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Förord

Idén till den här studien föddes redan 1995 i samband med avslutningen av
forskningsprojektet Läromedelsval och läromedelsanvändning. Där stude-
rades sex gymnasieskolors läromedelsanvändning under åren 1993–1995 i
samband med införandet av gymnasieskolans läroplan, Lpf 94. Under de
åren förändrades datoranvändningen i samhället och skolan. Carl Bildt höll
sitt ”berömda” tal vid Ingenjörsvetenskapsakademin 1994 där datakommu-
nikation fokuserades. IT-kommissionen bildades och skolorna började sin
tredje våg av datorinvesteringar.

Lärarna som jag intervjuade på de sex skolorna använde alla i något av-
seende datorer men hade, nästan utan undantag, inte förändrat sin lärome-
delsanvändning. Retoriken runt dator/IT-användning fokuserar den som ett
pedagogiskt verktyg. Att ytterligare införa ett verktyg i undervisningen bor-
de innebära en förändrad användning av de tidigare. Mitt intresse väcktes
om de lärare som jag intervjuat skilde sig åt från andra lärare. För att under-
söka detta behövdes ett större empiriskt underlag. Genom finansiellt stöd
från Forskningsrådsnämnden (FRN) kunde den här studien genomföras.

Ett stort tack till er lärare och bibliotekarier som vintern 96/97 besvarade
frågeformuläret och ett speciellt tack till Staffan Selander, Lärarhögskolan i
Stockholm, som gett goda råd och synpunkter på flera manusvarianter av
rapporten.

Västerås i november 1997

Ann-Christine Juhlin Svensson
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Sammanfattning

Studien har till syfte att belysa lärares och bibliotekariers uppfattningar om
hur informationsteknik påverkar och eventuellt förändrar läromedelsanvänd-
ning, arbetsformer och informationsförsörjning i gymnasieskolan.

Undersökningen är genomförd på 20 gymnasieskolor varav 17 var pilot-
skolor i samband med Skoldatanätets uppbyggnad. Skolor som kan antas
vara spjutspetsar vad gäller IT-användning. De övriga är valda utifrån att de
tidigare deltagit i ett forskningsprojekt om läromedelsanvändning 1993–
1995. 264 lärare och 18 bibliotekarier har besvarat ett frågeformulär, en
svarsfrekvens på 64 % respektive 88 % av de tillfrågade.

Resultatet visar att IT är etablerat i studiens skolor och används reguljärt
i undervisningen. Datorer finns fortfarande i stor utsträckning i datasalar
men ökningen i datortätheten har gjort att de också finns närmare elevernas
ämnesstudier, i klassrum och grupprum. En fjärdedel av lärarna anger att IT
innebär att de i framtiden kommer att öka samarbetet med andra lärare på
skolan och drygt varannan anger att de kommer att använda ett mer pro-
blemorienterat arbetssätt än idag. Lärare på pilotskolorna använder IT i högre
grad än lärare på övriga skolor i studien.

Två tredjedelar av lärarna använder arbetsformer i undervisningen som
möjliggör ett flexibelt arbetssätt för eleverna. Lärare på pilotskolor arbetar i
större omfattning i arbetslag och använder i något mindre omfattning ge-
mensamma genomgångar (traditionell undervisning) än lärare på övriga sko-
lor i studien.

Val av läromedel (elevens lärobok) görs i stor utsträckning av ämnes-
konferensen. När enskilda lärare har möjlighet att avgöra valet använder de
i mindre utsträckning förlagsproducerade läromedel. En tredjedel av lärarna
anger att IT i framtiden kommer att innebära att de i mindre utsträckning
kommer att använda förlagsproducerade läromedel och istället producera
egna läromedel. De flesta anser dock att IT är ett komplement till, och inte
en ersättning för, traditionella läromedel.

Lärarna anger att eleverna använder IT både under grupparbeten och en-
skilt arbete, under lektionstid och utanför lektionstid. Majoriteten av lärarna
anger att IT innebära att eleverna får bättra läromedel och att deras ämnes-
kunskaper förbättras. Viktiga inlärningsresurser anges främst vara datorers
verktygsprogram och därefter förlagsproducerade läroböcker.

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier anges av bägge grupperna ha
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ökat och kommer att fortsätta att öka i och med användningen av IT. De
flesta skolor har bibliotekets datorer kopplade till ett nätverk men det går
sällan att söka i biblioteksdatabasen från andra platser i skolan.

Vid en jämförelse med en liknande undersökning har den här studiens
lärare en betydligt mer avvaktande inställning till att informationstekniken
skulle medföra att deras samarbete med kollegor på skolan ökar och att de-
ras läromedelsanvändning förändras.

Den bakgrundsvariabel som visat sig ha störst förklaringsvärde i den här
studien är lärarnas ålder. Ju yngre desto mer benägna är lärare att både an-
vända och bedöma datorer/IT som en värdefull inlärningsresurs.

Knappt hälften av lärarna anger att det finns en IT-strategi på deras skola.
Analys av ämnesföreträdarnas svar visar att det troligtvis finns en IT-strate-
gi på studiens samtliga skolor. Ett styrdokument som så många inte känner
till kan knappast haft en aktiv funktion i förändringsprocessen. Kollegor på
skolan har troligtvis varit mer betydelsefulla som förändringsagenter än IT-
strategin i sig. Studien avslutas med en diskussion om problematiken att
utföra studier på ett så rörligt fenomen som informationsteknik.

Nyckelord: Läromedel, datorer, informationsteknik, arbetsformer, skolbib-
liotek
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Kapitel 1 Inledning

Forskningsprojektet ”Läromedelsval och läromedelsstöd” startades 1992
genom att Skolverket tog initiativ till att gymnasieskolans läromedelsan-
vändning i förhållande till den nya läroplanen (Lpf 94) och åtföljande kurs-
planer studerades. Projektet genomfördes av Pedagogiska institutionen vid
Uppsala Universitet och tre rapporter1 publicerades om läromedel i gymna-
sieskolan

Under de tre åren studien genomfördes vid sex gymnasieskolor i Sverige
startade och utvecklades diskussionen om möjligheten till datakommunika-
tion via de elektroniska nätverken. Digitaliseringen och utvecklingen av
datorernas kapacitet innebar ett användarvänligt gränssnitt med möjlighet
att söka information från källor i eller utanför skolan. Tidigare var, förutom
de datorbaserade undervisningsprogrammen i olika ämnen, skalprogram som
ordbehandling, kalkyl- och registerprogram de vanligast förekommande på
skolor och datorer i undervisningen användes till största delen av eleverna
till egna framställningar av arbeten, i processkrivning och specialarbeten i
gymnasieskolan. Lite slarvigt uttryckt blev datorn en avancerad skrivma-
skin.

Nordiska ministerrådet beslutade hösten 1993 att bygga ett nordiskt skol-
datanät. Skolverket fick den Svenska regeringens uppdrag att starta och ut-
veckla den svenska delen av nätet. Regeringen hade konstaterat i den natio-
nella utvecklingsplanen (93/94:183) att områden som är av särskilt intresse
för skolan är datorkommunikation, nya läromedel, metodutveckling och in-
formationsutbyte. I den första presentationen av ett svensk skoldatanät (Skol-
verket 1994) framhålls att det inte är ett fysiskt nätverk utan ett logiskt in-
formationsnätverk som skall utvecklas. Det kommer:

dels att bestå av en kommunikativ del omfattande elektronisk post,
s.k. E-mail, och ett nationellt konferenssystem, dels en del som omfat-
tar särskilt upplagd information för skolområdet (s. 3).

Det liknas vid ett menysystem, där man kan få vägledning till både specifikt
upplagd information för skolan men också vad som kan vara intressant in-
formation från övriga världen. Skoldatanätet förväntas indirekt (a.a. 1994):

1. Juhlin (1994a, 1994b) Juhlin Svensson (1995).
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bidra till den lokala IT-utvecklingen, i skolan – mellan skolor – mel-
lan kommuner genom att skapa ett elektroniskt informationsutbud dis-
tribuerat via Internet (s.3).

Parallellt med uppbyggnaden av skoldatanätet startade Skolverket ett pro-
jekt med pilotskolor för att samla både erfarenheter av utrustning i form av
hårdvara och mjukvara för uppkoppling men också erfarenhet utifrån an-
vändarperspektivet.

De 22 gymnasieskolor som ingick i detta pilotprojekt är tillsammans med
fyra av gymnasieskolorna i det tidigare projektet ”Läromedelsval och läro-
medelsstöd” de skolor som under 1996/97 medverkat i den här studien.

Skoldatanätet utvecklas successivt. I augusti 19952 beskrevs fyra perma-
nenta funktioner av infrastrukturell art;

• Adressystem för elektroniska postadresser och förteckning över skolor
med egen WWW-information.

• Elektroniska konferenser och en elektronisk anslagstavla.
• WWW-server med länkar till information på Internet med anknytning till

skolområdet.
• Beskrivande exempel. Skoldatanätet och dess WWW-server blir ett vik-

tigt forum för att sprida goda idéer mellan skolor.

Samtidigt framhåller man att skoldatanätets innehåll aldrig kan utformas så
att det täcker alla lärares och elevers informationsbehov och önskemål på
datakommunikation och Internet. I propositionen 1995/1996:125 kallad ”IT-
propositionen” konkretiserades den politiska inriktning vad gäller IT och
läromedel när man föreslår att det ska tillskapas ett nätverksbaserat resurs-
centrum för att främja och stimulera framväxten av IT-baserad läromedel-
läromedia.

Ytterligare politiskt stöd får IT som förändringskraft i skolans utveckling
när Utbildningsdepartementet (Ds 1996:67) framhåller att:

Skolan kom till och byggdes upp i en tid när mängden samlade kun-
skaper och information var begränsad. Det som eleverna behövde lära
sig av bokliga kunskaper, dvs. det som ansågs vara nödvändigt för alla
medborgare att kunna, fanns inom klassrummets väggar. Under lång
tid stod läraren för dessa kunskaper. Skolan hade i praktiken monopol
på vad som bedömdes viktigt och lärarens roll var att förmedla dessa

2. Det Svenska Skoldatanätet. En värld av kunskap – information om utvecklings-
arbetet. 1995 Stockholm: Skolverket.
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kunskaper. I viss mån kännetecknas skolans arbete än i dag av en lik-
nande situation. (…) Kunskapsförmedlingen som undervisningsform
måste därför allt mer ersättas av handledning, informationsvärdering
och egen kunskapserövring. (…) Skolan och lärarna måste utveckla
sin förmåga att stimulera, stödja och handleda eleverna i deras kun-
skapssökande, t.ex. genom att ge verktyg att finna, tolka och värdera
information. (s.21ff)

Lärarens didaktiska utgångspunkt i kunskapsförmedling inom klassrummets
väggar möter nu en ny värld där stoffet inte är organiserat enligt kurs- och
läroplaner i anpassade läromedel, utan utifrån mer allmänna informations-
strategiska utgångspunkter i de elektroniska nätverkens databaser.

Vi kan fråga oss om informationstekniken kommer att påverka den prax-
is som innebär att lärare i stor utsträckning väljer en för eleverna gemensam
lärobok till en kurs eller i ett ämne, en lärobok som utgör en betydande del
av det stoff som eleven ska konsumera för att uppnå kursens mål (Juhlin
1994a och b, Juhlin Svensson 1995).

I dagens utbud av läromedel kan skönjas en viss integrering mellan tryckt
och elektronisk text. Det finns nu fler läroböcker med åtföljande datapro-
gram på diskett eller CD-ROM. Några läromedelsförlag har upprättat hem-
sidor på Internet som komplement till den tryckta läroboken. Hemsidornas
uppbyggnad varierar men en tendens är att de följer lärobokens avsnitt och
tillför eleverna (lärarna) möjlighet till strukturerade länkanvisningar för sök-
ning av information på Internet. Ett annat exempel på läromedel som snabbt
skiftat media är faktasamlingar i form av uppslagsverk som idag finns både
på CD-ROM och i databaser på Internet.

I en studie av matematikämnet konstaterade Dahland (1993) att styrkan
med datorstöd i undervisningen är möjligheter till förändring av stoffet samt
att man med datorns hjälp kan arbeta med moment som tidigare inte varit
möjliga att studera. Det senare är något som också Lindh (1993) framhåller
i sin avhandling om datorstödd undervisning i skolan. I sina slutsatser kon-
staterar han bl.a. att datorn verkar bidra till ett individualiserat, elevaktivt
arbetssätt.

I en studie från USA av Nyce & Bader (i Ingelstam & Sturesson 1993)
redovisas resultat från ett projekt med datorbaserade läromedel, s.k. hyper-
media, i två gymnasieskolor. Här kunde konstateras att både användning av
databaser och datorstödda läromedel återspeglades och omdefinierades uti-
från redan etablerad undervisningspraxis. En situation där:

Institutionella förhållanden, läroplaner och klassrumspraxis är förut-
bestämda och måste tas för givna, som begränsar och i slutändan un-
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dergräver, även om de inte fullständigt omöjliggör, de höga ambitio-
nerna kring individen, undersökande arbete och aktiv inlärning. (s.231)

Deras resultat pekar på en av de centrala frågorna i ett utvecklingsarbete –
att förändra etablerad praxis. Att förändringsarbete inte är ”enkelt” upp-
märksammas också i de politiska styrdokumenten. I SOU 1995:125 ”IT-
propositionen” föreslår regeringen att kommunerna bör upprätta en IT-stra-
tegi för skolan:

En sådan strategi bör utformas utifrån kommunens egna förutsättningar
när det gäller bl.a. pedagogisk utveckling, behov av utrustning, eko-
nomiska resurser och kompetens. Skolans IT-strategi bör utgöra en
del av kommunens övergripande IT-strategi. På så sätt markeras bety-
delsen av IT som ett redskap för att nå uppsatta mål. (s.29ff)

Innehåll och former i ett sådan utvecklingsarbete är något som Skolverket
och Svenska Kommunförbundet tagit upp i sin rekommendation – IT-guiden
– till kommunerna.

