-making.
• IT-technology has both hardware and software aspects.
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• Interpretative flexibility in terms of the relation between man and technol-
ogy is influenced by human actors, mediating artefacts and the institutional
properties of the organisation.

• These components are expressed in two different forms of interaction: when
technology is developed and when technology is used.

• An Innovation is a qualitatively new solution of a problem or a mean to cre-
ate something new and change.

• How the innovation is conceived has consequences on different levels of the
educational system.

• Decisions to implement innovations are taken on different levels of the
school system.

• ”Old” technology that has been in use for some time by a group of users can
be conceived as new by a new group of users.

The main research question was  operationalised in five sub-questions.
• Who has wanted to achieve and what?
• What means have been used to introduce IT?
• How has the introduction been accomplished?
• Who has decided to whom IT has been introduced
• What have the outcomes been?

Research methods have been inspired by ethnographic method and
text analysis.

The process of diffusion and adoption of IT has been studied on a
macro and on a meso level. The study of the development on the
macro level has comprised statistics, official documents produced at
the central political level and reports on evaluation of IT-initiatives in
the school system. These texts – all in Swedish  - have been reana-
lysed to apply Orlikowski’s model for the study of the relation be-
tween technology and organisation. The study on the meso level has
the form of an empirical study of an IT-initiative in a local munici-
pality.

Results on the macro level show that the adoption of IT in the
school system has lagged behind the adoption of IT in the rest of the
Swedish society. They also show that the initiatives to introduce the
use of IT as an educational tool have not come from inside the school
system. Initiatives have come from government and parliament in a
top-down process. The process has been characterised by technology
push. The top-down approach has continued through the 1990’s. 

Results from the meso level indicates that a top-down decision
to implement IT as an educational tool can be combined with a grass
root level approach resulting in a successful adoption. This process has
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focused on teaching and learning with IT as an educational tool and to
encourage teachers to learn from their own use of IT.

Results further imply that the process of introducing IT as an
educational tool is a complex process influencing all levels of the local
administration.

The way IT is introduced to schools has importance for the of
adoption of IT as an educational tool. If the process gives room for
teachers to learn from their own experience and this learning is made
object for shared reflection which is acted upon this may result in a
development of educational practice in schools.

Further research is suggested that concerns how students in
schools conceive IT in the school environment and what their concept
of IT is.

Another line of inquiry, to make interviews with persons who in
the 1970’s through the 1980’s held central positions in Swedish school
administration is suggested. The purpose should be to get a picture of
their recollections of the encounter with the new technology in order
to highlight the early stages of the Introduction of IT in the Swedish
school.

The third investigation suggested is a broader inquiry into the
question how educational innovations in general are accepted by the
school-organisation where these innovations are conceived.
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Datorns utveckling
En av de första att formulera tanken på en dator i modern mening

var Charles Babbage (1792-1871). Hans idéer gick ut på att man
skulle skapa en programmerbar maskin, som skulle automatisera tids-
ödande beräkningar. Sådana maskiner konstruerades, bl.a. i Stock-
holm 1843, men de visade sig inte ge tillräckliga fördelar jämfört med
traditionella beräkningsmetoder. (Hallén-Abrahamsson, 1994)
 Bland de första datorerna brukar nämnas ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Calculator), som konstruerades vid Penn-
sylvania University i USA 1946, EDSAC (Electronic Delay Storage
Automatic Computer) och EDVAC, som båda konstruerades vid
universitet i Storbritannien.

ENIAC vägde 30 ton och innehöll 17000 elektronrör och 1500
reläer. Den hade ett mycket begränsat minne  som inte kunde rymma
både program och data samtidigt. Vid användning av maskinen fick
därför instruktionerna (programmet) matas in allteftersom beräkning-
arna utfördes.
EDSAC och EDVAC hade större kapacitet för att lagra program och
kunde samtidigt hantera program och utföra beräkningar.

Datorer konstruerades också i Sverige, där BESK (Binär Elektro-
nisk Sekvens Kalkylator) togs i bruk 1953. BESK användes främst av
flygplansidustrin och militären, samt för meteorologiska beräkningar
och endast i begränsad utsträckning av vetenskapliga institutioner.
(Hallén-Abrahamsson, 1994)

De första datorerna, var både dyra att bygga, utrymmeskrävande
och svåra att använda, de konstruerades vid universitetsinstitutioner
och hade ofta motiverats utifrån militära behov. De efterföljande stor-
datorerna användes främst av universitetsinstitutioner och storföretag.
De var komplexa maskiner och hade för sin skötsel särskilda hierar-
kiskt uppbyggda dataavdelningar, skilda från företagens övriga verk-
samhet.

Elektronikutvecklingen gav grund för
allt effektivare och mindre datorer
En viktig komponent i moderna datorer är RAM- minnet (Random
Acess Memory) det arbetsminne i vilket information kontinuerligt
kan lagras, läsas och ändras.
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Ett väl fungerande sådant togs i bruk 1953. Det hade kort åt-
komsttid och tog liten plats. Kärminnet dominerade i datorer till
1970-talet då det successivt ersattes av halvledarminnet.

Den första integrerade kretsen, chipset, där en transistor och
andra komponenter placerades på en halvledarbricka som förbands
med tunna trådar konstruerades 1958. Detta blev grunden för den
expansion som skett inom elektronikindustrin sedan dess.  I slutet av
1960-talet kunde man på några kvadratmillimeter rymma tusentals
transistorer, idag ryms på samma yta flera miljoner transistorer.

I början på 1970-talet introducerades det första programmerbara
chipset, en microprocessor på marknaden. Därmed kunde man på
några kvadratmillimeter samla mer datakraft än vad som varit möjligt
i kolosser som ENIAC.

Från minidatorer till persondatorer
Utvecklingen  av transistorer och halvledarminnen som skedde under
1950-talet medförde att datorerna kunde göras allt mindre och allt
kraftfullare, något som fick stor betydelse för teknikens spridning.

Ett första steg var de s.k. minidatorerna, som lanserades av Digi-
tal Equipment Corporation i slutet av 1960-talet. Minidatorerna
medförde en decentralisering av datakraften.

Den första persondatorn, Apple II med en vikt av endast 6 kilo
presenterades 1977. Den datorn var gjord för att tilltala användaren
med sitt yttre och den var lätt att programmera. Den första datorn
med ett användarvänligt, grafiskt gränsnitt från Apple var Lisa om-
kring 1980, som sedan följdes av Macintosh 1984. IBM med sin PC
1981 etablerade en annan standard för gränsnitt, DOS (Disk Opera-
ting System). Det utvecklades av Microsoft, och kom att spridas
snabbt då IBM och Microsoft licensierade sin teknik till andra dator-
tillverkare medan Apple behöll sitt grafiska gränsnitt för sig. (Camp-
bell-Kelly & Aspray, 1996).

Datorutveck-
ling/användarvänlighet/tillgänglighet
Miniatyriseringen av elektroniken som medförde att större datakraft
kunde saluföras till ständigt lägre priser. Standardiserade grafiska
gränssnitt, som kunde styras med hjälp av tangentbord och mus (Mac
OS och Windows), gjorde datorerna mera användarvänliga. Parallellt
med den utvecklingen ökade utbudet av programvara. Detta tillsam-
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mans skapade förutsättningar för decentralisering av datakraften. För-
utsättningar som var nödvändiga för att överhuvudtaget kunna dis-
kutera datakraftens spridning till en bredare allmänhet. En spridning
som idag är så påtaglig för oss i den industrialiserade världen att vi lätt
glömmer  att de flesta människor i världen ännu aldrig rört vid en
dator.

Den förbättrade grafiska presentationen på datorns bildskärm
kombinerat med kapacitet att spela in och spela upp ljud, hantera
video, etc. gjorde det möjligt att integrera olika media i digital form,
s.k. multimedia. Detta utnyttjas i produktionen av datorspel och
andra produkter, som riktar sig till hemmen eller utbildningsväsendet.

För närvarande pågår en utveckling där multimedia och dator-
kommunikation integreras via Internet. I marknadsföringen av da-
torer, främst till hemmen, är det just denna kapacitet som nu verkar
vara det främsta försäljningsargumentet.

Under första halvan av 1980-talet etablerade datorer som
”handfasta och överblickbara verktyg underordnade sina användare”
(Henriksson, 1995). Som en följd av integrationen av datateknik och
kommunikationsteknik, började de efter 1990 alltmer att framstå som
medium för kommunikation. En anledning till detta var utbyggnaden
av det digitala telenätet och framväxten av World Wide Web1. Som
en följd av denna integration har under senare år förkortningen IKT
(Informations- och Kommunikations- Teknik) börjat användas i
stället för IT, som dock fortfarande är en mycket vanlig beteckning.
Jag kommer i fortsättningen att i huvudsak att använda IKT.