De nya läroplanerna och styrsystemen i svensk skola förutsätter en för-
ändring av etablerad praxis om de politiska intentionerna ska förverkligas.
Kommer lärarna att använda och uppleva informationsteknikens möjlighet
så ”nyttig” att den medverkar till att bryta etablerad praxis med lärarcentre-
rad och läroboksdominerad undervisning? Ulf P Lundgren framhåller föl-
jande i skriften ”Det svenska Skoldatanätet” (1995):

Skolan och datorn handlar inte om att få in ny teknik i skolan för att
göra skolan modern. Det handlar om att förstå vad skolans uppdrag är,
i den värld skolbarn lever, där ny teknik har skapat ett samhälle som är
informationsrikt. Detta ställer nya krav på skolan för att fullfölja sitt
uppdrag. (…) Skolans arbete måste ändras därför att vi lever i en värld
som kräver detta för att skolans uppdrag skall genomföras. Att ändra
uppfattning om arbetsformer, om läromedel, om urval och organisa-
tion av kunskap är en förutsättning för att skolan optimalt skall kunna
utnyttja ny teknik. (s.5)

Ett exempel på att lärare (skolan) har startat diskussionen om hur IT kom-
mer att påverka läromedel är ett citat från EKG-projektet (1993) som visar
hur sambandet mellan kursplanernas mer övergripande mål, det i läroplanen
angivna elevinflytandet och informationsteknik antas påverka läromedlens
framtida utveckling:

De större möjligheterna till friare val av ”texter” och samarbetspartner
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gör en förskjutning från lärarstyrt/läromedelsstyrt innehåll till ett mera
elevstyrt innehåll möjligt och naturligt. (…) Läromedel blir förmodli-
gen inte överflödiga men en del av det som idag är ”text” i språkläro-
medlen kommer i framtiden att hämtas fram av lärarna eller av elever-
na direkt ur någon databas eller skapas i ett nätverksprojekt. Det är
verkligen viktigt att tänka över hur de hjälpmedel (läromedel) skall se
ut som bäst integrerar en datakommunikativ verksamhet med övrig
verksamhet för att målen i främmande språk skall nås. (s.111)

Här pekar författarna på en av de funktioner som förmodligen inneburit att
den mer än 100-åriga traditionen med läromedel fortlevt och utvecklats.
Sambandet mellan mål och medel. I tidigare läroplaner har målen definie-
rats och medlen för att uppnå dessa mål exemplifierats till den grad att de
blivit självuppfyllande. Den nya läroplanen anger mål men preciserar inte
hur arbetet skall bedrivas. Det betyder att det är de lokala aktörerna som
tolkar de nationella målen, väljer innehåll, arbetssätt osv.

IT-kommissionen har i sin rapport nr 5/97 pekat på vikten av att fokus
flyttas från tekniken till pedagogiken:

Mycket av diskussionerna kring skolans förnyelse har handlat om IT
och datorer. Detta är olyckligt eftersom datorerna bara är ett redskap
som måste sättas in i ett sammanhang. Detta sammanhang är en för-
ändrad pedagogik. Därför hade det varit bättre om diskussionen mera
hade handlat om ett förändrat pedagogiskt arbetssätt med en kunskaps-
sökande pedagogik där datorerna kommer in som ett kraftfullt hjälp-
medel. Det är därför angeläget, menar vi, att fokus sätts på den peda-
gogiska förnyelsen med målet att förändra skolan i riktning mot ett
kunskapssökande arbetssätt. Staten och kommunerna måste på alla
sätt verka för en utveckling i denna riktning. (s.7)

Om vi antar att läromedlens användning i undervisningen har ett samband
med lärarstrategi/stil, blir arbetsformer och arbetssätt viktiga att undersöka.

Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Våren 1995 genomförde jag ett antal intervjuer med och observationer av
gymnasielärare om deras läromedelsanvändning. Resultaten från dessa in-
tervjuer visade att datoranvändning i skolan höll på att skifta fokus. Från
utbildning om datorer, kallad datakunskap, till användning av datorer som
stöd för de olika ämnenas kunskapsinhämtning. Redan då uppstod nya frå-
gor som kändes angelägna att utforska. I den här studien, som är en direkt



14

följd av de tidigare studierna, är det övergripande syftet att belysa:
• lärares och bibliotekariers uppfattningar om hur informationsteknik på-

verkar och eventuellt förändrar läromedelsanvändning, arbetsformer och
informationsförsörjning i gymnasieskolan.

För att uppfylla det övergripande syftet kommer jag att arbeta med några
frågeställningar som känns bärande och angelägna att belysa:

• Påverkas läromedelstraditionen (elevens lärobok) om/när informations-
teknik möjliggör ett elevaktivt sökande av information?

• Vilka IT-baserade hjälpmedel används och anses vara viktiga?
• Vilka arbetsformer används i undervisningen?
• Påverkas/ökar samarbetet mellan lärare och bibliotekarier?
• Förändras tillgängligheten i skolans läromedelsbestånd?

Studien vänder sig till lärare och bibliotekarier, naturligtvis inte av ointresse
för elevers uppfattningar om och användning av informationsteknik. Men
då läromedelsanvändning hittills i stor utsträckning varit (är) en fråga för
lärarens val så blir det intressant att inhämta lärarnas synpunkter på infor-
mationsteknik och hur de planerar för och tänker om hur elever kan använda
sig av tekniken.
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Kapitel 2 Utgångspunkter

Ramfaktorer – decentralisering

I arbetet med att analysera innehåll i och utvärdera resultat av läroplaner har
begreppet ramfaktorer varit centralt. Det ramfaktorteoretiska tänkandet har
sitt ursprung hos Urban Dahllöf som under slutet på 1950- och 60-talen
formulerade modeller som hanterade sambanden mellan de yttre begränsan-
de ramarna och undervisningsprocessen. Ramfaktorer i ett läroplansperspek-
tiv har ytterligare utvecklats av Lundgren (1983) som kategoriserar ramfak-
torer i tre nivåer: konstitutionella ramar (skollag, läroplan etc.), organisato-
riska ramar (åtgärder relaterade till ekonomiska resurser som t.ex. klasstor-
lek, fördelning av tid osv.) och fysiska ramar (inkluderar byggnader, läro-
medel, laborationer, utrustning m.m.).

I de tidigare gällande läroplanerna för gymnasieskolan reglerade staten,
oftast på detaljnivå, genom att ange ramar och fördela ekonomiska resurser
till alla tre nivåerna. Den nya läroplanen (Lpf 94) har sin formuleringsarena
(Lindensjö & Lundgren 1986) på den konstitutionella nivån enligt ovan.
Övriga nivåer, organisatoriska och fysiska, har genom politiska beslut de-
centraliserats till kommunerna. Rektor har dock enligt läroplanen ett sär-
skilt ansvar för utbildningens organisation, innehåll och arbetsformer vilket
bl.a. uttrycks på följande sätt:

arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handled-
ning och läromedel av god kvalitet samt andra medel för att själva
kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra
tekniska hjälpmedel. (Lpf 94 s 15)

Att arbetsmiljön/arbetsorganisationens utformning har påverkan på förut-
sättningarna för arbetet i klassrummet blir påtagligt när informationsteknik
fokuseras. Tillgängligheten till informationsteknik i undervisningen är inte
längre de enskilda lärarnas beslut. Dagens teknik kräver investeringar i lo-
kala nätverk, multimediala datorer och fasta anslutningar till Internet. In-
vesteringar som ofta kräver politiska beslut. I IT-guiden3 som utvecklats av
Svenska Kommunförbundet och Skolverket sägs:

3. IT-guiden finns som WWW-dokument på adressen:
http//:www.skolverket\IT-strategi.html
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För att kunna ge stadga åt ett långsiktigt förändringsarbete är det vik-
tigt att skolans IT-strategi tar sin utgångspunkt i de nationella målen
och deras konkretisering i skolplanen, andra styrdokument samt res-
pektive skolas arbetsplan.(…) Strategiska utvecklingsområden, prio-
riteringar, resursbehov och ansvarsfördelning centralt (skolledning)
och lokalt (rektor) är andra frågor som gör strategin till ett ramverk för
arbete på lokal nivå. (dokumentet saknar sidnr)

Förändringen av formerna och miljön för lärandet handlar också om vad
kunskap är och vilka kunskaper som det är skolans uppgift att medverka till
att eleverna inhämtar.

Pedagogisk organisation – didaktik

Ramfaktorer, dessa ”faktorer som påverkar”, har bland annat genom mål-
och resultatstyrning av skolan ändrat karaktär. De inte bara påverkar utan
förutsätter lärares medverkan i formandet. Arfwedson & Arfwedson (1991)
uttrycker det på följande sätt:

Den didaktiska analysen behandlar frågor om skolans innehåll och
undervisningen om detta innehåll – och alla de faktorer, som påverkat
och format, och som fortlöpande påverkar och formar, såväl innehål-
let som undervisningen, och därmed påverkar villkoren för elever och
lärare (s 27).

Här inringas didaktikens analysområde och samtidigt utpekas alla de fakto-
rer som tidigare, nu och fortlöpande påverkar innehållet i undervisningen.
Lärare blir, vare sig man önskar det eller inte, involverade i processer som
utspelar sig utanför den direkta undervisningens ram. En medverkan i fram-
tagning av skolans arbetsplan, lokala kursplaner och betygskriterier kan fö-
refalla självklar, det ställningstagandet görs klart i läroplanen. Det innebär
att lärare i större utsträckning än tidigare blir involverade i andra arenor än
klassrummets. Arenor där gemensamma ställningstaganden (faktorer) på-
verkar genomförandefältet.

Med hjälp av en modell hämtad från Arfwedson & Arfwedson (1991)
kan det illustreras på följande sätt (se nästa sida):

Det yttre ramsystemet innehåller faktorer som är betingade av beslut och
agerande (eller frånvaron av desamma) från staten (skollag, läroplan etc.)
och kommunerna i form av bl.a. skolplan och ekonomiska resurser till den
enskilda skolan.

Det inre ramsystemet hanterar faktorer på skolnivå. Här återfinns lärar-
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kollektivet men också de funktioner som finns till stöd för undervisningens
genomförande, personal för elevvård, bibliotekarier och skolledning, men
också fysiska förutsättningar som byggnader och teknologi. Funktioner som
till viss del har uppgifter reglerade i läroplan men med en kommunal resurs-
tilldelning. Skolan som en pedagogisk organisation framträder här.

Läromedelsförsörjningen har tidigare befunnit sig både i det inre ramsys-
temet genom valet av en gemensam lärobok i ämnet och i genomförandefältet
när den enskilde läraren använder läroboken utifrån egen lärarstrategi/stil.

Vad är läromedel?

I läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94) definieras läromedel enligt föl-
jande:

läromedel är sådant som lärare och elever väljer att använda för att
uppnå uppsatta mål.

Av 5 kap. 21 § skollagen (1991:1107) framgår:

att eleverna utan kostnad skall ha tillgång till böcker, verktyg och and-
ra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning samt att skol-
huvudmannen dock får besluta att eleverna skall hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel.

I den tidigare läroplanen för gymnasieskolan beskrevs utförligt vad lärome-

Yttre ramsystem

Inre ramsystem

Genomförande fält

Skolkod
Sätt att tänka

Handlingsstrategier

Figur 1. Ramfaktorer och skolkoder
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del kunde vara, deras funktion och roll i undervisningen. Läromedelsbe-
greppets olika definition i de två läroplanerna är ett tydligt exempel på för-
ändringen i synsätt som skett under tidsperioden. Dagens läroplan överläm-
nar helt till lärare och elever att, utan anvisningar och rekommendationer,
välja de för dem lämpliga medlen för att uppnå målen.

När läroplanen beskriver mångfalden av läromedel används i praktiken
en begränsande definition, lärobok, då den är som Selander (1988) uttrycker
det:

ett hjälpmedel för att presentera ett ämne, och blir samtidigt grunden
för hur undervisning uppfattas, vad utbildning ska handla om (s.23)

Ett angreppssätt kan vara att dela upp läromedel i primära och sekundära
läromedel. Den ovan i praktiken använda läroboken är det primära läromed-
let, den valda kunskapen i form av en pedagogisk text förpackad i bl.a. elev-
ens lärobok. De kompletterande läromedlen som finns att tillgå i skolan el-
ler i samhället i övrigt är sekundära läromedel som nödvändigtvis inte behö-
ver vara pedagogiska texter.

Pedagogisk text

Den pedagogiska texten skiljer sig i bestämda avseenden från andra slags
texter enligt Selander (1988), som fortsätter:

En pedagogisk text är producerad för en bestämd, institutionaliserad
användning, ett utbildningssystem med en egen rumslig, tidslig och
social organisering som klasser, lektioner, stadier osv. Med pedago-
gisk text kan vi mena lärobok, läsebok, övningsbok eller ett undervis-
nings-program i filmens eller videons form. Grundidén med den pe-
dagogiska texten är att den ska återskapa eller reproducera befintlig
kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste alltså ske ett urval och en
avgränsning av det som ska återges. Dessutom måste texten strukture-
ras i enlighet med vissa pedagogiska krav. Dessa kan gälla utbildnings-
nivå osv., men ett för alla pedagogiska texter genomgående drag är att
de ska förklara någonting och att den kunskap som texten återger ska
kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt.
(s.17ff)

Den pedagogiska texten skiljer sig därmed från en text vilken som helst som
används i ett pedagogiskt sammanhang. Läroboken är en pedagogisk text
medan en tidningsartikel, ett litterärt verk, en deklarationsblankett eller en
telefonkatalog som används i undervisningen inte är pedagogiska texter.
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Läroboken har också en funktion i samhällets reproduktion. Boel Eng-
lund (1995) förklarar den funktionen hos en pedagogisk text som: ”erbju-
dande av gemensam mening”. Den grundar sig bl.a. på att en av skolans
viktigare funktioner i historiskt perspektiv har varit (är) att integrera den
blivande medlemmen i samhället i stort, hur hennes bakgrund än ser ut. Hon
anger att denna funktion i pedagogiska texter förmodligen har mindre bety-
delse för de framtida medborgarna i det (post)moderna samhället än tidiga-
re.

Den traditionella läroboken har en stark koppling till kunskapsförmed-
ling. Tidigare studier (Juhlin 1994b) problematiserade konsekvenser för
kunskapsprocessen utifrån utveckling och användning av läromedel. Två
olika inriktningar kunde iakttas. Den ena är att läroböcker utvecklas inom
sin egen tradition, utifrån de signaler som lärare ger till förlagen. Den läro-
boken innehåller i princip det kunskapsstoff som skall läras in enligt kurs-
planerna och som författaren/na har valt ut genom att operationalisera den-
samma.

Den andra inriktningen är att när arbetsformer och kunskapssyn fokuse-
ras på eleverna och deras kunskapssökande så utgör den i förra inriktningen
valda ”elevens lärobok” inte längre centrum utan blir ett av flera läromedel
som används för att uppfylla kunskapsmålen.

Den nu aktuella debatten där IT och datorer sägs medföra helt nya förut-
sättningar för undervisningen så har också de traditionella läromedlen foku-
serats. Oftast i termer av den ”inaktuella” och ”tråkiga” läroboken, en speg-
ling av den negativa sidan av läromedelsanvändningen enligt ovanstående
exempel.

Läroboken har en lång tradition. I mer än 100 år har den funnits som ett
redskap i undervisningen, en förbindelselänk mellan lärare och elever och
den sökta kunskapen. En kollektiv resurs i klassrummet. En av lärobokens
huvudsakliga funktioner i det gamla (nuvarande) utbildningssystemet var
enligt Selander (1994):

en hjälp för att organisera undervisningen, hålla eleverna sysselsatta
och få alla att arbeta i samma takt. (s.79)

Om läromedelsbegreppet i praktiken utvidgas enligt den definition som den
nya (och gamla) läroplanen ger utrymme för i förhållande till elevaktiva
arbetsformer, vilken den dessutom uppmanar till, kan den för eleven anpas-
sade pedagogiska texten få en öppnare funktion och roll. Den pedagogiska
text som lärare entydigt anser är ett viktig hjälpmedel för eleverna att uppnå
kunskapsmålen.
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Vad är IT i skolan?

När de första dokumenten om IT formulerades användes en tidigare tolk-
ning av det engelska ”technology”. IT blev informationsteknologi på svens-
ka. Teknologi betyder ”läran om tekniken” och en förvirrande blandning
uppstod mellan läran om tekniken och tekniken i sig. I IT-propositionen
SOU 1995/96:125 beskrivs informationsteknik så här:

IT är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att ska-
pa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. IT gör
denna hantering möjlig oberoende av mängden information och geo-
grafiska avstånd. Sammansmältningen av tele- data- och medieområ-
dena har lett till att begreppet IT numera omfattar all datorbaserad
hantering av information. (s.22)

Informationsteknik innefattar verktyg för att bearbeta, lagra, hantera och
överföra information. Verktygen kan exempelvis vara datorer, modem,
mobiltelefoner, faxar och CD-ROM. Det som revolutionerade användning-
en var möjligheten att koppla ihop flera datorer i nätverk och att ansluta
datorn via telekommunikation till andra nätverk. Det globala Internet – mel-
lan nätverk – är en stor sammankoppling av nätverk i världen.

I undervisningen kan datorn användas på olika sätt, dels med inlärnings-
program för undervisning inom ett bestämt ämnesområde, s.k. pedagogiska
program, dels till ordbehandling, informationssökning och olika former av
bearbetningar och simuleringar. Gränsen mellan datorn som tekniskt hjälp-
medel eller som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen är inte klar och
tydlig. Datorstödd undervisning kan vara att använda datorn som ett red-
skap med t.ex. ordbehandling för renskrivning av text, eller i formen proces-
skrivning. Med ett layoutprogram kan en skoltidning produceras. Ett data-
basprogram kan användas till att katalogisera de läromedel som finns på
skolan. Det kan också vara att genom uppkoppling via någon form av nät-
kommunikation använda sig av Internet och söka information i databaser.

Det kan också vara att använda de multimediala programverktyg som
utvecklats genom den digitala tekniken. Dessa programvaror har möjlig-
gjort en integrering mellan ljud, bild, video och text och används numera i
de flesta pedagogiska program som produceras för undervisningsbruk (och
i spel- och underhållningsprogram). Programvarorna har utvecklats så att de
i dag är relativt enkla att hantera och används inom undervisningen av både
elever och lärare. Det är utvecklingen av multimediatekniken som möjlig-
gjort att ett nytt begrepp introduceras bland läromedel – läromedia.
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Läromedia

Är läromedia och läromedel synonyma begrepp eller betyder läromedia nå-
got annat än läromedel? En pedagogisk text och en ”vanlig” text har tradi-
tionellt producerats förutom som bok även med hjälp av andra media. Ex-
empelvis ljud- och bildband, 16 mm film eller video- och dataprogram. Se-
dan en tid tillbaka har nya elektroniska och digitala tekniker möjliggjort en
kombination av rörliga och fasta bilder, ljud och text, s.k. interaktiva multi-
mediaprogram. En datorbaserad återgivning där användaren kan påverka
skeendet.

I skrifter som använt läromedia som begrepp råder en viss gemensam
uppfattning, det är läromedel baserad på elektroniska media. Utbildnings-
departementet (Ds 1996:67) anger att läromedia är IT-baserade läromedel. I
IT-propositionen (SOU 1995/96:125) uttrycks följande om läromedels-
utveckling:

Traditionellt har läromedel arbetats fram av lärare för att sedan produ-
ceras och distribueras av läromedelsförlagen. Genom IT och multime-
dia kan en helt ny typ av läromedel tas fram. Ett namn som ofta an-
vänds är läromedia. Det finns få lärare som i dag har tillräckliga kun-
skaper för att kunna producera läromedia. Det pågår dock ett begyn-
nande utvecklingsarbete i skolor där lärare och elever successivt ökar
sina kunskaper i användandet av olika författarverktyg för multimedia.
På sikt kan det utvecklas större lärarutvecklade läromedia. (s.31)

Lärarförbundet (1995) menar att med införandet av informationsteknik i
utbildningen har det uppstått en mängd begrepp och tillkommer hela tiden
nya och fortsätter:

Det skulle emellertid vara en fördel om man hade ett samlande och
praktisk användbart namn för alla dess begrepp som har att göra med
den nya tekniken, dvs. ett samlande pedagogiskt begrepp som lärome-
del är idag. Vårt förslag är att begreppet läromedium/läromedia skulle
kunna vara ett sådant samlande namn inom utbildningsområdet (s.4).

Det gemensamma när uttrycket läromedia används är att det fokuserar tek-
nikburen information där datorn är det bärande mediet. Begreppet kan, en-
ligt min mening, ses som en polarisering mot de tidigare använda medierna,
framförallt den tryckta läroboken. Det negativa som förknippas med lärobo-
ken, som jag tidigare anfört, är förmodligen en viktig anledning till att intro-
ducera ett begrepp som läromedia. Ett sätt att distansera sig ifrån den tryckta
läroboken som en mental ram för skolans kunskapshantering och ibland även
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som uttryck för det vetbaras4 gräns.
Definitionen av läromedel är enligt läroplanerna det som lärare och elev-

er väljer att använda för att uppnå målen. Därmed inordnas läromedia i be-
greppet läromedel.

Är då läromedia pedagogisk text? Elektroniskt baserade läromedel kan
vara anpassade till undervisning, en pedagogisk text i vid bemärkelse. Ett
exempel är de multimediaproduktioner som nu framställs, ofta på CD-ROM,
speciellt avsedda för undervisningsbruk. De kan också vara producerade i
första hand för andra kontexter än skolan, exempelvis uppslagsverk och alla
skalprogram som ordbehandlings-, kalkyl-, och ritprogram som används i
samhället.

4. Se vidare Selander (1994) Pedagogiska texter och konstituering av mening eller
Pedagogikens kinesiska askar i Gustafsson & Selander (red.) (1994).
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Kapitel 3 Genomförande

För att studera informationsteknikens påverkan på läromedelsanvändning-
en enligt ovan beskrivna syfte och frågeställningar genomfördes en enkät-
studie till gymnasielärare och -bibliotekarier vid 20 gymnasieskolor i Sverige.

Varför en kvantitativ studie?

I den tidigare studien jag genomfört insamlades data med hjälp av intervjuer
och observationer (Juhlin Svensson 1995). Den studiens design utgick ifrån
ett begränsat antal skolor och lärare. De kvalitativa data som då erhölls var
fruktsamma att tolka och reflektera kring. Men därefter ställde jag mig frå-
gan om andra lärare också hanterar dessa frågor på liknande sätt. Då jag
genomfört ett 35-tal intervjuer, skrivit ut dessa ordagrant, bearbetat och ka-
tegoriserat data så hade jag en förståelse för att det knappast går att genom-
föra kvalitativa intervjuer i ännu större omfattning, speciellt inte med be-
gränsande resurser. Att då välja att insamla data med en kvantitativ metod
låg nära till hands. Tanken var också att uppnå en form av triangulering så
att det studerade fenomenet blir belyst ur så många aspekter som möjligt.
Jag finner stöd i mitt resonemang hos Alvesson & Sköldberg (1994) som
anför:

Ibland – ehuru enligt vår åsikt betydligt mera sällan än vad nu synes
vara fallet – kan det vara lämpligt med en rent kvantitativ metod, ib-
land med en rent kvalitativ och ibland med en kombination av dessa.
Även vid i huvudsak kvalitativ forskning kan det ibland vara förnuf-
tigt med vissa enkla kvantifieringar. Även om statistik över sociala
fenomen ofta döljer tvetydigheter och sociala normer för klassifice-
ringar kan den ibland ha ett visst värde som bakgrundsmaterial för
kvalitativ forskning. (…) det finns också exempel på användande av
kvantitativ metod, där siffrorna, teknikerna och objektivitetsansprå-
ken ej tar överhanden utan underordnas en genomtänkt överordnad
forskningssyn. (s.11)

Den här studien, med kvantitativa insamlade data, kommer senare, i sin tur,
att utgöra ett av flera underlag för en kvalitativ inriktad uppföljning med ett
antal lärare ur undersökningsgruppen. Min avsikt är att forskningsområdet,
med en kombination av metoder, genomlyses så rikt och fullödigt som möjligt.
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Urval

Skolorna som ingår i studien är, som tidigare angivits, bl.a. de pilotskolor
som medverkade vid Skoldatanätets uppbyggnad. Dessutom ingår några av
de gymnasieskolor som deltog i den tidigare genomförda studien ”Lärome-
delsval och läromedelsstöd” under åren 1993–1995. Avsikten med detta ur-
val är att studera läromedelsutvecklingen vid skolor som tidigt ingick i nå-
gon form av projektverksamhet där datakommunikation blev möjlig. Av de
tidigare sex gymnasieskolorna kontaktades fyra som besvarade våra fråge-
ställningar vilket innebär att vi har möjlighet att följa deras läromedels-
utveckling över en längre tidsperiod.

Datainsamlingen startade i oktober 1996. Enkäterna sändes till lärarnas
bostadsadresser varför skolkataloger insamlades. Här uppstod initialt pro-
blem, vissa skolor hade inte sina kataloger klara, andra producerade inte
dessa längre, ”De är digitaliserade numera”, var en förklaring! Några skolor
sände aldrig sitt utlovade material trots påminnelser. Totalt kunde enkäten
sändas till 16 av de 22 pilotskolorna och till fyra av de sex skolorna i den
tidigare läromedelsstudien. En av gymnasieskolorna i läromedelsstudien
visade sig vara en pilotskola. Därmed finns 17 pilotskolor och 3 övriga sko-
lor i den här studien.

Flera undersökningar (bl.a. Jedeskog 1994, Statskontoret 1996) har an-
tingen tillfrågat skolledning och/eller ansvariga för datasatsningen eller de
som tidigt visade intresse för datorn i undervisningen, ofta kallade pionjä-
rerna. I den här studien har ”vanliga” lärare besvarat frågeställningarna. Ett
urval behövde ändå göras utifrån de resurser som stått till förfogande. För
att kunna jämföra med tidigare material tillfrågades alla lärare inom ämnena
engelska, samhällskunskap och karaktärsämnet inom barn- och fritidspro-
grammet, industriprogrammet samt mediaprogrammet – om dessa fanns på
de aktuella skolorna. Antalet tillfrågade lärare varierade mellan 12 och 33
beroende på skolornas storlek. Då undersökningen bl.a. inriktar sig på sam-
arbetet mellan lärare och bibliotekarier har även bibliotekarien/rna på sko-
lornas tillfrågats. Totalt utsändes 455 frågeformulär.

Frågeformuläret

Att datorer och möjlighet till datakommunikation finns i dagens gymnasie-
skolor visar all tillgänglig statistik.5 Frågorna i den här studien har, när det
gäller datorer, i första hand inriktats på var de finns i skolan, vad de används
till och hur frekvent de används.

5. Se Skolverket (1996) Statskontoret (1996).
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Frågeformuläret6 omfattade 44 frågor, med en del följdfrågor. Frågorna
indelades i sju områden. Det första frågeområdet innehöll frågor om bak-
grundsvariabler som kön, ålder, lärarexamen, hur många år man undervisat
och i vilket ämne. Det fanns även en fråga om speciella uppdrag på skolan
och om man deltagit i fortbildning. Frågeområde två handlade om ekono-
miska resurser och arbetsformer. Område tre om läromedel och dess an-
vändning och därefter följde frågor om datorer och datakommunikation i
frågeområde fyra. I frågeområde fem fick lärarna svara på elevernas dator-
användning och i område sex på samverkan med bibliotekarie. Avslutnings-
vis i frågeområde sju besvarades tio frågor om lärarens personliga bedöm-
ning av hur IT kommer att påverka arbetet under de närmaste åren.

Frågorna i enkäten var olika konstruerade, en del var av flervalstyp med
olika svarsalternativ samt en rad för annat där den svarande själv fyllde i. En
annan variant av flervalstypen, som också har använts, är frågor där svaren
var graderade i en skala och den svarande skulle göra en bedömning, t.ex.
hur ofta datorn används i undervisningen. Ett antal frågor hade följdfrågor
som exempelvis: ”Om ja, vad …” eller ”Om nej, hur ….” med utrymme för
att formulera svar med egna ord. Utöver dessa frågetyper fanns det några
frågor av den helt öppna typen där möjlighet gavs för egna reflektioner.

Några av frågorna, framförallt de i den avslutande delen, har formulerats
exakt lika de frågor som ställdes till cirka 200 personer, lärare och skolleda-
re av Statskontoret (1996) på uppdrag av Svenska Kommunförbundet och
Skolverket. Tanken var att få ett material jämförbart med andra studier gjor-
da inom IT området.

Bortfallsanalys

Efter att ha sänt två påminnelser varav en med ny enkät så har 264 ifyllda
enkäter erhållits från lärare och 18 från bibliotekarier. Det utgör 64 % res-
pektive 88 % av de tillfrågade. Svarsfrekvensen från lärarna på de olika
skolorna varierar mellan 50 % och 88 %.

En orsak till den något låga svarsfrekvensen finns säkert i formulärets
utformning och frågornas antal. Ett tecken på detta är att 18 formulär kom i
retur ej ifyllda efter påminnelse och några skriver att de av princip ej svarar
på enkäter. Ett annat är att vid den senare påminnelsen, då ett nytt frågefor-
mulär bifogades, fick jag ett tiotal telefonsamtal där lärare förklarade varför
man inte besvarat frågorna. Här fick jag som regel samma besked som en
del sänt per brev, man besvarar av princip inte enkäter. Några framhöll dä-
remot att man gärna ville uttrycka sina uppfattningar om IT, även om man

6. Bilaga 4 Frågeformulär till lärare och Bilaga 5 Frågeformulär till bibliotekarier.
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inte besvarat enkäten, varvid några telefonsamtal utvecklades till intervjuer
med dessa lärare. (De är inte inlagda som besvarade enkäter.)

Att använda en kvantitativ metod som ett frågeformulär har sin styrka i
antalet tilltänkta svaranden men också, som det visade sig, betydande svag-
heter. Förutom bortfall, externt såväl som internt, så finns problematiken
med att konstruera frågor, som bör vara så entydiga och tillförlitliga som
möjligt, i instrumentet. Om frågorna mäter det som det avser att mäta, dvs.
instrumentets validitet, är också något som måste övervägas. Ett instruments
empiriska validitet kan sägas vara god om resultaten som erhålls visar god
samstämmighet med andra mätningar som gjorts med andra instrument av
samma eller liknande variabler. Jag har tidigare nämnt att några av frågorna
är exakt formulerade som i andra undersökningar genomförda med enkäter.
I diskussionsavsnittet återkommer jag med en analys.