Datorernas utveckling hade redan vid 1980-talets slut medfört att
de fått kapacitet för multimedia (Campbell-Kelly & Aspray, 1996).
Detta innebar att ljud, bild och digital video kunde integreras i form
av interaktiva program, ofta distribuerade på CD-Rom skivor som
kunde användas på multimediautrustade datorer med CD-
Romenhet.  

Denna typ av multimedia, s.k. stand-alone multimedia
(Fluckiger, 1995) är idag mycket vanlig, inte minst i form av lek- och
lärprogram med pedagogiska ambitioner. I utbildningssammanhang
används ofta stand-alone multimedia för individuellt lärande eller
träning. Utvecklingen av datorkommunikation och Internet har
                                                
1 World Wide Web, som vi idag tenderar att sätta likhetstecken med Internet, är
i själva verket en jämfört med Internet, ”ung” företeelse. Internet har sina rötter i
1970-talet, medan WWW tillkom omkring 1990, som ett resultat av bl.a. euro-
peiska forskares arbete vid CERN. Omkring 1994 började Netscape användas i
kommersiellt bruk. (Personlig kommunikation; Vinton Cerf, hösten 1998).
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medfört att vi idag kan förmedla multimedia via Internet, s.k. net-
worked multimedia (Fluckiger, 1995; Ilshammar, 1997). Detta kan
ske genom att mjukvara i multimediaform förmedlas via nätet, men
också i form av interaktion mellan lärare och studerande i realtid via
ljud, videobild, webb-sidor, etc. För att kunna dra nytta av dessa tek-
niker krävs emellertid goda möjligheter att föra över större data-
mängder via nätverken (ökad bandbredd) och kunskap hos nätverks-
tekniker om hur hårdvaran på nätet ska ställas in.
Sammansmältningen av datorer, nätverk och kommunikationstek-
nologi har medfört ett ökande intresse för distribution av utbildning
via Internet. Bland annat har DUKOM byggt sina visioner om fram-
tidens distanslärande på möjligheterna att utbilda via detta medium
(SOU 1998:84, ). Visioner om att använda Internet för att distribuera
utbildning förekommer också i andra länder, liksom försök att om-
sätta visionerna i praktiken (Twigg, 1994; Tella; 1999).

Den utveckling som ovan antytts har föranlett intresse från ut-
bildningsforskare. I en diskussion av utvecklingen av datorstöd för
språkundervisning och utvecklingen av datorkommunikation nämner
t.ex. Tella en utveckling av nätbaserat lärande (network-based lear-
ning) som en konsekvens av den pågående utvecklingen (Tella, 1997).
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Skolsystemets utveckling un-
der perioden
Den tidsperiod till vilken studierna i denna avhandling koncentreras är
1980- och 90-talen.  Under denna period har skolan reformerats från
en i huvudsak regelstyrd skola till en decentraliserad skola. Spridning-
en av och införandet av IT i skolan har alltså skett under förutsätt-
ningar som ändrats beträffande skolans styrning, huvudmannaskap,
läroplaner, etc. I detta avsnitt ska de förändringar som skett i skolan
och deras koppling till förändringar i samhället kort beröras.

Det svenska skolsystemet var i periodens början till stor del
centraliserat och regelstyrt även om tendenser till decentralisering
kunde skönjas i den läroplan, Lgr 80 som infördes i början på 1980-
talet.

Under 1980-talet skedde en successiv övergång till ett decentra-
liserat, mål- och resultatstyrt skolsystem. Decentraliseringen sam-
manföll med en period under vilken de offentliga finanserna försämra-
des och besparingar skedde både på centrala och lokal nivåer i inom
den offentliga sektorn.

Med införande av ett decentraliserat, målstyrt styrsystem har
kommunerna fått ansvaret för skolan inom ramen för skollagen och
läroplanerna. Det centrala ämbetsverket för skolan, Skolöverstyrelsen,
SÖ, lades också ner 1991 och ersattes med ett nytt ämbetsverk; Skol-
verket med ansvar för vägledning, uppföljning och utvärdering av
skolsystemet. En ny läroplan för den obligatoriska skolan, Lpo 94
infördes 1994 och samtidigt infördes en ny läroplan, Lpf 94, för det
frivilliga skolväsendet, dit gymnasieskolan räknas.

Jämför man t.ex. de  två läroplanerna för grundskolan, Lgr 80 och
Lpo 94, är det mest påtagliga hur omfattningen av dokumenten änd-
rats. Lgr 80 omfattade inklusive timplaner 161 sidor. Lgr 80 kom-
pletterades även med ett omfattande kommentarmaterial för vilket
SÖ ansvarade. Lpo 94 omfattar endast ca 20 sidor, som utgör den
egentliga läroplanen.

Medan Lgr 80 innehåller mål för grundskolan, men också i
mycket går in på hur verksamheten ska genomföras och är mer före-
skrivande till sin karaktär, innehåller Lpo enbart målen för grundsko-
lans verksamhet.

Bakom Lpo ligger ett nytt synsätt på skolan. Den kom att be-
traktas som en professionell organisation vars aktörer, rektorer och
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lärare, på eget ansvar hade att besluta hur undervisningsmålen skulle
omvandlas i praktiken och reformerna på bästa sätt kunde genomfö-
ras.

Två reformcykler i skolutveckling
Skolan har genomgått två reformcykler sedan andra världskriget. I
den första sökte man bygga en sammanhållen utbildningssektor där de
olika delarna var kopplade till varandra. Utbildningshierarkin kom att
vila på en bred gemensam bas. Differentieringen ökade ju högre upp i
utbildningshierarkin man kom och den tilltagande specialiseringen
riktades mot olika sektorer av arbetsmarknaden.

Genom utbyggnaden av systemet och dess hierarkiska konstruk-
tion sökte man skapa en balans mellan samhälleliga krav på allmän
utbildning, på en bred samhällelig och kulturreproduktiv utbildning
och på en arbetslivsanpassad utbildning. Utbyggnaden ledde emeller-
tid till en stark centralisering och en stor administrativ apparat efter-
som lösningarna på de grundläggande utbildningsproblemen rörande
fördelning av resurser, tillgång och efterfrågan låg i ett enhetligt cent-
ralt styrt utbildningsväsende.

Differentieringen av utbildningshierarkins högre delar ledde också
till en stark specialisering av lärarkåren och fick också uttryck i den
administrativa apparaten.  Detta gjorde att utbildningsorganisationen
fick en tröghet som stärktes av en förändrad maktbalans mellan stats-
apparaten och olika organiserade intressen. Den starkt centraliserade
organisationen fick också problem att tolka signaler från omvärlden
vilket försvårade en anpassning till förändringar i denna.

Den andra generationen skolreformer innebar ett försök att för-
verkliga en decentraliserad skola som en del av lokalsamhället. Inled-
ningen skedde med SIA-utredningen och följdes sedan upp med Lgr
80.

Detta innebar även att en förändring skedde från regelstyrning till
målstyrning. Skillnaden dem emellan anges av förf. så att regelstyr-
ningen innebar att verksamheten styrdes av regler för resursanvänd-
ningen medan målstyrningen innebar att målen preciserades medan
medlen för att nå dem lämnades öppna samtidigt som ansvaret för
löpande administration och daglig verksamhet försköts neråt i utbild-
ningshierarkin till den kommunala nivån.
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Lindensjö och Lundgren (1986) beskriver Lgr80 som en förändring i
läroplanens konstruktion jämfört med föregående läroplan (Lgr 69).

Enligt dem har läroplanen ”en klart uttalad inriktning i fråga om
skolans övergripande mål, men ger utrymme för lokal anpassning vad
gäller hur dessa mål ska uppnås” (sid. 26).

Skolorna skulle i sin tur utarbeta lokala arbetsplaner som succes-
sivt skulle följas upp och utvärderas och utvärderingarna i sin tur var
tänkta att ligga som grund för nya prioriteringar.

Den centrala skolmyndighetens roll kom också att förändras så
att Sö fick mindre ansvar för detaljplanering och reglering och ökande
ansvar för långsiktig planering, utvärdering och att utarbeta allmänna
ramar för skolans verksamhet.

Också skolan arbetsorganisation skulle ändras genom att den
grundläggande planeringsenheten skulle vara arbetsenheten uppbyggd
kring årskurser eller ämnesområden. Skoilledningens pedagogiska
ansvar skulle förstärkas och den lokala skolutvecklingen ske genom
lokalt utvecklingsarbete.