Det externa bortfallet har jag tidigare redogjort för, det interna redovisas
vid varje frågeställning i resultatsammanställningen i bilaga 1 respektive 2.

Databearbetning

Svaren har matats in i det statistiska dataprogrammet Statview och har där-
efter analyserats främst utifrån de gemensamma data som framträtt, en be-
skrivande statistik. Avsikten med att några av skolorna från den tidigare
läromedelsstudien, i resultatredovisningen kallade ”ej pilotskolor”, deltog
var att se om dessa uppvisade några skillnader och/eller likheter med pilot-
skolorna. De ämnen som studerats, engelska, samhällskunskap och karak-
tärsämnen inom industriprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och me-
diaprogrammet, utgör också intressanta bakgrundsvariabler. Kön, ålder, un-
dervisningserfarenhet är andra variabler som kan ha olika betydelse för re-
sultatet. Jämförelser görs när resultaten uppvisar intressanta skillnader, vare
sig de är signifikanta eller ej. Är de signifikanta anges detta speciellt. Några
av frågeställningarna har utgjort underlag till nya variabler. Exempelvis inne-
håller frågorna om datoranvändning och viktiga inlärningsresurser flera al-
ternativ för läraren att besvara. Tillsammans utgör de en s.k. compactvaria-
bel som används för vidare bearbetning. I övrigt, om någon bearbetning
utöver grunddata gjorts, kommenteras detta i samband med den aktuella
frågan.
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Kapitel 4 Resultat

I det här kapitlet redovisas resultaten utifrån syftet med studien. Kapitlet
avslutas med en sammanfattning. En fullständig resultatsammanställning
uppställd enligt frågeformuläret finns i Bilaga 1 för lärare och Bilaga 2 för
bibliotekarier.

IT på skolorna

Alla lärare och bibliotekarier anger att de har tillgång till datorer som ar-
betsredskap. Ofta delas en dator mellan kollegor men 30 % av pilotskolor-
nas lärare anger att de disponerar en egen dator på skolan. Motsvarande
siffra för lärare på ej pilotskolor, är 10 %. Tre av fyra lärare anger att datorn
de använder är utrustad för datakommunikation och tre av fyra lärare har
tillgång till dator i bostaden.

Elevernas datorer placeras numera närmare ”undervisningen”. Knappt
sju av tio lärare anger att de finns på respektive institution. Pilotskolorna har
kommit något längre i utflyttningen från datasalen, 71 % av lärarna anger
att elevdatorer finns på institutionen. Motsvarande siffra för ej pilotskolor
är 50 %. Störst skillnad mellan undersökningsgrupperna finns när det gäller
samhällsinstitutionerna 75 % respektive 43 %.

Lärarna svarade också på en mer specifik fråga om var elevernas datorer
är placerade.

Tabell 1 Var är dina elevers datorer placerade? (Flera alternativ kan anges)

Plats Totalt

Klassrum 37 %

Grupprum 53 %

Datasal 88 %

Bibliotek 61 %

Annan plats 15 %
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Knappt fyra av tio lärare anger att det finns datorer i den undervisningslokal
de (och frågeformuleringen) kallar för klassrum. Över hälften av lärarna
anger också att datorer finns i grupprum och på respektive institution. Bibli-
otekets ”låga” siffra ska inte tolkas som att det inte finns datorer i större
utsträckning på skolornas bibliotek. Genom bibliotekariernas svar ”vet” vi
att samtliga bibliotek har datorer. Det här är lärarnas bedömning om var
datorerna är placerade som deras elever använder. Som annan plats anges
exempelvis studiehallar.

Skolornas datorer är i stor utsträckning (96 %) sammankopplade i ett lo-
kalt nätverk. Om det gäller endast för datorerna i datasalen eller skolans
samtliga datorer framgår inte av vårt material. Samtliga skolor är uppkopp-
lade till Internet antingen via fast förbindelse eller modem. 77 % av lärarna
uppger att den dator de använder är utrustad med datakommunikation. Mot-
svarande siffra för elevernas datorer är 79 % (11 % vet ej, 9 % anger nej).

IT-strategi

Enligt regeringens rekommendation (SOU 1995/96:125) bör varje kommun
(skola) upprätta en IT-strategi. Drygt fyra av tio lärare (44 %) anger att de-
ras skola har en IT-strategi. Tre av tio (34 %) anger att de inte vet om det
finns någon och två av tio (22 %) svarar att det inte finns någon. De som inte
vet om det finns någon strategi fördelar sig över alla skolor utom en i studien.

IT anges i undervisningssammanhang vara ett pedagogiskt verktyg. Andra
pedagogiska verktyg är läromedel. I studiens skolor anger varannan lärare
att de diskuterat läromedel i samband med IT-strategin men mindre än två
av tio (16 %) anger att strategin behandlar läromedel.

Pedagogisk organisation

Resurser

Större investeringar av IT sker genom skolbudgeten (67 %) alternativt i kom-
bination med kommunbudget och andra finansiärer (18 %). Frågan har av-
siktligt utformas med ”större” så att inte sammanblandning sker med ensta-
ka köp.

Fyra av tio lärare (40 %) upplever att de har haft möjlighet att påverka
vilken datorutrustning som anskaffats till skolan. Här är siffrorna från lärar-
na på ej pilotskolor något högre (48 %) än för pilotskolor (39 %).

Hälften av lärarna (51 %) anger att de har haft möjlighet att påverka var
elevdatorerna är placerade. Här finns en signifikant skillnad mellan lärare
på ej pilotskolor (69 %) som har upplevt sig ha större påverkansmöjlighet
än pilotskolornas lärare (47 %).
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Gemensamma
genomgångar

35%

Grupparbeten
25%

Individualiserad
handledning

28%

Annat
12%

Fortbildning

Fortbildning inom området dator/programanvändning anger nästan nio av
tio (87 %) lärare att de genomgått. Motsvarande siffra för datakommunika-
tion/Internet är 76 %.

Hälften av lärarna (50 %) anger att de deltagit i någon form av lärome-
delsfortbildning inom sitt ämnesområde.

Arbetsformer

Knappt hälften (47 %) av lärarna anger att de ingår i ett arbetslag. Här finns
en säkerställd skillnad (1 %-nivå) mellan pilotskolorna där 50 % ingår i ar-
betslag och de skolor som ej är pilotskolor där 28 % anger att de arbetar i
lag. Av de som arbetar i lag anger 13 % att bibliotekarien ingår i laget.

Arbetsformer är i den här studien en av huvudfrågorna och utgör en vik-
tig variabel i förhållande till användning av IT och läromedel. När frågan
konstruerades diskuterades flera varianter av frågeformuleringar från helt
öppna till slutna. Den slutliga varianten ger läraren fyra alternativ att fördela
ut sin undervisning inom. Att sedan sätta ”etiketter” på alternativen var inte
oproblematiskt. Tre valdes utifrån tanken att synliggöra elevernas förhål-
lande till läraren, gemensamma genomgångar = läraren och alla elever i
”klassen”, grupparbeten = läraren och elever i grupperingar, individualise-
rad handledning = läraren och en elev. För att sedan fånga upp varianter av
olika slag fanns alternativet annat.

Flera av lärarna har haft kommentarer till frågan. Främst anges att de inte
använder ”en” universal arbetsform utan att arbetsformer varieras främst
beroende på klass-, elev-, och gruppsammansättningar. Invändningar som
verkar mycket rimliga. Tidigare forskning (bl.a. Naeslund 1991) visar att
den enskilda lärarens egen lärarstil/strategi utgör en grund som sedan varie-
ras beroende bl.a. på de faktorer som lärarna i den här studien anger. Att de
flesta, trots dessa invändningar, har besvarar frågan utgör enligt min me-
ning ett slags ”bevis” för att varje lärare utgått ifrån dennes grundläggande
lärarstil/strategi. Några invändningar mot de angivna arbetsformerna, ”eti-
ketterna”, har däremot inte förekommit.

Diagram 1. Fördelning av arbetsformer i undervisningen.
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Drygt en tredjedel (35 %) av undervisningen ägnas åt gemensamma genom-
gångar med eleverna samlade. Knappt två tredjedelar (65 %) av tiden sker
undervisningen i för eleverna mer flexibla former.

Diagram 2. Angivna arbetsformer uppdelade på pilotskolor/ej pilotskolor.

Pilotskolorna anger i någon mån mer individualiserad handledning (29 %)
än ej pilotskolor (24 %) och mindre gemensamma genomgångar (35 %) än
ej pilotskolor (38 %) . Skillnaderna är ej signifikanta. Om det finns någon/ra
bakomliggande variabel/ler som kan ”förklara” varför lärare använder olika
undervisningsformer så kan de inte spåras i det här materialet. Varken kön,
ålder, undervisat antal år eller ämne ger någon sådan förklaringsmodell.

Vad anser lärarna om sina framtida arbetsformer? I de elva avslutande
frågorna (35–44) ombads lärarna besvara utifrån sin uppfattning om hur IT
kommer att påverka deras arbete under de närmaste åren. Två av frågorna
berör samarbete och arbetsformer.

Diagram 3. I vilken grad kommer IT att påverka samarbete och arbetsformer.

Drygt var fjärde lärare anser att de i mycket eller ganska hög grad kommer
att öka samarbetet med sina kollegor på skolan och drygt varannan att deras
arbetsformer i mycket eller ganska hög grad påverkas mot ett mer problem-
orienterat arbetssätt än idag. Någon skillnad mellan undersökningsgrupper-
na finns inte vad gäller samarbete men när det gäller arbetsformer anger
lärare på ej pilotskolor i någon större omfattning (62 %) än lärare på pilot-
skolor (53 %) att de kommer att utveckla dessa mot ett mer problemoriente-
rat arbetssätt än idag.
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Läromedel

För att undersöka läromedelsanvändningen på skolorna ställdes först frå-
gan om skolan har någon arbetsplan. Nio av tio lärare anger att skolan har en
arbetsplan. Två av tio lärare anger att skolans arbetsplan även behandlar
läromedel. Dessa lärare är fördelade över alla skolor och ämnen i studien,
lärare vars kollegor på samma skolor anger att arbetsplanen inte omfattar
läromedel.

Tabell 2. Val av läromedel.

61 74 50 79 73 0 54

10 4 14 14 6 0 12

10 7 11 7 6 0 17

19 15 25 0 15 100 17

100 100 100 100 100 100 100

Total ... Engelska, Ej p ... Engelska, Pi ... Samhällskunskap, Ej p ... Samhällskunskap, P ... Karaktärsämnen, Ej ... Karaktärsämnen, Pil ...

Ämneskonferens

Enskild lärare

Annat sätt

Kombination Ämneskonf/l ...

Total

Frequency Distribution for 14/Hur väljs läromedel
Split By: 5/Vilket ämne, Skoldatanät/ej

Sex av tio lärare uppger att ämneskonferensen beslutar om vilken lärobok7

som ska användas i respektive kurs/grupp. Två av tio anger att en kombina-
tion mellan val av ämneskonferensen och den enskilda läraren gäller. Två
av tio anger antingen att den enskilda läraren väljer eller att något annat sätt
tillämpas. Tabellen visar också uppdelning på pilot/ej pilotskolor.

Tendensen i materialet är att fler lärare i pilotskolorna, med undantag för
karaktärsämnena, anger att de själva eller tillsammans med kollegor väljer
läroböckerna. I ämnet engelska finns den största skillnaden mellan under-
sökningsgrupperna.

Av de som anger att ämneskonferensen väljer lärobok svarar 17 % att det
finns kriterier framtagna för ämneskollegiet att välja utifrån. Kriterier som
nämns är läro- och kursplanernas allmänna kriterier, ekonomin och några
anger nivåanpassning till kursen och eleverna.

Läromedelsval handlar, oavsett gemensamt beslut i ämneskonferenser
eller inte, om den enskilda lärarens (och dennes elevers) användning. Där-
för ställdes en fråga om i vilken grad läraren använder sig av förlagsprodu-
cerade läromedel.

Tabell 3. Användning av förlagsproducerade läromedel.

7. I frågeformuläret definierades ämneskonferensen val av läromedel som val av
”elevens lärobok” för en kurs eller ett ämne.

64 76 62

35 24 37

1 0 1

100 100 100

Total Percent Ej pilotskolor Percent Pilotskolor Percent

Ofta

Ibland

Nej

Total

Frequency Distribution for 16/Anv förlagspr läromedel

Split By: Skoldatanät/ej

Ämneskonferens
Enskild lärare
Annat sätt
Kombination Ämneskonf/l
Total
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Knappt två av tre lärare anger att de ofta använder förlagsproducerade läro-
medel. En tredjedel svarar ibland och några få (1 %) använder ej förlags-
producerade läromedel.

Här finns en smärre skillnad mellan pilotskolor som i mindre utsträck-
ning än ej pilotskolor använder förlagsproducerade läromedel.

Tabell 4. Samband mellan val av och användningsfrekvens av läromedel.

Lärare använder förlagsproducerade läromedel mer frekvent (67 %) när
ämneskonferensen väljer än när den enskilde läraren (59 %) har större möj-
lighet att själv påverka valet. Ett undantag finns och det är de lärare som
svarar att de inte använder förlagsproducerade läromedel. Samtliga (1 % av
de som svarat) anger att det är ämneskonferensen som väljer läromedel.

I föregående avsnitt så redovisades lärarnas olika strategier vad gäller
arbetsformer i undervisningen. Har arbetsformer någon betydelse när det
gäller användning av läromedel? Utgångspunkten är arbetsformen ”gemen-
samma genomgångar”. Den variabeln har antagits vara den avgörande för
lärares användning av förlagsproducerade läromedel, i enkäten definierad
som ”elevens lärobok”. Medelvärdet för variabeln är enligt Diagram 1
35 %. Utifrån det värdet gör jag en indelning i tre kategorier, Låg använd-
ning av gemensamma genomgångar = under 30 %, medel = 30–40 % och
hög användning = över 40 % gemensamma genomgångar.

Tabell 5 Samband mellan arbetsformen ”gemensamma genomgångar” och använd-
ning av förlagsproducerade läromedel.

De lärare som ofta använder förlagsproducerade läromedel återfinns i högre
utsträckning än övriga bland dem som i högre grad använder gemensamma
genomgångar i sina undervisningsformer. Skillnaden är signifikant på 5 %
nivån.

64 67 59 58 64
35 32 41 42 36

1 1 0 0 0
100 100 100 100 100

Total Percent Ämneskonferens ... Enskild lärare ... Annat sätt ... Kombination Ämneskonf/lärare ...
Ofta
Ibland

Nej
Total

Frequency Distribution for 16/Anv förlagspr läromedel
Split By: 14/Hur väljs läromedel

64 54 62 79
35 46 37 19

1 0 1 1
100 100 100 100

Total Percent Lägre Percent Medel Percent Högre Percent

Ofta
Ibland
Nej
Total

Frequency Distribution for 16/Anv förlagspr läromedel
Split By: 12CatGemGen
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Lärarna fick också besvara några frågor om framtida läromedelsanvänd-
ning och -utveckling:

Diagram 4. Hur IT påverkar framtida läromedelsanvändning.

Drygt fyra av tio lärare anger att IT i mycket eller ganska hög grad kommer
att innebära att de i större utsträckning än idag kommer att producera egna
läromedel och tre av tio anger att IT i mycket eller ganska hög grad kommer
att innebära att de i mindre utsträckning än idag kommer att använda för-
lagsproducerade läromedel.

Dessa lärare (en tredjedel av de som svarat) anger att de redan idag an-
vänder färre förlagsproducerade läromedel då de flesta återfinns bland dem
som svarat att de ibland eller aldrig använder förlagsproducerade lärome-
del. Det är en signifikant skillnad mellan den gruppen (en tredjedel) och
majoriteten av lärarna (två tredjedelar). De som idag anger att de ofta an-
vänder förlagsproducerade läromedel anser att IT i mycket eller ganska li-
ten grad kommer att påverka deras läromedelsanvändning.

Till vad används IT

Lärares användning

För att utröna lärares egen användning av informationsteknik som ett ar-
betsredskap ställdes ett antal frågor om användningsområden och -frekvens.

Åtta av tio lärare (77 %) har datorer utrustade med datakommunikation.
Sex av tio (58 %) använder den möjligheten till faktasökning och/eller fem
av tio (49 %) till lektionsförberedelser samt att kommunicera med andra (e-
post). Hälften (49 %) använder datakommunikation som ett komplement
till traditionella läromedel och några (16 %) anser att möjligheter till data-
kommunikation ersätter de traditionella läromedlen. Några (17 %) använ-
der också möjligheten till att kommunicera med sina elever. Få (6 %) deltar
i nyhetsgrupper s.k. news.

En av de ställda framtidsfrågorna handlar om datakommunikation med
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eleverna. Tre av tio lärare (32 %) av lärarna anger att de i mycket eller gan-
ska hög grad anser att de mer än idag kommer att använda den möjligheten
till kommunikation.

Lärarna fick också uppskatta hur ofta de använda några av IT-verktygen.

Diagam 5. Lärares användning8 av IT.

Den högsta användningsfrekvensen har verktygsprogram, sju av tio lärare
använder detta hjälpmedel ofta. Fyra av tio lärare använder datakommuni-
kation ofta och två av tio använder CD-ROM baserat material ofta. Frågan
innehöll också två exempel på Internet-baserade pedagogiska verktyg, Skol-
datanätets och Telias hemsidor för lärare. Tre, respektive en av tio, lärare
använder ofta dessa pedagogiskt strukturerade källor i sitt arbete. En av tio
lärare använder aldrig datorns verktygsprogram och två av tio aldrig data-
kommunikation.

Några signifikanta samband finns när det gäller lärares IT-användning.
IT-användning är högre i pilotskolor än i ej pilotskolor. Män använder IT i
högre utsträckning än kvinnor. Lärare som deltagit i fortbildning inom data-
kommunikation/Internet i högre utsträckning än de som ej deltagit i fort-
bildning inom området. Lärare i samhällskunskap i högre utsträckning än
lärare i engelska och karaktärsämnen. Den bakgrundsvariabel som har störst
betydelse är dock lärarens ålder. Ju yngre lärare desto större användning av
IT som arbetsverktyg.

Elevers användning

Lärarna ombads uppskatta sina elevers IT-användning.
Åtta av tio (79 %) lärare anger att deras elevers datorer är utrustade med

datakommunikation. Eleverna använder datakommunikation i stor utsträck-
ning till att söka fakta (72 %) och som ett komplement (56 %) till traditio-

8. Av frågans fem-gradiga skala har tre ”nya” kategorier bildats. Dagligen och Någ-
ra ggr/vecka har sammanförts i ny kategori Ofta. En gång/vecka och Några ggr/
månad utgör kategori Ibland. Kategori Aldrig är oförändrad.

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

Telias Internet
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(skalprogram)
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nella läromedel. De kommunicerar (52 %) med andra elever i större utsträck-
ning än med läraren (17 %). Men deltar, enligt lärarna, endast i mindre om-
fattning (7 %) i nyhetsgrupper, news.

För att synliggöra i vilka sammanhang datakommunikation används i
undervisningen ställdes en fråga till lärarna när eleverna använder kommu-
nikation. Lärarna anger att eleverna i stor utsträckning både i grupparbeten
(64 %) och enskilt arbete (72 %) använder datakommunikation och detta
sker både under (64 %) och utanför (66 %) lektionstid.

Lärarna fick också uppskatta elevernas användning av några IT-verktyg.

Diagram 6. Lärares uppfattningar om elevers IT-användning.

Mönstret med användning av verktygsprogram och datakommunikation liknar
här lärarnas. Endast ett fåtal lärare anger att eleverna aldrig använder dessa
verktyg. Minst frekvent är s.k. pedagogiska program eller undervisnings-
program, två av tio lärare anger att eleverna ofta använder den kategorin av
dataprogram och tre av tio anger att eleverna aldrig använder dessa program.

Två av framtidsfrågorna tar upp informationsteknikens möjlighet för elev-
ernas kunskapande.

Diagram 7. Hur IT påverkar elevernas kunskaper och läromedel.

Informationsteknik, anger sex av tio lärare, kommer i mycket eller ganska
hög grad att förbättra elevernas ämneskunskaper och fyra av tio anger att
informationsteknik även möjliggör bättre läromedel.

Återigen finns en signifikant skillnad mellan lärargrupperna, de som anger
att de ibland eller aldrig använder förlagsproducerade läromedel värderar
möjligheten som informationstekniken erbjuder högre än de lärare som an-
ger att de ofta använder förlagsproducerade läromedel.
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Skolbibliotek

IT i bibliotek

Datortätheten i skolornas bibliotek varierar mellan två och tjugotre, i me-
deltal finns sju datorer vilka alla är utrustade med datakommunikation och
de flesta även med CD-ROM-spelare.

Nio av tio bibliotekarier anger att skolbibliotekets bestånd är sökbart i en
databas och en av tio att alla institutioners material finns registrerade i data-
basen. Några anger att arbete pågår med att registrera allt material i skolan i
databasen. Bibliotekets datorer är till 61 % inkopplade i ett lokalt nätverk i
skolan, av dessa är det endast ett fåtal (8 %) där sökning i databasen kan ske
från alla datorer i skolan. Flera anger att kommunens hela biblioteksbestånd
är sökbart från skolbibliotekets datorer.

Eleverna använder, enligt bibliotekarierna, IT i biblioteket till faktasök-
ning (100 %) och att kommunicera (56 %) med andra (e-post). Arbetet in-
går i stor utsträckning i elevernas lektionsförberedelser (56 %) och är ett
komplement (72 %) till de traditionella läromedel och ibland även ersätt-
ning (28 %) för dessa. Samstämmigheten mellan lärare och bibliotekarier är
stor vad gäller elevernas dataanvändning utom på ett område. Biblioteka-
rierna anger (22 %), i större utsträckning än lärarna (7 %), att eleverna an-
vänder diskussionsgrupper (news).

Samarbete lärare-bibliotekarier

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier sägs öka när IT används i sko-
lorna och en orsak anges vara att informationssökning blir central när elever
och lärare använder datakommunikation. Ett antal frågor ställdes både till
lärare och bibliotekarier för att utröna vad man samarbetar om idag.

Diagram 8 Samarbete mellan lärare och bibliotekarie
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Bibliotekarier anger i större utsträckning än lärare att de samarbetar med
den andra yrkesgruppen. Båda grupperna anger att minst samarbete sker vid
inköp av läroböcker. Intressant är att det är det enda område där lärare i
större utsträckning än bibliotekarier anger att de samarbetar.

Bibliotekarierna tillfrågades inte speciellt utifrån de ämnen vi studerat på
skolorna. Det kan naturligtvis finnas andra ämnen där samarbetet är mer
omfattande vilket skulle vara en förklaring för deras högre siffror. De lärare
som anger att de samverkar med bibliotekarien fick besvara följdfrågor om
det samarbetet gällde informationssökning samt kritisk granskning och ana-
lys av källor.

Diagam 9. Informationssökning och kritisk granskning.

Bibliotekarier anger även här i betydligt högre grad att de samverkar med
lärare än vad lärarna anger. Någon skillnad i uppfattningar mellan pilot- och
ej pilotskolor finns inte. Lärarna inom ämnet samhällskunskap anger en nå-
got högre samarbetsgrad än de övriga lärarna.

Fyra av tio (38 %) lärare, respektive åtta av tio bibliotekarier (81 %),
anger att samverkan har ökat i och med användning av informationsteknik.
Samverkan sker till största delen i biblioteket. En av tio (9 %) lärare, oftare
lärare i samhällskunskap än i de andra ämnena, anger att det ibland innebär
att bibliotekarien finns i klassrummet.

Två av framtidsfrågorna fokuserar biblioteket.
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38

Drygt två av tio lärare (24 %) anger att informationsteknik kommer att inne-
bära att de ökar sin användning av skolbiblioteket. Åtta av tio bibliotekarier
(83 %) däremot anser att lärare i större utsträckning kommer att använda
skolbiblioteket.

När det gäller elevernas användning av skolbiblioteket finns skillnaden i
uppfattningar kvar men är inte längre så markant. Fem lärare (52 %) respek-
tive drygt nio bibliotekarier (94 %) av tio anser att eleverna i större utsträck-
ning än idag kommer att använda skolbiblioteket.

Viktiga resurser, nu och i framtiden

Vad lärare och bibliotekarier uppfattar som viktiga resurser för lärprocessen
har betydelse för den framtida läromedelsutvecklingen. Lärarna fick i en
fråga ta ställning till både IT-baserade verktyg och traditionella läromedel.

Diagram 11. Lärares rangordning av viktiga inlärningsresurser.

Åtta av tio lärare anser i mycket eller ganska hög grad att datorns verktygs-
program är det viktigaste resursen bland de fem föreslagna. Därefter följer
förlagsproducerade läroböcker (74 %), AV-läromedel (72 %), datakommu-
nikation (70 %) och sist placeras pedagogiska program (54 %).

Lärare på pilotskolorna värderar förlagsproducerade läroböcker och AV-
läromedel något lägre än lärare på ej pilotskolor. De lärare som anger att de
idag ofta använder förlagsproducerade läroböcker värderar i högre grad dessa
läroböcker som viktiga inlärningsresurser än de lärare som anger att de ib-
land eller aldrig använder dessa.

En bakgrundsvariabel som hittills endast skymtat i resultatredovisningen
är om lärarna inom de olika ämnena uppvisar några olikheter. När det gäller
viktiga inlärningsresurser finns signifikanta skillnader mellan lärare i engel-
ska och lärare i samhällskunskap och karaktärsämnen. Lärare i engelska
värderar både skalprogram och pedagogiska program högre än övriga lära-
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re. När det gäller förlagsproducerade läromedel finns skillnaden kvar mel-
lan lärare i ämnet engelska och lärare i karaktärsämnen. Det finns däremot
inga skillnader mellan ämnena när det gäller att bedöma värdet av datakom-
munikation.

Fråga 24, att bedöma viktiga inlärningsresurser, har delats upp i två com-
pactvariabler, IT-läromedel (24 a,b och c) och traditionella läromedel (24 d
och e) och analyserats i förhållande till några bakgrundsvariabler.

Några signifikanta skillnader när det gäller att värdera IT-läromedel är
att kvinnliga lärare i högre utsträckning än manliga lärare och lärare i engel-
ska i högre utsträckning än lärare i samhällskunskap och karaktärsämnen,
anser att IT-baserade läromedel är viktiga inlärningsresurser. Lärarens un-
dervisningserfarenhet visar sig också ha betydelse. Ju kortare erfarenhet,
oavsett lärarens ålder, ju mer positiv inställning till IT-läromedel.

När det gäller att värdera traditionella läromedel som viktiga inlärnings-
resurser består skillnaderna i att kvinnliga lärare har en högre värdering än
manliga lärare och lärare i engelska i större utsträckning än de övriga lärar-
kategorierna. Här finns däremot inga skillnader när det gäller lärarnas un-
dervisningserfarenhet, ålder eller mellan pilot- och ej pilotskolor. Det finns
heller ingen skillnad, vare sig i bedömning av IT- eller traditionella lärome-
del som viktiga inlärningsresurser, beroende på om läraren deltagit i fort-
bildning eller ej.

Bibliotekarierna fick besvara samma fråga.

Diagram 12. Bibliotekariers rangordning av viktiga inlärningsresurser.

Nio av tio bibliotekarierna anser i mycket eller ganska hög grad att förlags-
producerade läroböcker är viktiga inlärningsresurser. Det placerar läroböck-
erna överst i rangordningen och den resurs som lärare uppfattar är viktigast,
verktygsprogrammen, placerar bibliotekarier sist. Pedagogiska program,
som lärare placerat sist anser bibliotekarier i högre grad är viktiga resurser.

Bibliotekarierna har i större utsträckning än lärarna i sin rangordning pla-
cerat in resurser efter graden av pedagogisk struktur.
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Jämförelse med andra undersökningar

Några av frågorna som lärare och bibliotekarier fått besvara, framförallt
framtidsfrågorna, har en lika lydelse som den undersökning Statskontoret
gjorde hösten1995 på uppdrag av Skolverket och Svenska Kommunförbun-
det. Av de tillfrågade rektorerna fanns 50 slumpvis valda på gymnasiesko-
lor. Dessutom har 33 IT-ansvariga vid pionjärskolor besvarat frågor. Pion-
järskolor som slumpvis valts ur Skolverkets projektskolor och de som vid
undersökningstillfället hade en e-postadress. Pionjärskolorna i undersök-
ningen kommer därmed från samma grupp skolor som utgör underlaget i
den här studien. Fördelningen mellan stadier är tyvärr inte tydlig i Statskon-
torets redovisning så det går inte att avgöra hur många av de 33 som är
gymnasieskolor.

Jag väljer här att jämföra vissa resultat som fokuserar användning av
informationsteknik, arbetsformer och läromedelsfrågor. I en sammanfatt-
ning konstateras att:

Ett stort tekniskt genombrott sker i många kommuners skolväsende i
och med att lokala nät byggs ut och skolor får möjlighet att med fast
anknytning etablera kommunikation med externa databaser och med
skolor på andra orter och i andra länder. Det tekniska genombrottet
följs av ett pedagogiskt där skolor integrerar IT-strategier i sina lokala
skolplaner och där lärare utbildas för att använda IT som ett av flera
pedagogiska hjälpmedel. (s.9)

De tekniska förutsättningarna börjar nu i allt större utsträckning finnas i
skolorna. Gymnasieskolorna i den här studien, pilotskolor såväl som ej pi-
lotskolor, är en bekräftelse för den uppfattningen.