Tre tendenser räknas upp. En dekoncentrering av beslut där an-
svarsområden lades nära den lokala skolenheten – beslutsrätt flyttades
neråt i hierarkin från centralt till lokalt placerade tjänstemän. En de-
centralisering av inflytande till lokala politiska organ och en viss pri-
vatisering av ansvar och inflytande åt ickeoffentliga aktörer som ar-
betsgivare, organisationer och föreningar.

Det är möjligt att se detta som ett sätt att lösa problem som
uppstått genom att samhället blivit alltmer komplext och att föränd-
ringar i samhället skedde i en allt snabbare takt, där en tidigare i hu-
vudsak reaktiv politik inte längre sågs som tillräcklig. Nu gällde det
att kunna bemästra krav och problem innan de kommit till fullt ut-
tryck. Genom att öka möjligheterna att på lokal nivå pröva olika pro-
blemlösningar öppnades en möjlighet för att få erfarenheter av att
bemästra problem på en nivå där de inte var fullt så komplexa som på
samhällsnivån. Detta kunde leda till att centrala beslutsfattare kunde
fä hjälp att göra problemen mindre komplexa, samtidigt som det för-
utsatte att centrala administrativa enheter har en kompetens och en
vilja att avhända sig sin tidigare kontrollfunktion (sid. 52, f.).

Reformmodellen
I den traditionella svenska reformmodellen har funnits en stark tilltro
till att rationella lösningar kan finnas till problem i samhället och att
de politiska och administrativa processerna varit adekvata för att finna
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dessa lösningar. Andra drag bakom reformmodellen har varit en kon-
sensusideologi och att man strävat att enrollera bl.a. de fackliga orga-
nisationerna i beslutsprocessen. Lindensjö & Lundgren (1986) talar
om en överbefolkad beslutsprocess, där strävan efter bred uppslutning
bakom besluten lett till att formuleringar i dessa tenderat att bli otyd-
liga. De stora besluten och de processer som föregått dem har fokuse-
rats, vilket lett till att implementering och uppföljning ofta kommit i
andra hand (Lindensjö & Lundgren, 1986).

Tänkandet bakom skolreformerna har förutsatt att det funnits
objektiva metoder att fastställa kraven från samhälle och arbetsliv,
liksom för att utforma metoder för att förmedla dem i undervisning-
en.

Lindensjö & Lundgren (1986) beskriver skolreformering som ett
beslutsspel och ett genomförandespel som äger rum på två olika are-
nor, formuleringsarenan och realiseringsarenan.

Lindensjö & Lundgren delar in formuleringsarenan i den politiska
arenan och den administrativa arenan. På den politiska arenan formas
idéinnehållet i skolreformerna, lagar stiftas och resurser tillförs för att
stödja genomförandet av reformerna. På den administrativa arenan är
centrala myndigheter aktiva och ansvarar för övervakning, att utfärda
riktlinjer och utvärdera reformernas utfall samt ta fram underlag för
reformbeslut.

Formuleringsarenan knyts till samhället på två sätt, dels genom
de delar som politikerna ansvarar för där en koppling sker mellan po-
litiska handlingslinjer och mål för utbildningen, dels genom den cen-
trala skoladministrationen, som ansvarar för att ge underlag för detal-
jerade mål och innehåll.

De som sedan ansvarar för att de tagna besluten genomförs är
”gräsrotsbyråkraterna” eller lärarna som agerar som verkställare på
realiseringsarenan.

I Sverige har, kopplat till grundskolans införande och utveckling,
sedan andra världskriget olika reformer och modeller för skolutveck-
ling avlöst varandra. Betydelsen av vetenskap och forskning har där-
vid varit en viktig aspekt av skolutvecklingen.

Forskning och skolutveckling har i detta perspektiv fått en legi-
timerande roll för genomförandet av reformer och också bidragit till
den centrala skoladministrationens legitimitet.

Lindblad (1994) ger en bild av arbetet med skolreformerna där
forskning  och skolförsök ofta använts för att legitimera reformbeslu-
ten och där lärarna och deras erfarenheter haft en mer undanskymd
roll.
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Skolutveckling förknippas med skolreformer och implementering
av sådana. Carlgren (1999) menar att tankarna bakom skolutveckling
inneburit ett synsätt där skolutveckling ses som en förändring av sko-
lan från ett ”lägre” till ett ”högre” tillstånd, samtidigt som de ut-
trycker en önskvärd förändring av skolan. Regering och skolmyndig-
heter har  önskat att något de uppfattat som ”sämre” ska förändras till
något ”bättre”. Carlgren knyter skolutveckling till en framstegstanke
som dominerat under ”större delen av 1900-talet.” Detta i sin tur
förbinds med beteckningar som progressiva skolor, progressiv peda-
gogik, o.s.v. d.v.s det har i mycket handlat om formerna för hur un-
dervisning ska organiseras och genomföras.

Varje reform har haft ett innehåll av föreställningar om vad som
är skolutveckling och även modeller för hur utvecklingen ska komma
till stånd. Carlgren menar att reformerna kommit att fungera som ett
slags facit för vad som bedöms som utveckling.

Föreställningarna och modellerna har i sin tur varit sammanvävda
av frågor och idéer som präglat tiden för reformen.

Enligt Carlgren kan man indela de senaste 50 åren i tre perioder.
Under den första sökte man lösningar för grundskolan, under den
andra sökte man sprida dessa lösningar och under den tredje inriktar
man sig på att skapa förutsättningar för skolor att utveckla olika lös-
ningar själva.

1970- och 80-talens modeller har byggt på föreställningen att
lösningarna på skolans problem redan fanns och att frågan gällde att
involvera så många skolor som möjligt för att förändra skolan i ”rätt”
riktning.

Konsekvensen blev idén om lokalt utvecklingsarbete (LUVA)
där så många lärare som möjligt skulle delta. Under 70- och 80-talen
frikopplades utvecklingsarbetet från forskningen och blev till en ange-
lägenhet för praktikerna med koppling till fortbildningen. LUVA
skulle sprida och lokalt omsätta/omforma redan framtagna lösningar.
Tanken var att få den stora gruppen lärare att omsätta forskningens
resultat i praktisk verksamhet.

LUVA var förknippad med en decentraliseringstanke men bygg-
de samtidigt på idén om att det fanns  ett facit som bara det tillämpa-
des skulle leda till skolutveckling. Utvecklingen från centralt till lokalt
utvecklingsarbete ledde inte till att lärarna blev delaktiga i utveckling-
en av lösningarna utan handlade främst om formerna för att få skolor-
na att uppta de rätta lösningarna, visserligen med en viss lokal varia-
tion, men ändå grundad i den forskning där lärarna ej deltagit.
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Med omstruktureringen av skolan under 80- och 90-talen finns
inte längre de rätta lösningarna. Nu lanseras tanken på den professio-
nella läraren ”som av egen kraft och mot egen kunskapsbotten till-
sammans med andra driver utvecklingen av skolan.” (Carlgren, 1999,
sid. 12) Nu är lösningen att utveckla lokala lösningar på lokal grund.
Relationen mellan forskare och lärare kan därför komma att föränd-
ras.

Berg, m.fl. (1999, sid. 209) menar att två olika synsätt på skolan
funnits under perioden. Det ena är vad de kallar den ”oberoende”
skolan, som setts så pass fri från samhället att man ansett att reforme-
ring av skolan skulle kunna påverka samhällets utveckling, t.ex. i rikt-
ning mot ökad jämlikhet. Det andra synsättet kallar de den
”beroende” skolan något som innebär att skolan inte ses som förmö-
gen att kunna påverka samhällsutvecklingen utan endast anpassas till
denna. Detta kan kopplas till Schüllerqvists (1998) tankar på system-
skifte, som då skulle innebära att man övergivit den oberoende skolan
för det senare synsättet.

Skolans styrning
Styrningen av skolan har komplicerats av att förberedelserna till be-
sluten om reformer och själva besluten har tillkommit i en kontext;
formuleringsarenans där riksdag och regering och de stora organisa-
tionernas centrala nivåer tillhört aktörerna. De beslut som tagits ofta
haft karaktären av kompromisser då man strävat att få så stor upp-
slutning som möjligt bakom dem. Målen har inte alltid blivit tydliga.
Detta har i sin tur inneburit att det funnits ett tolkningsutrymme i
genomförandespelet, där  olika nivåer i skolsystemet kunnat göra
tolkningar och preciseringar av de ursprungliga besluten (Lindensjö &
Lundgren, 1986) och författarna menar att utrymmet ökat med tillta-
gande decentralisering. Berg, m.fl. (1999) påpekar att detta utrymme
har funnits redan i den centraliserade regelstyrda skolan. Falkner
(1997) diskuterar detta s.k. friutrymme som något som i den decent-
raliserade skolan öppnar för möjligheten att lärarna kan finna ”nya
vägar i lärargärningen” (sid. 98), men samtidigt ”förefaller ha givit
lärarna legitimitet att fullfölja sina egna projekt oavsett vilka propåer
som kommer ifrån statsmakterna.”