Statskontoret har genom att fråga rektorer angett att 62 % av gymnasie-
skolorna har en IT-strategi. I den här undersökningen har vi genom katego-
risering av svaren kunnat konstatera att 80 % har en IT-strategi. En siffra
som kan anses relevant med tanke på att det skiljer ett år mellan undersök-
ningarna. Likadant blir resultaten när det gäller gymnasieskolornas möjlig-
het till datakommunikation. 79 % av gymnasieskolorna hade i Statskonto-
rets undersökning möjlighet att söka information i externa databaser. Mot-
svarande siffra i den här studien är 100 %. Det kan antas att alla har kommu-
nikation i form av fast förbindelse men även här finns en diskrepans mellan
lärare på samma skolor. En del av dem anger även telefonmodem, vilket
kan vara en sammanblandning med den datakommunikation de har tillgång
till från bostaden.

I det här sammanhanget kan också redovisas att samtliga gymnasiesko-
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lor i den här studien har egna hemsidor på Internet. Genomgången gjordes
under sommaren 1997 genom att använda en databas för skoladresser på
Sunet. Avsikten var att använda Skoldatanätets egen databas med skolad-
resser men den var inte åtkomlig just då! En www-baserad hemsida möjlig-
gör å ena sidan en ”marknadsföring” av skolan men kan å andra sidan också
användas i ett pedagogiskt sammanhang. Här möjliggörs en publicering av
olika arbeten. Lärare och elever i olika program och ämnen kan ha sina egna
sidor där arbetsplanering och kommunikation sker. Den senare användning-
en förekom inte särskilt frekvent men någon närmare granskning av de olika
hemsidorna gjordes inte på grund av tidsbrist.

Statskontoret (1996) konstaterar fortsättningsvis att:

IT kan få mycket stora följder för skolans inre arbete. Representanter
för pionjärskolor anser – i större utsträckning än rektorer och skolche-
fer att lärarnas samarbete kommer att öka (s.27ff).

Lärarnas samarbete är en av de framtidsfrågor som ställdes även till den här
studiens lärare. Här görs en jämförelse mellan de två undersökningarna av
den och några andra av de tio framtidsfrågorna.

Lärarna i vår studie anger i betydligt lägre omfattning att informations-
teknik kommer att påverka läromedelsanvändningen i skolan. De kanske
intressantaste skillnaderna finns i frågan om IT påverkar lärarnas val av
läromedel och om elevernas ämneskunskaper kommer att förbättras. För att
direkt kunna jämföra undersökningarna har resultaten från den här studiens
frågor 37 och 38 sammanförts till en campactvariabel ”IT påverkar lärarnas
val av läromedel”.

Diagram 13. IT påverkar lärarnas val av läromedel.

Drygt sex av tio (64 %) rektorer (alla från gymnasieskolan) och pionjärer
(66 %) (från skolans alla stadier) anger att IT kommer att påverka lärarnas
val av läromedel i mycket eller ganska hög grad. Motsvarande siffra för
lärarna i den här studien är 36 % alltså knappt fyra av tio.
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Diagram 14. Elevernas ämneskunskaper förbättras genom tillgång till mer och ak-
tuellare information.

Att IT kommer att medföra att elevernas ämneskunskaper förbättras anser
åtta av tio rektorer och pionjärer. Även här har lärarna i vår studie lägre
omdömen, sex av tio har den uppfattningen.

Att det skiljer några procentenheter mellan de båda undersökningarna är
ändå inte det viktiga här utan mer att lärarna visar på en tydlig uppfattning
om att informationsteknik kommer att innebära förändringar för läromedels-
användningen. Lärarna i vår studie visar dock en mer avvaktande inställ-
ning då majoriteten (64 %) anger att de i mycket eller ganska låg grad anser
att informationsteknik kommer att inverka på deras läromedelsval. I Stats-
kontorets sammanfattande kommentarer anges:

Pionjärskolorna ligger en fas före de vanliga skolorna (…) Svaren vi-
sar tydligt att IT får konsekvenser för skolans användning av läro-
medel. En stor majoritet lärare på pionjärskolorna gör eller avser göra
egna läromedel. (s.66 ff)

Ett konstaterande som inte har samma tydliga tendens från den här studiens
lärare. I Diagram 4 redovisas fråga 37 ”om du i större utsträckning än idag
producerar egna läromedel. Drygt fyra av tio (44 %) lärare har den uppfatt-
ningen. Det kan knappast betraktas som en ”stor majoritet”.

Den tredje frågan som jämförs mellan de båda undersökningarna är om
lärarna anser att informationsteknik kommer att innebära att deras samarbe-
te med lärarkollegorna på skolan kommer att öka.

Diagram 15. ITs påverkan på lärares samarbete.
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Statskontorets pionjärer och rektorer har i stor utsträckning (63 % resp.
51 %) uppfattningen att informationsteknik i mycket eller ganska hög grad
kommer att innebära att lärare ökar sitt samarbete med varandra. Lärarna i
vår studie har en helt motsatt uppfattning. Knappt 3 av tio (28 %) instämmer
i den uppfattningen. Istället anser sju av tio (72 %) att informationsteknik i
mycket eller ganska låg omfattning kommer att påverka deras samarbete.

Sammanfattning av resultat

IT på skolorna

IT är etablerad i studiens skolor och används reguljärt i undervisningen.
Datorer finns fortfarande i stor utsträckning i datasalar men ökningen i da-
tortätheten har gjort att de också finns närmare elevernas ämnesstudier i
klassrum, grupprum och andra lokaler som exempelvis studiehallar.

Knappt hälften av lärarna anger att deras skola har en IT-strategi. Här
finns olika uppfattningar mellan lärare på samma skola. De som svarat att
det inte finns någon strategi är fördelade över alla skolor utom en. IT-strate-
gin behandlar sällan läromedel.

Investeringar i IT sker (numera) i stor utsträckning genom skolbudgeten
alternativt i kombination med kommun och/eller annan finansiär. Knappt
hälften av studiens lärare anger att de har haft inflytande på anskaffning och
placering av datorer på skolan.

Arbetsformer

Två tredjedelar av använda arbetsformer i undervisningen möjliggör ett flex-
ibelt arbetssätt för eleverna. Gemensamma genomgångar (en tredjedel av
undervisningstiden) används något mindre i pilotskolor än ej pilotskolor.
En fjärdedel av lärarna anger att IT innebär att de i framtiden kommer att
öka samarbetet med andra lärare på skolan och drygt varannan kommer att
använda ett mer problemorienterat arbetssätt än idag.

Läromedel

Val av ”elevens lärobok” görs i stor utsträckning av ämneskonferensen men
det finns också tydliga inslag av att den enskilda läraren, antingen med be-
slutet i ämneskonferens som grund eller helt individuellt, kan avgöra läro-
medelsanvändningen. Några kriterier för ämneskonferensernas val finns
sällan. När detta anges vara fallet är ekonomin något som nämns. Ett sam-
band finns mellan hur valet av läromedel sker och användning av förlags-
producerade läromedel. När den enskilda läraren har ett större eget inflytan-
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de över läromedelsvalet används förlagsproducerade läromedel mindre frek-
vent. En tredjedel av lärarna anger att IT i framtiden kommer att innebära att
de i mindre utsträckning kommer att använda förlagsproducerade läromedel
och istället producera egna läromedel. Den gruppen lärare anger att de idag,
i lägre omfattning än övriga, använder förlagsproducerade läromedel.

Informationsteknik

IT används av lärarna i mycket stor utsträckning som eget arbetsredskap.
Ett fåtal använder aldrig datorns verktygsprogram eller datakommunika-
tion. De flesta har tillgång till datakommunikation och använder möjlighe-
ten till faktasökning och att kommunicera med andra. Hälften använder da-
takommunikation i sina lektionsförberedelser och de flesta anser att det är
ett komplement till, och inte en ersättning för, traditionella läromedel.

Lärarna har uppfattningen att eleverna använder IT enligt samma möns-
ter som de själva. De använder IT både under grupparbeten och enskilt arbe-
te. Elevernas användning sker både under och utanför lektionstid. Majorite-
ten av lärarna anger att IT kommer att innebära att elevernas ämneskunska-
per förbättras genom tillgång till mer och aktuellare information och IT ang-
es också i viss mån ge eleverna bättre läromedel.

De lärare som ofta använder förlagsproducerade läromedel i sin under-
visning värderar IT-användning lägre än de lärare som sällan använder tra-
ditionella läromedel i sin undervisning.

Några signifikanta samband när det gäller lärares IT-användning: Den är
högre i pilotskolor än i ej pilotskolor. Män använder IT i högre utsträckning
än kvinnor. Lärare som deltagit i fortbildning inom datakommunikation/
Internet i högre utsträckning än de som ej deltagit i fortbildning inom områ-
det. Används av lärare i samhällskunskap i högre utsträckning än lärare i
engelska och karaktärsämnen. Den bakgrundsvariabel som har störst bety-
delse är dock lärarens ålder. Ju yngre lärare desto större användning av IT.

Skolbibliotek

IT finns i skolornas bibliotek och används, enligt bibliotekarierna, till bl.a.
databassökning i den egna katalogen där sällan hela skolans bestånd finns
registrerat. En strävan mot att så sker finns i flera skolor. De flesta skolor
har bibliotekets datorer kopplade till ett nätverk men det går sällan att söka
i biblioteksdatabasen från andra platser i skolan. Däremot har de flesta tek-
niska möjligheter att söka i hela beståndet i kommunens bibliotek.

Enligt bibliotekarierna har elevernas IT-användning i biblioteket samma
funktion som lärarna anger ovan men här är faktasökning än mer domine-
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rande och bibliotekarierna uppmärksammar i större utsträckning att elever-
na använder sig av diskussionsgrupper (news) på Internet än vad lärarna
anger.

Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare anges av bägge grupperna ha
ökat i och med användningen av IT och de uppskattar att det samarbetet
kommer att öka ytterligare. Samarbete när det gäller informationssökning är
mer omfattande än när det gäller kritisk granskning och analys av källor.
När de angett inom vilka områden de idag samarbetar så framträder tre om-
råden markant. Temaarbeten, specialarbeten och inköp av litteratur avsett
för biblioteket. Samarbete när det gäller andra läromedel är mycket sällsynt.
Ett tydligt mönster är att bibliotekarierna i högre grad än lärarna anger att
samarbete förekommer.

Bedömning av viktiga inlärningsresurser

Viktiga inlärningsresurser anger lärarna främst vara datorers verktygspro-
gram och därefter rangordnas förlagsproducerade läroböcker, AV-lärome-
del, datakommunikation och sist pedagogiska program, s.k. undervisnings-
program. När bibliotekarierna gör rangordningen toppar de pedagogiska
strukturerade inlärningsresurserna. De sätter förlagsproducerade läroböck-
er främst, följt av pedagogiska undervisningsprogram. Därefter AV-läro-
medel och datakommunikation och sist datorns verktygsprogram.

Några signifikanta skillnader när det gäller att värdera IT-läromedel är
att kvinnor i högre utsträckning än män och lärare i engelska i högre ut-
sträckning än lärare i samhällskunskap och karaktärsämnen anser att IT-
baserade läromedel är viktiga inlärningsresurser. Lärarens undervisningser-
farenhet visar sig ha betydelse. Ju kortare erfarenhet, oavsett lärarens ålder,
ju mer positiv inställning till IT-läromedel.

När det gäller att värdera traditionella läromedel som viktiga inlärnings-
resurser består skillnaderna i att kvinnor har en högre värdering än män och
lärare i engelska i högre utsträckning än de övriga lärarkategorierna. Här
finns däremot inga skillnader när det gäller lärarnas undervisningserfaren-
het, ålder eller mellan pilot- och ej pilotskolor. Det finns heller ingen skill-
nad, vare sig i bedömning av IT-läromedel eller traditionella läromedel som
viktiga inlärningsresurser, beroende på om läraren deltagit i fortbildning
eller ej.

Jämförande studier

Vid en jämförelse med en liknande undersökning som genomfördes för drygt
ett år sedan av Statskontoret (1996) framkommer att den här studiens lärare,
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till skillnad från rektorer och pionjärer som var de svarande i den studien,
har en betydligt mer avvaktande inställning till att informationsteknik skul-
le medföra att deras samarbete med kollegor på skolan ökar och att deras
läromedelsanvändning förändras.
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Kapitel 5 Diskussion

Brister i studien

En viktig del i forskningsprocessen är att formulera innehållsrika frågeställ-
ningar utifrån sitt forskningsområde. När data insamlas med kvantitativa
metoder blir formuleringen än viktigare då även mängden frågor blir be-
gränsande. Nu efter databearbetningen känns det än viktigare. Inte bara ut-
ifrån antagandet att svarsprocenten minskar ju fler frågor som förväntas be-
svaras, utan mer utifrån den innehållsliga aspekten. I avsnittet om under-
sökningens genomförande kommenterade jag den ”låga” svarsprocenten
(64 %). Har de 36 % som inte besvarat frågorna en annan uppfattning än de
som svarat? Uppfattningar som skulle kunna påverka resultatet. När det gäl-
ler studiens perspektiv på läromedel är bortfallet, enligt min mening, av
mindre betydelse. Studiens resultat bekräftar tidigare undersökningar med en
etablerad praxis. Det kan däremot vara annorlunda när det gäller informa-
tionsteknik. Om det är de yngre lärare på gymnasieskolorna som inte svarat
finns en risk att resultatet påverkats negativt, speciellt vad gäller att bedöma
informationsteknik som en viktig inlärningsresurs nu och i framtiden. An-
ledningen är att ålder verkar ha ett stort inflytande på bedömningen. Om det
är de äldre som inte svarat får det naturligtvis motsatt inverkan, informa-
tionsteknik används inte generellt i den omfattning som resultatet visar.

När det gäller att formulera innehållsrika och samtidigt entydiga frågor
så har det här arbetet varit en lärorik erfarenhet. Inledningsvis diskuterade
jag skillnaden mellan en kvalitativt och en kvantitativt inriktad datainsam-
ling. I tidigare studier har intervjuer och observationer varit mitt instrument.
Att interagera med sin respondent ger unika möjligheter att förtydliga egna
frågeställningar och kontrollera att jag uppfattat svaret på det sätt som res-
pondenten tänkt sig. Dessutom kan följdfrågor ställas utifrån dessa svar för
ytterligare fördjupning och förståelse av uppfattningar.

Den situationen behöver man som forskare utgå ifrån som en tänkt situa-
tion när frågor konstrueras. Det finns naturligtvis metoder för att sedan ”ka-
librera” sitt instrument, exempelvis att några i den tänkta populationen läser
igenom och gör kommentarer till frågeformuläret och/eller göra en provom-
gång. En sådan ”provomgång” genomfördes i praktiken i den här studien.
På grund av problemet med att få in lärarnas adresser skickades enkäten ut i
omgångar under hösten 1996. De första tre skolorna fick i praktiken utgöra
en sådan provomgång. När svaren kom in kontrollerades svarsbenägenhet
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och rimligheten i deras svar. Detta föranledde inte att några förändringar
gjordes i frågeformuläret.

Den genomgången, och tidigare kontroller, upptäckte inte den begrepps-
glidning som finns i formuläret när det gäller läromedel. Begreppet lärome-
del är ett övergripande begrepp, som tidigare diskuterats och betyder i prak-
tiken att många olika medel används. Läromedel kan vara, och är många
gånger, synonymt med ”elevens lärobok”. När det gäller frågan om val av
läromedel så innehåller formuläret ett förtydligande – en begreppsdefinition
så att en så stor gemensam förståelse ska finnas hos respondenterna. När det
gäller frågan om hur ofta läraren använder läromedel så står det: ”Hur ofta
använder du förlagsproducerade läromedel?”. Frågan är medvetet ställd så
för att göra en avgränsning i förhållande till de egna producerade läromed-
len läraren använder. Förlagsproducerade läromedel kan vara mycket annat
än ”elevens lärobok”, men min tolkning är att då frågorna kommer tätt efter
varandra, den med definitionen uttalad först, så har läraren även den definitio-
nen som mental ram vid besvarandet av nästa frågeställning. En tolkning
som naturligtvis ger utrymme för diskussion och ifrågasättande.

Det här är de mer övergripande problemen som jag ”brottats med”. Det
finns säkert fler. Några återkommer jag till under respektive diskussions-
område.

IT – etablerad teknik – didaktik

Informationstekniken, i den här studien representerad av datorer och dess
kringutrustning, har etablerats i gymnasieskolorna, i så hög grad att lärare
inte längre kan ange hur många datorer som finns tillgängliga för eleverna.
Det är givetvis en slutsats från min sida när det visade sig att frågorna om
datortäthet inte gick att bearbeta p.g.a. alltför olika svar av lärare på samma
institution och skola. Ett fenomen som också problematiseras i den natio-
nella utvärderingen av kommuner som har ekonomiskt stöd från KK-stiftel-
sen (Edström & Riis 1997). Behandlar man fenomenet rationellt är det ju
enklast att fråga en ansvarig på skolan om antalet datorer, var de är placera-
de m.m. Tanken här var att läraren, som förväntas integrera informations-
teknik i undervisningen, skulle uttrycka sin uppfattning om tillgänglighet.

Enligt statistik från Skolverket (1996) var datortätheten 1995 i gymna-
sieskolan 7,7 elever per undervisningsdator och 3,1 lärare per lärardator.
Den studien visade också att antalet datorer hade fördubblats sedan mät-
ningen 1993 och att datorerna i allt större utsträckning fanns i klassrummet
istället för i speciella datorsalar. I gymnasieskolan gällde detta i mindre ut-
sträckning än i grundskolan. 3/4 av gymnasieskolans datorer stod 1995 i
datasalar. Att datorer i hög utsträckning fortfarande finns i datasalar bekräf-
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tas i den här studien. I vilken omfattning går däremot inte att ange. Men det
är inte troligt att gymnasieskolorna i någon större omfattning övergett data-
salen, eller kommer att så göra, bl.a. därför att det finns definierade data-
kurser i vissa av programmen. Utbildningar som ”kräver” en större mängd
datorer i samma lokal.

Lärarna anger också att skolans datorer är sammankopplade i nätverk
med extern datakommunikation. Nätverk som verkar vara fysiskt begränsa-
de i skolan. Något som talar för att så är fallet är att endast bibliotekarier på
två olika skolor anger att bibliotekets katalog är åtkomlig från andra datorer
i skolan.

Fyra av tio lärare i den här studien anger att det finns dator i de klassrum
där de undervisar. Att eleverna under lektionstid, inom ämnesundervisning-
ens ram, använder datorer blir en bekräftelse på att fokus flyttats från under-
visning om datorer till undervisning med datorer. Att läraren själv använder
dator som ett arbetsredskap verkar vara en förutsättning för att bedriva en
ämnesundervisning med stöd av informationsteknik.

IT – en generations- och/eller utbildningsfråga?

En bakomliggande variabel som visade sig ha ett högt förklaringsvärde är
lärares ålder. Ju yngre desto mer benägen är lärare att både använda och
bedöma datorer/IT som en värdefull inlärningsresurs. Innebär det att imple-
menteringen är en generationsfråga? Gymnasielärarnas medelålder i den här
studien är 50 år. En fjärdedel av lärarna är 55 år eller äldre. Har fortbildnings-
insatser någon betydelse? Ja, den fortbildning lärarna anger att de erhållit
inom området datakommunikation/Internet har haft en avgörande betydelse
för deras nuvarande datoranvändning. Däremot finns ingen sådan påverkan
av fortbildningsåtgärder vad det gäller att bedöma viktiga inlärningsresur-
ser i framtiden. Fortbildning verkar ha betydelse när det gäller att kortsiktigt
förändra handlingar hos lärarna men påverkar inte deras traditionella möns-
ter när det gäller läromedelsval. När läraren genomgick grundutbildningen
verkar däremot ha betydelse när det gäller läromedelsval. Utan att föra reso-
nemanget särskilt utförligt, då data inte är tillräckligt väl underbyggda (se
tidigare resonemang om brister), verkar det vara så att lärare med kortare
undervisningserfarenhet, oavsett ålder, värderar IT-läromedel högre än lä-
rare med lång erfarenhet. Att förklara det utifrån den lärarutbildning de ge-
nomgått verkar inte rimligt med tanke på den aktuella debatten.9 Det finns

9. Efter en intensiv debatt under 1995/96 om lärarutbildningens oförmåga att inte-
grera informationsteknik i utbildningen har regeringen beslutat att IT-utbildning är
obligatorisk i utbildningsplanerna för alla lärarkategorier fr.o.m. hösten -97.
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även en kommentar från en av dessa lärare som understryker lärarutbild-
ningens tillkortakommande. En tanke är att det kan ha något att göra med
tidigare arbetslivserfarenhet. En ”äldre” lärare med sin erfarenhetsram ut-
vecklad utanför skolsystemet, värderar informationsteknik högre än lärare
som funnits inom skolsystemet en längre tid. Resultatet i studien indikerar
att IT i skolan är en generationsfråga!

Pedagogisk organisation

Resurser – yttre och inre ramfaktorer

En yttre ramfaktor, som antogs ha betydelse för lärarnas IT-användning, är
kommunens IT-strategi. I Skolverkets statistik (1996) har hälften av kom-
munerna med gymnasieskola svarat att de har en IT-strategi. När den här
studien gjordes, drygt ett år senare, kunde det antas att den siffran skulle
visa sig vara högre. Nu syns inte detta på grund av att lärare på samma skola
lämnar så olika svar. Vid granskning av hur de som är specialfunktionärer
(har ett ämnesansvar) svarat, visar det sig att sexton av studiens tjugo skolor
sannolikt har en IT-strategi. På resterande fyra skolor finns även inom grup-
pen specialfunktionärer varierande uppfattningar om en IT-strategi finns
eller inte. Det intressanta, enligt min mening, är att fast det uppenbarligen
finns en IT-strategi, så är den inte i någon högre grad känd bland studiens
lärare. Ett styrinstrument som inte är känt borde ha betydande svårigheter
att fungera som ett implementeringsverktyg, såvida inte andra processer har
den funktionen för lärarna.

Hälften av lärarna anger att de upplever sig ha haft inflytande på datoran-
skaffning och -placering. Att delta i en sådan process så att upplevelsen av
medinflytande uppstår kan antas vara av större värde för implementering än
en formell IT-strategi. Politiskt styrs resurser genom prioriteringar i skol-
plan och IT-strategi. De politiska målen uttrycks oftast i datortäthet per elev.
En politisk vilja som kan jämföras med 60- och 70-talets läromedelsam-
bitioner om fria läromedel och gåvoläromedel. Eller ska jämförelsen göras
med att ett visst antal filmprojektorer, TV och videobandspelare ska finnas
för att möjliggöra användning av läromedel som är producerade för dessa
medier? Att ett antal datorer finns tillgängliga innebär inte att de kan betrak-
tas som läromedel, möjligtvis pedagogiska verktyg. Först när programvaror
installeras och används är de att betrakta som läromedel.

En inre ramfaktor är skolans arbetsplan, ett styrinstrument som lärarkol-
lektivet kan antas ha inflytande över. Hälften (knappt) av lärarna anger att
deras gymnasieskola har en arbetsplan. Skolverket (1996) konstaterar i sin
genomgång att gymnasieskolorna i mindre omfattning än andra skolformer
har upprättat någon arbetsplan och fortsätter:
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I målstyrningens idé ligger att målen ska preciseras så nära verksam-
heten som möjligt. De nationella målen och skolplanernas priorite-
ringar ska på skolnivå omformas till uppföljningsbara verksamhets-
mål i arbetsplaner. (s.78)

Lärarna i studien anger att när det finns en arbetsplan är det mindre vanligt
att den omfattar läromedel i något avseende. Vilka läromedel som ska an-
vändas är något som i stor utsträckning avgörs närmare genomförandefältet,
av ämneskollegiet.

En ramfaktor som tidigare har visat sig ha stor betydelse för att praxis
med val av en gemensam ”elevens lärobok” fortlever är skolans ekonomi.
Ett styrinstrument som formas av både yttre och inre ramfaktorer. Studien
bekräftar att ekonomin för läromedel som regel är decentraliserad till äm-
neskonferensen och utgör därmed en inre ramfaktor. I tidigare studier (Juh-
lin 1994b) anger lärare att ekonomin inte tillåter något annat sätt att välja
läromedel än en gemensam lärobok för eleverna. Den valda elevens lärobok
används av eleverna ett antal år framåt och tar ett så stort utrymme av till-
gängliga resurser så att den kan sägas styra all annan läromedelsförsörjning.
Informationsteknik finansieras i huvudsak genom skolbudgeten, alternativt
med externa medfinansiärer. Till skillnad från övriga läromedel är inte be-
sluten decentraliserade till ämneskollegiet utan här finns ett mer centralise-
rat beslutsfält som mer har drag av en yttre ramfaktor. I samband med dator-
anskaffning beslutas oftast vilka verktygsprogram som ska installeras, even-
tuellt också ett antal pedagogiska program och uppslagsverk. Om senare
behov av anskaffning av programvaror belastar ämneskonferensernas läro-
medelsanslag vet vi i det här läget inte så mycket om. En inte alltför djärv
uppfattning är att det antagligen blir så. Blir valet även då utifrån traditionen
att först välja en elevens lärobok och sedan, om resurserna räcker, välja
kompletterande läromedel?

Den enskilda lärarens egenkontroll när det gäller informationsteknik är
jämförbart med läromedel i övrigt. I genomförandefältet, undervisningssi-
tuationen avgör läraren om, när och i vilken grad informationsteknik och
andra läromedel används.

Arbetsformer – genomförandefältet

I skrifter10 om skolan används ofta argumentet att IT är ett pedagogiskt verk-
tyg som möjliggör förändring av arbetsformer. Lärarna i studien ger i ett
avseende en viss indikation på detta. Lärare i pilotskolor arbetar i större

10. Se Ds 1996:67 IT i skolan, IT-guiden, Regeringens proposition 95/96:125.
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omfattning i arbetslag än lärare i ej pilotskolor. Om det har något betydelse
att dessa skolor tidigare deltagit i projektverksamhet omkring informations-
teknik eller inte kan inte sägas här. I en förändringsprocess kan sällan en
enstaka faktor utpekas utan det är den miljö/kultur den enskilda skolan finns
i som är avgörande.

När det gäller de arbetsformer som lärare använder i undervisningen finns
en liknande skillnad. Lärarna i pilotskolorna använder något mer individu-
aliserad handledning och mindre gemensamma genomgångar än lärare i ej
pilotskolor. Lärare som använder mindre tid till gemensamma genomgång-
ar bedömer informationsteknikens möjligheter i undervisningen högre än
andra lärare. Det innebär att pilotskolorna i något större utsträckning närmar
sig arbetsformer och en IT-användning som förordas i skolans styrdoku-
ment. Indelningen i de fyra undervisningsformerna och de valda ”etiketter-
na” visar sig ha stor relevans. Så här beskriver Skolverket (1996) arbetsfor-
merna i den svenska skolan:

Olika studier av vad som sker i klassrummet har genomförts sedan
1960-talet. De har lagts upp och presenterats på olika sätt men bilden
av lärares beteende i klassrummet är påfallande lika från tid till annan.
Undervisningen består av lärarledda genomgångar och förhör, grupp-
arbete och enskilt arbete. Tidsfördelningen mellan de olika formerna
har förändrats, främst i de lägre klasserna där enskilt arbete upptar en
större del av tiden. (…) I en studie av undervisningen på högstadiet
våren 1995 har eleverna gett sin bild av vilka former som förekommer
i skolarbetet. Det dominerande inslaget är att läraren talar och elever-
na lyssnar eller att läraren talar och frågar och eleverna svarar. Enskilt
arbete eller inslag av undersökande arbete förekommer men är mindre
vanligt. Den bild som ges är därmed i stort densamma som gavs i den
nationella utvärderingen av grundskolan 1992. (s.49)

Angivna arbetsformer liknar helt de i studien använda. Här anges att en
tidsförskjutning mellan de olika arbetsformerna har skett, framförallt i de
lägre klasserna där enskilt arbete har fått en större del av tiden. Tyvärr har
det inte varit möjligt att spåra grunddata. Jag är ändå benägen att inta upp-
fattningen att även i gymnasieskolan har en tidsförskjutning skett mellan
arbetsformerna, då två tredjedelar av undervisningen sker i för eleverna mer
flexibla former.

Om ovan skissade bild av läraren som den frågande och eleven som sva-
rande direkt kan appliceras på de angivna formerna blir även i Skolverkets
resonemang osäkert. Antag att de gemensamma genomgångarna betyder att
läraren ”pratar mest” så utesluter det ju inte att man arbetar på ett undersö-
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kande arbetssätt. Någon egentlig koppling mellan ett ”undersökande arbets-
sätt” och de angivna undervisningsformerna som använts i studien går inte
att göra. Något som också pekar på att det inte går att inta en sådan stånd-
punkt är att när lärare besvarat ”framtidsfrågorna 35–44” så har ett antal, i
sina öppna kommentarer, angett att de redan idag använder ett problemba-
serat (undersökande) arbetssätt. Deras angivna undervisningsformer skiljer
sig inte från övriga lärare.

En av de lärare som jag tidigare intervjuat och observerat är Carin (finge-
rat namn) (Juhlin Svensson 1995). När Carin använder arbetsformen ge-
mensamma genomgångar fanns stort utrymme för eleverna att både ställa
frågor till Carin men också till varandra och att diskutera. Det är inte den
valda arbetsformen som möjliggör för eleverna att arbeta självständigt utan
mer det förhållningssätt (stil) lärare har till eleverna. Enligt mina iakttagel-
ser hade Carins elever möjlighet till eget ansvarstagande över sin inlärnings-
situation, kanske till stort del beroende på Carins stil.

En av frågeställningarna är om arbetsformer förändras vid användning
av informationsteknik. Slutsatsen är att det finns en tendens i materialet att
så är fallet. Lärare som bedömer informationsteknik som viktig inlärnings-
resurs använder i större utsträckning arbetsformer där eleverna har inflytan-
de över genomförandet.