Styrningen av skolan kan ses som ett implementeringsproblem
(Berg, m.fl. 1999). Det handlar då om huruvida politiska beslut för-
verkligas i enlighet med de politiska makthavarnas intentioner.
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Berg, m.fl. (1999) menar att mycket talar för att någon distinkt
gräns mellan politik och förvaltning inte kan upprätthållas. Statsvetare
använder begreppet förvaltningspolitik för att markera att det i prak-
tiken inte går att göra en strikt åtskillnad mellan vare sig politik eller
förvaltning eller besluts- och implementeringsprocess. Detta gäller
särskilt ”professionellt styrda människohanterande verksamheter”
som skolan där arbetet inte innebär standardiserad produktion utan
inriktas på ett beslutsfattande knutet till enskilda aktörers specifika
behov och förutsättningar ( Berg, m.fl. 1999).

Här måste politikerna lämna ett mer eller mindre stort utrymme
för egna beslut fattade av de professionella. Därmed kommer dessa
verkställare att fatta beslut av politisk eller halvpolitisk art, som gör
att den distinkta gränsen mellan politik och förvaltning upphävs.

Detta i sin tur gör att bl.a. de interna kulturella normer som gäll-
er i verkställarorganisationen får betydelse för hur besluten imple-
menteras. T.ex. kan beslut som strider mot dessa normer, organisa-
tionens egna intressen leda till att krafter och processer uppstår i im-
plementeringsledet som motverkar beslutsfattarnas intentioner.

Rothsteins (1986) hävdar att styrning inte bara är en fråga om
styrningens innehåll utan också om hur den genomförs, d.v.s. om val
av strategi för implementering. Rothstein fann att grundskolerefor-
men i jämförelse med förändringar av arbetsmarknadspolitiken all-
mänt sett kunde betraktas som ett misslyckande eftersom verksam-
heten inte kom att svara mot de av staten uppställda skolpolitiska
intentionerna. Han förbinder reformernas lyckade, respektive miss-
lyckande med sättet de implementerades på.

I fallet grundskolereformen överlät statmakterna på den befintliga
förvaltningsapparaten att genomföra reformen, medan man för ar-
betsmarknadspolitiken byggde upp en ny förvaltning med betydande
flexibilitet och handlingsfrihet.

 Huvudproblemet med grundskolereformen var att man använde
sig av den befintliga förvaltningsapparaten, främst SÖ, som var upp-
byggd kring helt eller delvis andra värden än de som utgjorde grunden
för reformen, för att genomföra denna.

Lundquist (1992), menar att förutsättningarna för en ur besluts-
fattarnas synvinkel lyckad implementering är att tillämparna förstår
innebörden i beslutet, har organisatoriska förutsättningar och dessut-
om vill genomföra det.

Berg, m.fl. (1999) menar att hur en reform mottas är avhängigt
av den aktörsberedskap som de mer eller mindre professionella verk-
ställarna har.
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Med aktörsberedskap förstår författarna de kunskaper, färdigheter
och förhållningssätt som finns bland de professionella aktörerna och
övriga reformmottagare. Till detta kommer också arten av mottag-
lighet i de organisatoriska strukturer, som kännetecknar den miljö där
reformintentionerna är tänkta att resultera i pedagogiska handlingar.

Med hänvisning till tidigare forskning hävdar Berg, m.fl. att en
aktörsberedskap i linje med de statliga reformintentionerna är en för-
utsättning för att dessa ska få genomslag i skolans praktik. Den re-
formmottagande organisationen med lärare, skolledare, m.fl. får åt-
minstone inte motsätta sig de värdebaser som reformen vilar på. Ett i
förhållande till reformintentionerna framgångsrikt utvecklingsarbete
kräver att ”de värdegrunder som finns på den politiska nivån, respek-
tive förvaltningsnivån präglas av en rimlig överensstämmelse” (sid.
74).

Även om enskilda lärare arbetar med att utveckla sin undervis-
ning sker detta inom den rådande skolkulturen så att det tar formen
av enskilda insatser och att erfarenheterna ofta stannar inom klass-
rummets dörrar. (Ekholm & Sandström, 1984; Lindblad, 1994).

Berg  m.fl. (1999), som menar att den dominerande skolkulturen
med en begränsad aktörsberedskap och en begränsad syn på lärarpro-
fessionen innebär att de friutrymmen som finns inom ramarna för
skolans formella styrning inte utnyttjas, något som leder till att inten-
tionerna bakom reformerna inte kommer till uttryck i skolans verk-
samhet.

Falkner (1997) menar att friutrymmet ger en möjlighet att und-
vika en konfrontation med de utbildningspolitiska initiativen, så att
lärarna varken anpassar sig eller tar avstånd från dem och att detta kan
”skapa något av ett vakuum mellan den politiska arenan och skolans
lärare” (sid. 98).

Redan Lindensjö & Lundgren (1986) diskuterade i termer av ett
gap mellan formulerings- och realiseringsarenorna och att decentrali-
seringen gjorde att detta gap blev synligare.

Skolans decentralisering kan sägas ha bidragit till att ett stort
antal lokala formuleringsarenor skapats där de centrala reformbesluten
tolkas och omformuleras. Lindensjö & Lundgren menar att detta
också gjort det svårare för lärarna att förstå på vilket sätt reformerna
bidrar till förbättringar i deras specifika situation.

Lindensjö & Lundgren menar också att decentraliseringen av
ansvar till kommunerna kan ha lett till en dekoncentration, med en
centralisering inom kommunerna till den lokala skolbyråkratin och en
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klyfta mellan dessa och skolsystemets gräsrotsnivå (Lindensjö &
Lundgren, 1986).

Legitimitetssvikt
Utbildningssystemet har haft en dubbel uppgift dels att knyta an till
samhälls- och arbetsliv; att vara nyttig, dels att verka som en (sam-
hälls-) förändrande kraft; att förbereda för ett framtida samhälle.
Framför allt har utbildningens nyttoaspekt bidragit till att ge utbild-
ningssystemet legitimitet (Lindensjö & Lundgren, 1986). Denna
nytta har enligt författarna ”framträtt som ett bärande motiv i politis-
ka dokument och styrdokument för förändring” (Lindensjö & Lund-
gren, 1986, sid.47). De kopplar utbildningssystemets expansion till
den ekonomiska expansionen efter andra världskriget, då förändringar
på arbetsmarknaden ledde till ökad efterfrågan av utbildad arbetskraft,
något som medförde att investeringar i utbildning sågs som något
som både för den enskilde och samhället gav ett värde på arbetsmark-
naden. För den enskilde kom utbildning således att framstå som nöd-
vändig för det kommande arbetslivet och för att få en bra lön där.

Förändringar av arbetsmarknadens struktur med en ökad ung-
domsarbetslöshet medförde en svikt i tilltron till utbildningssystemet,
något som enligt författarna i slutet av 1970-talet ledde till kritik mot
de existerande utbildningssystemen. Både Schüllerqvist (1998), Eng-
lund (1995) och Berg, m.fl. (1999) berör frågan om skolsystemets
legitimitet, de förstnämnda när de diskuterar det systemskifte i synen
på skolan, som sker under 80-talet och som fullbordas i början av
1990-talet, de senare när de diskuterar de förändringar av skolans offi-
ciella institutionella värdebaser som de menar ägt rum ”under de se-
naste två decennierna” (Berg, m.fl. 1999).

Det Schüllerqvist tar upp är att tron på skolans möjlighet att för-
ändra samhället i riktning mot ökad jämlikhet hade ersatts av en mer
pessimistisk syn, som resultat av att skolan inte kunnat uppfylla dessa
förväntningar.

Schüllerqvist nämner också debatten om ekonomisk effektivitet
som förts i skenet av lägre tillväxt och minskade ekonomiska ramar.
Denna debatt, menar han, har öppnat för nytänkande, samtidigt som
medborgarnas förtroende för skolan avtagit, t.ex. fanns starka krav på
en alternativ pedagogik. Kostnaderna för utbildningssektorn började
också ifrågasättas. Konkurrens fördes fram som ett sätt att öka skolor-
nas ekonomiska effektivitet. Parallellt med detta diskuterades deras
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pedagogisk/metodiska effektivitet och krav började ställas på alterna-
tiv.

Effektiviteten diskuterades också i termer av vad skolan skulle ge
tillbaka till samhället, något som innebar att större vikt las vid skolans
bidrag till ekonomisk utveckling. Skolan måste ge individerna kom-
petens gångbar i en modern ekonomi.

Englund (1998) anger tre olika källor till missnöjet med skolan.
Den alternativpedagogiska, som bestod i missnöje med skolans peda-
gogik och med att utrymmet för alternativ pedagogik var för litet.
Ytterligare en annan källa förbinder han med religiösa, strömningar,
ofta med fundamentalistisk grund. En tredje källa menar han låg i ett
växande föräldrakrav att kunna påverka skolors inriktning ”i enlighet
med deras barns speciella talanger och förmågor.” (Englund, 1998,
sid. 28)

Berg, m.fl. (1999) ser legitimitetskrisen ses som uppkommen ur
det korstryck mellan statens formella och samhällets informella för-
väntningar. Det samhälleliga förtroendet för skolans verksamhet har
gradvis minskat och staten har mer eller mindre frånsagt sig huvud-
mannaskapet för skolans verksamhet. Decentraliseringen ses som ut-
tryck för en statlig strategi som markerar eftergivenhet för det sam-
hälleliga trycket på skolan.

Berg, m.fl. ser skolplikten som en del i ett samhällskontrakt där
medborgarna åläggs att sätta sina barn i skolan, men i gengäld får
dessa utbildade och kvalificerade för ett kommande liv som yrkes-
verksamma samhällsmedborgare.

Staten har emellertid haft svårigheter att vinna legitimitet i sam-
hället för skolsystemets förmåga att svara för samhällets grundläggan-
de försörjning vad gäller unga människors bildning, kvalifikationer,
etc. (sid. 230). Under våren 1998 ifrågasattes enligt förf. även statens
förmåga att svara för sitt ansvarstagande för elevernas allmänna välbe-
finnande och fysiska säkerhet i skolan. Det tydde på att det finns
grupper i samhället som ifrågasätter om skolan som institution fullgör
sina mest grundläggande åligganden i samhällskontraktet. När staten
samtidigt som den ålägger eleverna att vistas i skolan utan att ens
kunna garantera dem en meningsfull verksamhet fri från väld och för-
tryck underminerar detta självfallet den samhälleliga legitimiteten.

I det läget kan överlåtandet av väsentliga delar av genomförande-
ansvaret på kommunerna – i praktiken av genomförandet av sam-
hällskontraktet ses som ett sätt för staten att återta något av den för-
lorade legitimiteten. Kommunerna får nu försöka lösa det problem
som staten misslyckats med.
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IT har ett starkt symbolvärde och har förknippats med sådant
som tillväxt och framtida välfärd, som framtidens teknik som alla
måste behärska för att leva som fullgoda samhällsmedborgare. I ett
läge när tilltron till skolan som institution sviktar satsar statsmakterna
stora resurser på en ökad användning av IT i skolan. Frågan är om det
kan ses som ett sätt att öka skolans samhällslegitimitet?

Förändringar av skolans styrning under
perioden
Schüllerqvist  (1998) har studerat hur den skolpolitiska diskursen för-
ändrats sedan 1970-talet. Vid 1970-talets slut kunde denna samman-
fattas sålunda: den nästintill helt sammanhållna grundskolan, förbudet
mot permanent nivågruppering, grundskolan som en skola skild från
gymnasiet, en hög grad av enhetlighet och en restriktiv hållning till
enskilda skolor. Kring detta rådde en relativt hög politisk konsensus.

Värdebasen som detta vilade på beskriver Schüllerqvist med
nyckelorden ickesegregering, social utjämning, generell medborgar-
kompetens och samhälleligt utbildningsansvar. Det parti som vid den
här tiden stod i utkanten av denna värdebas var moderaterna.

Schüllerqvist menar att denna skolpolitiska diskurs består under
de första åren på 1980-talet, men att den utmanas av nyliberala idéer
formulerade inom moderaterna, som under det sena 1982 ”sätter sig
över det diskursiva gränssnittet” genom att starkare betona utbild-
ningens individuella nytta och vikten av det fria valet.

Under perioden 1984 till 1986, börjar sedan diskursen förändras
och det tar sig uttryck främst genom att socialdemokraterna och folk-
partiet förändrar sina positioner. För socialdemokraternas del handlar
det om en nedtoning av jämlikhetsmålet och en öppning för ökad
valfrihet. Således börjar tankar på att elever och vårdnadshavare ska
kunna välja skola och att skolor ska kunna profileras uttryckas av
centrala personer inom socialdemokratin. Förändringar i den riktning-
en sker också av skollagen och skolförordningen.

Även inom folkpartiet skedde en kraftig förändring av stånd-
punkterna omkring 1985, man förordade nu ett firare val av skola,
ställde sig mer välvillig till fristående skolor och ville införa nya stats-
bidragsregler. Individens nytta av t.ex. förekomsten av fristående
skolor betonas nu före den allmänna nyttan av vad sådana kan ge det
offentliga skolväsendet.

Centerpartiet agerade under perioden försiktigt med vissa mar-
keringar mot socialdemokraterna i debatten om den offentliga sektorn
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och alternativa lösningar, medan moderaterna var de främsta utma-
narna av diskursen med framstötar om fristående skolor och även i
differentieringsfrågan. Frågan om val av skola drevs också hårt och
privatisering av skolan och ökad valfrihet motiverades med att kon-
kurrens leder till ökad effektivitet. De förde också in tanken på åtskill-
nad av produktion och finansiering – allmän service till medborgarna
kan drivas i olika former men fortfarande vara skattefinansierad.

Schüllerqvist menar dock att den diskursförändring som sker vid
mitten av 1980-talet initierats av socialdemokraterna som svängde i
fråga om val av skola och profilering. Detta ledde till att en ny relativ
konsensus började uppstå mellan socialdemokrater, folkpartister och
moderater, även om de två sistnämnda partierna ville gå längre. Prin-
ciperna om den sammanhållna och enhetliga grundskolan hade luck-
rats upp. Socialdemokraterna hade dock inte gett upp motståndet
mot fristående skolor, deras agerande i fråga om profilering och val av
skola, kan, menar S. betraktas som ett försök att dämpa kraven på
fristående skolor.

Under perioden 1987 –1991 återstår frågan om de fristående
skolorna, och hur långt differentieringen ska tillåtas gå.

Beträffande de fristående skolorna gör sedan socialdemokraterna
”en i det närmaste total kapitulation” (Berg, m.fl., 1995, sid. 87). Alla
godkända skolor får statsbidrag och skolpeng införs. På andra områ-
den, t.ex. i fråga om val av skola och profilering lyckas socialdemo-
kraterna hålla kvar den linje som formulerades 1984-1985. Närhets-
principen kvarstår. Också i övriga differentieringsfrågor, lyckas social-
demokraterna hålla ställningarna.

Schüllerqvist diskuterar slutligen om det skedda innebär att den
skolpolitiska diskursen ändrats. Mot bakgrund av tanken på att en
diskurs har en gränssättande funktion frågar han sig var 1991 års
diskurs har sina gränser.

Svaret blir att i vissa avseenden är gränserna mot den tidigare
diskursen tydliga: i fråga om val av skola, profilering av skola och
fristående skola som ett likvärdigt alternativ menar han att en ny mi-
niminivå formulerats. Samtidigt är inte gränsen för hur långt man ska
kunna gå i fråga om val av skola, profilering, valmöjligheter, m.m.
helt självklar.
 Schüllerqvist uttrycker det som att spelplanens ytterkanter är
någorlunda preciserade men att hur långt spelplanen sträcker sig är
oklart. Däremot menar han att det framtår som helt klart att spelpla-
nen förskjutits och att en förändring skett från en den tydliga diskurs
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som rådde i slutet av 70-talet ”till en ny instabil diskurs” (Berg, m.fl.,
1999, sid. 88).

Värdebasen för diskursen har också ändrat karaktär. Nyckelorden
för denna anges som: individuell valfrihet, föräldraansvar för utbild-
ningen, effektivitet och konkurrens (ekonomiskt och pedagogiskt).
Individuell kompetensuppbyggnad får nu en styrka som ger dessa
värden en diskursbestämmande funktion.

Förändringen av diskursen och den nya värdebasen den vilar på
kopplar Schüllerqvist till följande samhälleliga ”faktorer och tenden-
ser” (Schüllerqvist, 1998, sid. 93.)
• Anpassning till internationella förhållanden. När omvärlden rört

sig i riktning från Sveriges traditionella linje med ett enhetligt och
sammanhållet skolsystem har Sverige utsatts för större påverkan
att följa efter. – Den allmänna diskussionen om skolan och ökade
internationella jämförelser kan alltså ha påverkat till anpassning till
omvärlden.

• Ideologiska förskjutningar. Frågan om förhållandet mellan, sam-
hälle och individ, statens kontra den privata sfärens räckvidd om
det kollektiva kontra individens utrymme att agera fritt har haft
ett större utrymme på agendan än tidigare under perioden 1980-
1991. Detta har medfört om staten har rätt att detaljreglera en så
privat företeelse som utbildning har ifrågasatts.

• Ökad betoning på effektivitet. – Kostnaderna för utbildningssek-
torn började ifrågasättas. Konkurrens fördes fram som ett sätt att
öka skolornas ekonomiska effektivitet. Parallellt med detta disku-
terades deras pedagogisk/metodiska effektivitet och krav började
ställas på alternativ. Profileringsmöjligheter sågs som ett sätt att
kombinerat med val av skola öka effektiviteten. – Effektiviteten
diskuterades också i termer av vad skolan skulle ge tillbaka till
samhället något som innebar att större vikt las vid skolans bidrag
till ekonomisk utveckling. Skolan måste ge individerna kompe-
tens gångbar i en modern ekonomi. (Jfr Berg, mfl, 1999)

• En allmän utveckling mot decentralisering i samhället, som på-
börjades för skolans del under 1970-talet och ledde till allt lägre
enhetlighet. Denna utveckling har fortsatt vad gäller skolans ad-
ministration med kommunaliseringen 1991. Ur detta perspektiv
kan Lgr80 både ha medfört stöd för decentraliseringstendenserna
samtidigt som den kan ha bidragit till att bromsa detta tryck.

• En ökande pessimism om skolans möjligheter att förändra sam-
hället vilket lett till att synen på skolan som beroende variabel fått
större utrymme.
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• Skolsystemet har också bidragit själv till förändringen. Slagord
som ”eleven i centrum” signalerar en mer individualistisk håll-
ning, samtidigt som det faktum att skolan bidragit till att fler
bättre utbildade medborgare finns i samhället och att de kan ha
andra krav på delaktighet och valmöjligheter än tidigare genera-
tioner.

Falkner (1995) diskuterar i en artikel restruktureringen av den svenska
skolan. Med restruktureringen avser hon de förändringar som skett
under perioden 1980 – 1990 av skolans beslutsfattande och organisa-
tion, förändringar som hon karakteriserar med begrepp som decentra-
lisering, valfrihet och privatisering. Från statsmakternas sida beskrivs
denna förändring som en överföring av beslutsfattandet från den övre
delen av utbildningsväsendets hierarki till den lokala nivån, de enskil-
da skolorna. Något som beskrivs med termer som skolbaserat be-
slutsfattande, skolbaserad ledning och delat beslutsfattande inom skol-
enheterna.

En andra aspekt av restruktureringen är valfriheten, som förknip-
pas med införandet av skolpengen 1992. Tanken med denna var att
varje elev skulle ges möjlighet att fritt välja den skola som uppfattas
bäst för honom eller henne. Kopplat med detta är privatiseringstan-
ken, som förknippas med ett marknadstänkande.

Hon ser detta som ett uttryck för förändrade relationer mellan
det politiska fältet och marknaden, något som tagit sig uttryck i en
förskjutning av definitionsföreträdet på utbildningsområdet.

Decentraliseringen har drivits från det politiska fältet och innebär
en förändring från ett i huvudsak regelstyrt skolsystem till ett system
med mål- och resultatstyrning.

Falkner menar med Lindblad (1994) att utbildningssystemet kan
beskrivas som en relation mellan centrum och periferi. Centrum
motsvaras av de politiska och administrativa instanserna och periferin
av de enskilda skolorna och klasserna. Centrum reglerar ramarna för
verksamheten, men kan inte genomföra sina beslut i praktiken, en
uppgift som sköts av periferin. Lärarna har sin plats i periferin, där de
politiska besluten fattade i centrum verkställs. Restruktureringen har
medfört att ansvarsfördelningen mellan centrum och periferi föränd-
rats så att utrymmet för lokalt ansvarstagande ökat. ”Till syvende och
sidst kommer det an på lärarna att ta ansvar för att de nationellt upp-
satta målen uppfylls.” (Falkner, 1995, sid. 132).

Falkner menar att decentraliseringen främst är en decentralisering
av ansvar, snarare än makt över skolverksamheten, som skapat ett
större utrymme för lärarna att ta ansvar för att de nationella målen för
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undervisningen uppnås och att de även givits stora möjligheter att
”finna framkomliga vägar” för detta. Samtidigt som beslutsfattande
decentraliserats till lokal nivå har emellertid besluten centraliserats.
Det hon avser är att skolledningarna fått större beslutanderätt om
verksamheten vid den enskilda skolan medan lärarnas utrymme för att
påverka verksamheten minskat. Hon menar att lärarnas befogenheter
att välja och utforma medel ökat, men att de inte förfogar över målen.

Falkner ifrågasätter om inte decentraliseringsstrategin kan vara
ett uttryck för att handlingsmöjligheterna minskat för det politiska
fältet. Som exempel tar hon den förändring som skett när det gäller
skolans differentiering. Med Lindblad (1994) skiljer hon mellan peda-
gogisk och organisatorisk differentiering. Den pedagogiska är lika med
individualisering ”inom klassens ram” medan den organisatoriska är
uppdelning i skoltyper och linjer, nivågruppering etc. De svenska
skolreformerna efter andra världskriget beskriver hon som en utveck-
ling från organisatorisk till pedagogisk differentiering men att perio-
den 1980 –1990 inneburit en återgång i riktning mot organisatorisk
differentiering. Denna återgång menar hon beror på att relationen
mellan det politiska fältet och marknaden förändrats och att markna-
den fått större dignitet. För marknaden står  privatisering och valfri-
hetstanken i fokus. Tanken är att valfrihet kommer alla till nytta och
att etablerandet av privata alternativ främjar konkurrensen som i sin
tur leder till bättre effektivitet och kvalitet. Sanningen av detta kan
emellertid ifrågasättas på empirisk grund, visar Falkner, men poängen
är att den ökade valfriheten och privatiseringen av skolor innebär att
man rör sig i riktning mot en organisatorisk differentiering inom skol-
väsendet.

En förändring av styrkeförhållandet mellan markand och politik
har skett, där marknaden fått allt större utrymme i samhällsdiskussio-
nen och det politiska fältet tenderar att dels anpassas till markanden,
men också bli en spelplan för denna som erövrat en aktörsroll också
inom det politiska fältet.

I vart fall menar hon att det politiska fältet och marknadens stra-
tegier, decentralisering och privatisering samverkar kring retstruktu-
reringsstrategin för skolområdet.

Falkner menar att genom att encentraliseringen gällt ansvar för
genomförande i stället för makt över mål och medel har förutsätt-
ningar för en proletarisering av lärarna skapats. Hon ser en risk att de
kan komma att dekvalificeras till lönearbetare, bli en del i utbild-
ningsproduktionen och förlora helhetsgreppet om skolverksamheten.
Detta gör att hon menar att det politiska fältets strategi kan förstås i
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termer av en disciplinering . Delegeringen av ansvar men inte makt
öppnar för kontroll av lärarnas handlingsutrymme, något som hon
förmodar kan öka spelrummet för marknadsstrategier att forma en
skola grundad på organisatorisk i stället för pedagogisk differentiering.

Falkner menar alltså att det skett en förändring i styrkeförhållan-
det mellan det politiska fältet och marknaden så att de utbildningspo-
litiska aktörerna fått träda tillbaka. Detta stöder hon på två exempel
dels decentraliseringsprocessen som verkar i denna riktning, dels att
marknadens privatiseringsstrategi fått stor genmomslagskraft så att
den från politiskt håll genomförda pedagogiska differentieringen fått
vika för en återgång till pedagogisk differentiering. Förändringen in-
nebär att marknadstänkandet givits definitionsföreträde. Dess företrä-
dare har erövrat en hegemoniposition så att aktörerna på det politiska
fältet utgått från marknadstänkarnas förutsättningar. Marknadstän-
kandets ståndpunkter har kommit att framstå som det sunda förnuftet
även på den utbildningspolitiska arenan.
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”Kunskapsstöd i undervis-
ningen”
Under hösten 1993 och våren 1994 utformades det som kom att bli
projektet ”Kunskapsstöd i undervisningen” som skulle löpa fram till
år 2000. I juni fattade kommunstyrelsen beslut där man fastställde
målen för projektet. Under våren 1994 genomfördes också studieda-
gar om IT och utbildning där en mycket stor del av pedagogerna i
Sandviken deltog. Satsningen kännetecknas av att man betonar de
pedagogiska    frågorna vid införandet av datorn som         redskap     i       unde      r      -   
visningen     i förskola, fritidshem, skola och gymnasieskola.

Genom att dra lärdom av tidigare gjorda datasatsningar i svensk
skola beslöt man att i stället för att placera ut datorer och sedan utbil-
da pedagogerna skulle man    först       ge       utbildning        och        därefter       skulle       d     a     -   
torerna        komma        till        pedagogerna   . Under våren 1994 byggdes en pro-
jektledning upp bestående av två personer. Båda på deltid. En ambi-
tion är att utveckla ledningsorganisationen i takt med att
”kunskapsstöd” utvecklades.

Utbildningens uppläggning utformades i diskussioner mellan den
projektledning som redan under våren 1994 börjat arbeta och en
”extern” utbildare som kontrakterades för att genomföra den grund-
läggande utbildningen.

Principerna för den utbildning som blev resultatet av dessa dis-
kussioner är att     pedagoger      l      är        pedagoger    och att man sökt bygga på
frivillighet när det gäller när man vill ta del av den. Vad gäller andra
utbildningsinsatser har man strävat att utforma dessa på basis av upp-
komna behov hos de pedagoger som involverats i datasatsningen.
Också dessa utbildningar, ansåg man, borde genomföras med egna
krafter så långt möjligt enligt principen pedagoger utbildar pedagoger.

Den grundläggande utbildningens uppläggning var följande:
Först utbildades piloter i en relativt omfattande kurs med betoning på
datorpedagogik. Inom ramen för denna kurs genomförde piloterna
utbildning av andra pedagoger i studiecirkelform. Varje cirkel leddes
av två piloter. En pilotutbildning inklusive cirkelverksamhet tog ca en
termin. Pilotutbildningen skedde på dagtid, medan cirklarna genom-
fördes på kvällstid.

Cirklarna utgjorde den grundläggande utbildningen för de flesta
pedagogerna. Cirklarna sattes av projektledningen samman så att man
sökte blanda pedagoger från olika stadier och från olika enheter. In-
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riktningen var datapedagogik. Studiecirklarna sågs som en del av den
grundläggande utbildningen och nästa del utgjordes av att pedagoger-
na utformade och genomförde ett datapedagogiskt projekt på sin en-
het.

Att genomföra projekt var dock inget obligatorium, även om det
var en förutsättning för tilldelning av datautrustning. För att få sådan
krävdes således att pedagogerna utformade en projektbeskrivning
enligt en mall som fanns upprättad av projektledningen. Innan beslut
om tilldelning av datorer skedde krävdes att projektbeskrivningen
granskats och godkänts av projektledningen. Av pedagoger som fått
ett projekt godkänt krävdes också att en utvärdering av projektet
skedde och att denna avrapporterades skriftligt. Tanken var att erfa-
renheterna av genomförandet av projekten ska dokumenteras i en
sådan form att andra pedagoger ska kunna lära av dem inför sina pro-
jekt.

En strävan inom ”Kunskapsstöd” har varit att vara lyhörd för
utbildningsbehov som uppstår bland pedagogerna. Detta har lett till
en relativt omfattande utbildningsverksamhet inom Kunskapsstöd.
Under hösten 1995 startades t.ex. en s.k. teknikutbildning för att öka
kompetensen ute på enheterna att hantera de datorsystem man an-
vänder i projekten. Utbildningar i multimedia och Tidningen i skolan
och i programmet Lexia tillhör också sådant utbildningar som efter-
frågats av pedagogerna. Dessutom har en 20-poängsutbildning i da-
torpedagogik genomförts.

Utvärdering av kunskapsstöd i under-
visningen
1994 tecknade Centrum för forskning i lärande avtal med Sandvikens
kommun om att fram till och med 1998 göra det som i avtalet kalla-
des en ”aktionsinriktad” utvärdering av projektet.

Projektet avsåg att införa användningen av IT som ett pedago-
giskt verktyg från förskola till gymnasieskola och Komvux i kommu-
nen. Projektet innebar att cirka 1200 pedagoger och deras elever
skulle komma att beröras av satsningen.

Vid Centrum fick detta arbete beteckningen ”Sandvikenprojek-
tet”. En tanke var att detta projekt, förutom själva utvärderingen
också skulle kunna ge upphov till en eller två avhandlingar.
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En del av materialet till denna avhandling kommer från den da-
tainsamling och från de rapporter som sammanställts inom ramen för
Sandvikenprojektet.

Vetenskapligt ansvarig för utvärderingen var professor Henning
Johansson och ansvarig projektledare för genomförandet var författa-
ren till denna avhandling. Våren 1995 antogs jag till den forskarut-
bildning i lärande som startades inom Centrum för forskning i läran-
de, något som gjorde det naturligt att knyta an arbetet i Sandviken till
mitt eget avhandlingsprojekt. Parallellt med det utförde jag dock även
fortsättningsvis också huvudparten av det egentliga utvärderingsar-
betet.

Från slutet av våren 1995 inrättades också en doktorandtjänst
med medel från Sandvikenprojektet. Denna tjänst kom att innehas av
Elisabeth Lundmark vars arbete kom att i huvudsak inriktas på att
samla underlag till en avhandling med inriktning på hur lärares upp-
fattning om sitt samhällsuppdrag påverkades när något nytt introdu-
cerades i deras arbete. Empirin även till denna avhandling kom att tas
från skeendena i Sandvikens utbildningssystem.

Beteckningen aktionsinriktad är en markering av de speciella
formerna för utvärderingen. För det första har den inte genomförts
som aktionsforskning [Ref] av den typ där forskarna deltar i de akti-
viteter som beforskas. För det andra har utvärderingen inte genom-
förts så att avrapportering skett först i slutet av utvärderingstiden,
eller enbart genom skriftliga rapporter.

Bild n: Aktionsinriktad forskning i förhållande till
pågående aktiviteter i orgnisationen (Efter Johansson
1998).

I den aktionsinriktade utvärderingen följs över tiden den process som
skall studeras. Arbetet är cykliskt. En första syftesanalys leder till val
av inriktning för och metoder för arbetet. Insamlade data bearbetas
och analyseras, varefter feedback/validering sker. Resultatet av detta
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bildar utgångspunkt för nu påverkar den fortsatta inriktningen av ar-
betet, o.s.v.

Aktionsinriktad står för att utvärderarna följt verksamheten i
”Kunskapsstöd i undervisningen” och successivt återkopplat iaktta-
gelser som gjorts, dels till den projektledning som ansvarat för Kun-
skapsstöd, dels till Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun. Såväl
muntlig återkoppling som skriftlig avrapportering har förekommit.
De skriftliga rapporterna har riktats till kommunstyrelsen i Sandviken.
Denna avrapportering har skett en gång per år, med start 1995 då
professor Henning Johansson stod som författare av en rapport, me-
dan senare rapporter 1996, 1997 och slutrapporten 1999 författats av
Anders Söderlund.

Rapporterna har föredragits av professor Henning Johansson för
kommunstyrelsen, som satt av tid vid sina sammanträden för detta,
samt för diskussion. Vid dessa tillfällen har som regel både projektle-
daren och den doktorand som kopplats till projektet närvarat.

De rapporter som projektledaren författat har innan deras slutgil-
tiga utformning skett granskats av professor Henning Johansson och
doktoranden Elisabeth Lundmark. De har också granskats av personer
i Sandviken, t.ex. i projektledningen för Kunskapsstöd.

Dessa synpunkter, tillsammans med det som framkommit i dis-
kussionerna i kommunstyrelsen har dels  bidragit till en validering av
de framlagda resultaten, dels utgjort data i det fortsatta utvärderings-
arbetet.

Utvärderingsarbetet har till stor del skett med kvalitativa meto-
der även om inslag av kvantitativa metoder förekommit. En starkt
influens på arbetet har etnografisk metod haft. Två större enkäter har
också genomförts vilka utformades gemensamt av projektledare, pro-
fessor och doktorand.
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Livslångt lärande
Livslångt lärande vilar på två principer (Rubenson, 1996). Den ena
principen är att individens lärande pågår under hela livet. Den andra
att detta lärande inte sker enbart eller kanske ens främst inom ramarna
för olika formella utbildningar utan även i arbetslivet och i vardagen.
Livslångt lärande kan ses som uttryck för ett bildningsideal eller en
utbildningsideologi. Det kan också uppfattas som en princip för re-
formering av utbildningssystemet i vid mening, även omfattande in-
formellt lärande i vardagen och i arbetsliv1. I detta perspektiv blir in-
nebörden av livslångt lärande inte längre en självklarhet. Livslångt
lärande som ideal eller ideologi aktualiserar en rad kontroversiella
frågor och klassiska utbildningspolitiska motsättningar.

Rubenson (1996), hävdar att en förskjutning av innebörden av
Livslångt lärande skett sedan begreppet introducerades av UNESCO
i 1960-talets slut. Begreppet avsåg från början en fortgående individu-
ell process med humanistiska förtecken. Utbildningsdebatten fokuse-
rade på ökade möjligheter för utbildning och lärande vid sidan av ar-
betet med livslångt lärande som en strategi att minska klyftorna i
samhället.
I 1980-talets slut skedde en förskjutning. Livslångt lärande blev en
strategi för ekonomisk och teknisk utveckling. Detta underbyggs med
argument från humankapitalteori och forskning om hur kvalifika-
tionskraven i arbetslivet förändrats. Rubenson (1996) menar att den-
na förskjutning av innebörden i livslångt lärande är så stor att han talar
om två generationer av tänkande om livslångt lärande.
Ser man till hur man handskas med begreppet i svenska kommittédi-
rektiv, kommittébetänkanden, regeringsskrivelser och propositioner
under 1990-talet kan man finna uttryck för båda generationernas tän-
kande. I t.ex. direktiv till Kunskapslyftskommittén2 (Direktiv
1995:67) framstår utbildning och livslångt lärande som ett sätt att
stimulera den ekonomiska tillväxten, trygga välfärden, och förhindra
att samhällsklyftor uppstår. I betänkandet ”En strategi för kunskaps-
                                                
1 Detta perspektiv förs tydligt fram i en skrift från skolverket: Det livslånga och
livsvida lärandet, från 1999.
2 Kunskapslyftskommittén ska avge sitt slutbetänkande i mars 2000.
Kommitténs huvuduppgift är att komma med förslag till hur vuxenutbildningssy-
stemet
i Sverige långsiktigt ska utvecklas för att bli en effektiv och integrerad del i det
livslånga lärandet.
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lyft och livslångt lärande” (SOU 1996:27) sägs i kapitel 5
”Sammanfattning och slutsatser”:

Om Sverige skall kunna utvecklas som välståndsland och bli ett kun-
skapssamhälle för alla behöver befolkningens utbildnings- och kompe-
tensnivå höjas. Satsningar krävs såväl på breddutbildning som på
spetsutbildning, både på en förstärkt ungdomsutbildning, ett livslångt
lärande och ett kunskapslyft för de grupper som annars riskerar att
hamna utanför arbetsmarknaden och marginaliseras i samhäl let.

I DUKOMs betänkande (SOU 1998:84) fastslår man att framtidens
samhälle måste bli ett lärande samhälle. Här sätts det livslånga läran-
det in i ett perspektiv där: ”arbetslivet” kommer att ställa krav ”på
teoretiska kunskaper, på kunskaper i språk och på social kompetens.
Arbetslivet kommer också att ställa krav på ständigt förnyade kun-
skaper, och medborgaren måste vara beredd att ständigt vidga sin
kompetens och att bli mera flexibel.” ( a.a., sid. 21).
Behovet av en utveckling av distansutbildning sätts in i ett ekono-
miskt perspektiv. Det handlar om att möjliggöra det livslånga läran-
det genom att kunna erbjuda utbildning till så många som möjligt till
så låga kostnader som möjligt (a.a., sid. 24).
Det livslånga lärandet som princip för reformering av utbildningssy-
stemen framstår tydligt i ett arbete från Skolverket (Skolverket,
1999b). Formella utbildningar i t.ex. grundskola och gymnasium ska
lägga en grund för ett fortsatt livslångt lärande. Samtidigt vidgas
perspektivet på lärande genom att också informellt lärande i t.ex. fö-
retag vägs in när man diskuterar ansvarsfördelningen mellan den of-
fentliga och den privata sektorn och den enskilde individen. Inte minst
intressant är betonandet av den enskilde medborgarens ansvar. Denne
förväntas vara ständigt beredd att öka kompetensen och visa prov på
ökad flexibilitet i arbetslivet.
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Handlingsplanen för kun-
skapsstöd
Av handlingsplanen framgår att  Kommunstyrelsen redan inför 1994
hade avsatt medel för utvecklingsinsatser inom tre områden: datorn
som pedagogiskt hjälpmedel, internationalisering och språkundervis-
ning.

Omvärlden och skolans uppgift
Mot bakgrund av en beskrivning av hur informationsteknologin
”öppnar nya möjligheter på område efter område” betonas att skolan
måste följa med i utvecklingen för att undvika att ”det bildas en klyfta
mellan skolans värld och verkligheten utanför skolan”.
Det gäller att skolan också i framtiden ska kunna ha en central roll i
samhällsbyggandet och det i sin tur kräver att skolan tillgodogör sig
”morgondagens teknik” och ”förmår sätta in denna i ett pedagogiskt
perspektiv för att möjliggöra en utveckling av undervisningen.”
Skolans uppgift beskrivs vidare som att utbilda elever som ”på ett
självklart sätt handskas med informationsteknologins krafter och kan
använda dem som effektiva hjälpmedel för sin egen utveckling” och
”kunskapsinhämtning”.
Perspektivet som anslås är att IT ska bli ”ett allmänt förekommande
redskap…från förskolan till gymnasiet”.

Teman i handlingsplanen
Det går att urskilja vissa teman i handlingsplanen.

Tema 1: Utveckling av undervisningen

Det framgår att införandet av IT i undervisningen ses som ett sätt att
utveckla pedagogik undervisnings- och arbetsformer. Datorn beskrivs
som ett ”självklart” pedagogiskt hjälpmedel som ”öppnar stora möj-
ligheter till pedagogisk utveckling” och den ska introduceras på
”lärarnas och elevernas  villkor”.
Bruket av ”datorn som pedagogiskt hjälpmedel” förknippas starkt
med en utveckling av undervisningen och pedagogiken. Bland annat
genom att den möjliggör individualisering, en variation mellan olika
arbetsformer och en mer handledande lärarroll där eleverna arbetar
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självständigt  eller i grupp och med ”medveten kunnig handledning
kan omvandla information till kunskap”.  

Tema 2: Utveckling av lärarrollen

Det som här framskymtar är  som nämnts ovan en utveckling mot att
lärarens roll blir med handledande än undervisande.

Tema 3: Personlig utveckling

I handlingsplanen finns också en tydlig tanke att både elever och lärare
ska utvecklas på ett mer personligt plan genom att IT börjar användas
i undervisningen.

Tema 4: Förberedelse för kommande studier och arbetsliv

Gymnasiekolans, skolans och förskolans arbete ska också göra elever-
na så förtrogna med informationsteknologin att de får en god förbere-
delse för ”ett arbetsliv där datorn är det absolut  mest förekommande
arbetsredskapet” liksom för fortsatta studier.

Tema 5: Jämlikhet

Här betonas dels att de pedagogiska verksamheterna kan motverka
klyftor mellan de barn i vars hem datorer finns och de barn  som inte
kommer i kontakt med datorer hemma, dels understryks att datorer-
na enligt ”alla utvärderingar” gör lågpresterande barn och barn med
handikapp till ”stora ’vinnare’ ”.

Tema 6: Jämställdhet

När datorn tas i användning i skolan ”är det ytterst angeläget att da-
torn blir ett vardagligt och allmänt  inslag i skolan, så att även flickor
och kvinnor kan tillgodogöra sig de möjligheter datorn ger”. Det
långsiktiga målet ska vara att bryta traditionella könsmönster och ge
flickor ”en bättre chans i sitt framtida yrkesval”.

Tema 7: Demokratiperspektiv

Här beskrivs att tillgången till kunskap och information tillgänglig via
datorn blir allt viktigare i informationssamhället. Skolan måste mot-
verka att klyftor uppstår genom att tillgodose att alla kan använda
datorn för att söka information och kunskap.



Bilaga 5

3

Tema 8: Datorn är ett hjälpmedel

Datorn ges inget värde i sig. På flera ställen i handlingsplanen betonas
att datorn är ett pedagogiskt hjälpmedel, eller ett pedagogisk arbets-
redskap.

Tema 9: Synen på de lärande

Handlingsplanen genomsyras av en tro på att både lärare och elever är
utvecklingsbara, aktiva,  individer med förmåga till nytt lärande och
att införandet av datorer som hjälpmedel befrämjar detta.

Tema 10: Kunskapssyn

I handlingsplanen framskymtar en syn på att eleven själv, i samverkan
med andra och under ”medveten och kunnig handledning” skapar sin
kunskap.

Tema 11: Utbildning som ett verktyg för utveckling

Utbildning beskrivs som en ”strategisk fråga, helt avgörande för hur
vi kommer att lyckas med vårt utvecklingsarbete”.

Tema 12: Perspektiv från förskola till gymnasium

Handlingsplanen förutsätter att IT ska användas i alla pedagogiska
verksamheter från förskolan upp till gymnasieskolan.
Handlingsplanen innehåller även idén om ett ”Kunskapens hus” till
stöd för utvecklingen av IT-användningen. I den form tanken pre-
senteras i handlingsplanen är ”Kunskapens hus” även tänkt som en
resurs för anställda inom den kommunala administrationen.
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