Samarbete lärare-bibliotekarier

Bibliotekarier i den här studien har en större benägenhet (positivt inställ-
ning) till samarbete än lärarna. Den ambitionen hos bibliotekarier visar ock-
så tidigare studier (Juhlin 1994b) i gymnasieskolor. Samarbete som anges
är inom de traditionella områdena temaarbeten, specialarbeten och inköpt
av litteratur till biblioteket. Drygt hälften av lärarna anger också att man gör
det. Jag har tidigare berört att bibliotekarier kan samarbete mer med lärare
inom andra ämnen än de som företräds i studien. Det kan förklara den högre
samarbetsgraden, men troligtvis är det så att bibliotekarierna har en mer
generell uppfattning om samarbete. De är en eller två på en skola som sam-
arbetar med ett stort antal lärare. Det som uppfattas av bibliotekarier som
hög grad av samarbete blir för den enskilda läraren en mindre del av dennes
tidsutrymme.

När det gäller samarbete inom övrig läromedelshantering är båda yrkes-
grupperna överens om att det sker i ringa utsträckning. Inköp av läromedlet
”elevens lärobok” är sällan ett område de samarbetar inom. Intressant är här
att det är det enda området där lärarna i större utsträckning än bibliotekarier-
na anger att de samarbetar. Graden av upplevt samarbete är kanske beroen-
de på vem som ”äger” problemet. Traditionellt är det här en fråga för äm-
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neskollegiet, ett fält inom skolan där bibliotekarien sällan har tillträde. Bib-
liotekarien finns sällan i arbetslagen. Samverkansformer bygger istället på
informella kontakter mellan grupperna. Detta bekräftas av kommentarerna i
den öppna frågan.

Gymnasieskolans bibliotekarier är nästan utan undantag fackbiblioteka-
rier. Inledningsvis kommenterade jag bibliotekariernas yrkesutbildning. De
är professionella informationssökare. Att kritisk granska och analysera käl-
lor har genom tillgång till datakommunikation och Internet blivit mer vä-
sentligt än tidigare. Lärare har tidigare, genom den pedagogiska texten, i
stor utsträckning använt källor som varit kontrollerade. Arbetet har läro-
medelsförfattarna utfört. Det innebär givetvis inte att lärare saknar kunskap
om ett källkritiskt förhållningssätt. Fördelningen mellan pedagogiska och
andra texter i undervisningen kommer att förändras. De senare ökar i om-
fattning bl.a. genom användning av Internet. Lärare anger att de i större
utsträckning själva kommer att producera läromedel, vilket innebär att de
blir producenter med ansvar för källkritik. Elever har behov av kunskap om
källkritik, därför att också de blir producenter av text. Tidigare var de i stor
utsträckning konsumenter av lärobokens pedagogiska text. Innebär det att
lärare och bibliotekarier har ett arbetsfält som är gemensamt i förhållande
till eleverna? En anledning till att jag har den uppfattningen är att båda yr-
kesgrupperna är begränsade resurser för eleverna. Att då utveckla en ge-
mensam strategi bör innebära en kvalitetshöjning för eleverna.

Bibliotekariers tid ägnas i stor utsträckning åt elever. Lärare använder
mycket begränsat biblioteket som en informationskälla (Juhlin 1994a). Nu
anger båda grupperna att informationsteknik medför att lärare i framtiden i
större utsträckning kommer att använda biblioteket. Bibliotekarier har den
uppfattningen i betydligt högre grad än lärare. Lärarna är mer återhållsam-
ma, de tror inte i så hög grad av de förändrar sina handlingar men några har
ändå uppfattningen att informationsteknik innebär ett ökat samarbete med
bibliotekarien och ökad användning av skolbiblioteket.

När det gäller elevernas användning av skolbiblioteket är lärare och bib-
liotekarier mer överens. Båda grupperna anser att eleverna i ökad utsträck-
ning har behov av biblioteket. Frågan är på vilket sätt? Är biblioteket ett
rum att vara i eller en digital plats att koppla upp sig till. I en gymnasieskola
med lokalt nätverk kan antas att det sökbara beståndet kan nås från vilken
dator som helst i skolan. Nu visar studien att det scenariot inte i någon större
utsträckning är genomfört. Men kommentarerna visar att man strävar mot
en sådan informationsförsörjning. Eleven flyttar sig fortfarande i stor ut-
sträckning till det rumsliga biblioteket både för att använda traditionella
tryckta och elektroniskt baserade källor. En tendens är ändå att tillgänglig-
heten i skolans läromedelsbestånd ökar när informationsteknik används.
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Läromedel

I de tidigare studierna (Juhlin 1994a och b) konstaterades att praxis med val
av en gemensam ”elevens lärobok” fortlevde. Denna praxis kan möjligtvis
ha blivit ifrågasatt av pilotskolorna i den här studien, men när fortfarande
ämneskonferenser i så stor utsträckning väljer en gemensam lärobok för
kursens/ämnets elever, har inte något verkligt konkurrerande handlingsal-
ternativ etablerats. När enskilda lärare har möjlighet att avgöra valet använ-
der de i mindre utsträckning förlagsproducerade läromedel.

Informationsteknik är nu ett av flera läromedel som kan användas för att
uppnå målen i undervisningen. Användning av läromedlet informationstek-
nik kan, men behöver inte innebära, att praxis med elevens lärobok föränd-
ras. Lärare i pilotskolor använder mer informationsteknik och mindre för-
lagsproducerade läromedel än lärare på ej pilotskolor. Beror det på att de
arbetar mer kollegialt i arbetslag och/eller finns i skolor där kulturen inte
bara bejakar ett sådant handlande utan också stödjer det? En kultur som
eventuellt har införlivat informationstekniken beroende på förenande vär-
deringar genom att vara en av pilotskolorna vid Skoldatanätets startande.
En svaghet i resonemanget är att det finns en faktor som är betydligt mer
framträdande när det gäller användning av informationsteknik än att finnas
på en pilotskola. Det är, som jag tidigare berört, lärarens ålder. Ju yngre ju
större förespråkare för informationsteknik. De som besvarat enkäten i de
skolor som ej är pilotskolor, har en högre åldersstruktur än lärare i pilotsko-
lor. Exempelvis så återfinns ingen i den skapade ålderskategorin ”yngre” i
ej pilotskolor. Några sådana skarpa gränser finns knappast i praktiken. An-
tagandet kan då bli att om lärare i ej pilotskolor hade en liknande åldersför-
delning som pilotskolorna skulle det utjämna skillnaderna i uppfattningar.

Varför föra resonemanget över huvudtaget när lärarna i studien så tydligt
säger att informationsteknik i huvudsak är ett komplement och inte något
som ersätter traditionella läromedel? Ett komplement som de i större ut-
sträckning i framtiden kommer att använda. Grunden är, enligt min mening,
hur kunskapsprocessen för eleverna organiseras. Tidigare har jag anfört att
det är lärarens strategi/stil som avgör i vilken grad, mer eller mindre, elev-
ens lärobok utgör grunden för både kunskapsinhämtande och val av kom-
pletterande källor.

Genom valet av en gemensam lärobok för eleverna finns det ”en gedigen
stabilitet” som lärare också värdesätter. Jag använder återgiven Carin, som
uttryckte det så här (Juhlin 1994a):

Jag har personligen provat att undervisa utan läromedel och det var
bland det jobbigaste jag varit med om. Det går inte att komma ifrån att
elever är frånvarande och då ska man hålla reda på vem som har fått
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det och det materialet och snart är man inne i en karusell som man
håller på att bli vansinnig på. Det är jobbigt att vara läromedelsprodu-
cent för det måste man vara då för man behöver fästa vissa saker på ett
papper. Man kan inte bara lite till att eleverna jobbar på egen hand, det
blir så mycket missuppfattningar. Det är en trygghet med en lärobok.
(s.21)

Carin arbetar med en av ämneskonferensen utvald elevens lärobok. För
Carins elever, och med hennes lärarstil, utgör den en stabilitet i kursen. En
stabilitet som inte betyder att läroboken behöver läsas från början till slut i
någon slags linjär ordning. En annan lärarna jag intervjuat uttrycker det så
målande med hjälp av Karl den XII:

Nej då, man behöver inte börja på sidan 1 och sluta på sidan 500, inte
alls. Nu när det är aktuellt med presidentvalet i Finland så hoppar man
in på sidan 435 i läroboken talar om president som statschef (…) Så
jag tycker definitivt inte att läroboken styr planeringen, jag vet att man
säger det, men det är inte på det sättet. (…) Eleven har sin lärobok och
läraren visar vägen, hur man väljer president är ett statsvetenskapligt
moment, vi har tidigare sysslat med ekonomi och det är ingenting som
hindrar att man hoppar. Bara med några inledande ord så kan man
vara på Karl den XII. (a.a. s 21ff)

Här berör läraren kritiken som framförts om läroboken som ”det vetbaras
gräns”. Om vi nu avfärdar det scenariot, och utgår ifrån att lärare har en
undervisningsstrategi/stil som fokuserar kunskapsmålen, vad ska då eleven
lära sig i just den här kursen? Vilka är kunskapsmålen? Vem eller vilka har
definierat dessa? En lärobok är en tolkning av läro- och kursplaner utifrån
ämnets diskurs utförda av läromedelsförfattare. Vilket återför den här dis-
kussionen till utgångspunkten igen; varför välja en gemensam elevens läro-
bok? Kanske precis av den anledningen som Carin framför. Lärare överläm-
nar med förtroende till läromedelsförfattarna att definiera diskursen därför
att det annars blir en (för) stor del av deras eget lärararbete. Sitt nuvarande
lärararbete kan de sedan ”sockra” med andra kompletterande källor där in-
formationstekniken idag utgör en spännande del för eleven (och läraren).

IT-baserade läromedel

De IT-baserade läromedel som mest frekvent används är, inte förvånande,
datorns verktygsprogram. Om det innebär att den blivit något mer än den
avancerade skrivmaskinen är något mer tveksamt. Lärarna i studien säger
att eleverna använder informationsteknik till att söka fakta i större utsträck-
ning än de analyserar och löser problem. En dator är en förträfflig skriv-
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maskin. Du kan skriva in egen text men också kopiera och redigera andras.
Genom datakommunikation är texter, bilder och ljud ögonblickligen till-
gängliga11 för egen användning. Innebär det att eleverna arbetar undersö-
kande genom att ”klippa och klistra” med hjälp av datorn? Enligt min upp-
fattning är det en reproduktion som i sig mycket liknar den som läroboken
sägs åstadkomma.

Ett undersökande arbetssätt innebär att eleven har en uppgift (problem)
att lösa. En uppgift som inte har sitt givna svar i läroboken utan besvaras ge-
nom att söka, analysera, bearbeta och producera med hjälp av många källor.

Diskussionen om vem som formulerar dessa uppgifter är intressant ur
många aspekter. En är i förhållande till användandet av pedagogiska pro-
gram. Dessa program kan benämnas undervisnings- eller inlärningsprogram.
De kan vara slutna, av ”drill”-karaktär, där användaren inte kan påverka
förloppet. De kan också vara mer öppna med möjlighet att ”ställa in” olika
svårighetsgrader på övningarna. Lärarna i studien visar en avvaktande håll-
ning till dessa program. Kanske just för att de är lärare i engelska och sam-
hällskunskap. Inom språkundervisningen finns antagligen den längsta erfa-
renheten av dessa drillprogram. De första programmen som kom under 80-
talet var träningsprogram av typ glos- och grammatikprogram producerade
i sann Skinneriansk anda! Datorprogrammering tillät inte heller mycket an-
nat. Idag är det annorlunda. De multimediala verktygen utgör en helt annor-
lunda datormiljö för användaren. Lärarnas avvaktande hållning kan bero på
deras dåliga erfarenhet av de tidiga programmen eller också bedömer de att
den här typen av IT-läromedel inte är lika intressant som datakommunika-
tion för elever på gymnasieskolan. De CD-ROM-baserade programmen, ofta
multimediala med en integration med text, ljud och bild är inte så framskjut-
na i lärarnas bedömning. Åtkomligheten i skolornas nätverk, där CD-torn
ofta finns, verkar vara begränsad. Bibliotekarierna använder i betydligt hö-
gre grad CD-ROM baserat material än lärarna, vilket kan innebära att mul-
timedia har den karaktären att de placeras i biblioteket. För att använda dessa
program flyttar sig eleven till en miljö som inte läraren har ”kontroll” över,
till biblioteket eller datasalarna.

Datakommunikation är det som lärarna, efter verktygsprogrammen, pla-
cerar högt. En teknik som förutom att söka information från Internet möjlig-
gör en kommunikation med andra, lokalt, nationellt eller internationellt med
hjälp av e-post. Lärarna anser att elever kommer att använda det som ett
verktyg mellan sig i större utsträckning än till läraren. Mellan elever kan ju
också betyda mellan elever i olika länder, ett kulturellt överbryggande me-
dia.

11. Jag avstår medvetet ifrån att diskutera upphovsrätt m.m.
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Viktiga resurser i framtiden

Att lärare i den närmaste framtiden fortsättningsvis kommer att använda
läromedel i form av pedagogisk text, burna av det tryckta mediet läroboken,
bekräftas i den här studien. Lärare ser inte informationsteknik som en ersätt-
ning för läroboken utan som ett komplement. Ett komplement som de an-
vänder i stort utsträckning som ett arbetsredskap och planerar undervisning-
en så att eleverna har möjlighet att använda IT i undervisningen.

Att de sedan värderar datorns verktygsprogram högst, före läroboken,
menar jag är ett tecken på att datorn i undervisningen används som ett ar-
betsredskap på liknande sätt som i övriga samhället.

Ett av mina delsyften med studien var om användning av informations-
teknik förändrar tillgängligheten i skolans läromedelsbestånd. Svaret är åter-
igen; det pågår en process som antyder att fler gymnasieskolor ansluter sina
datorer i nätverk, både internt och externt, där bibliotekets och ämnesinsti-
tutionernas bestånd på sikt blir sökbara. Många har också, med hjälp av
olika elektroniska media, möjlighet att söka information i kommunens hela
biblioteksbestånd.

För att tydliggöra läromedelsbegreppet och samverkan mellan de profes-
sionella och eleverna i skolan har jag prövat idén genom att konstruera ne-
danstående figur. Att använda informationsteknik som ett läromedel förut-
sätter tillgång till datorer och nätverk, internt och externt. Genom extern
kommunikation och programutveckling har Internet blivit ett läromedel som
många elever och lärare använder sig av.

Figur 2. Läromedel i skolan (utvecklad från Juhlin Svensson 1995)
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Med utgångspunkt i lärandeprocessen, elevers kunskapserövring har lärare
och bibliotekarier en förändrad roll. Den här studien visar att lärares arbets-
former kan förändras när informationsteknik används. En mer individuell
handledande roll utvecklas. Bibliotekarier har sedan tidigare haft en sådan
roll för elever. En intressant fråga är om arbetsformer i ännu högre grad
utvecklas mot en mer handledande karaktär, och detta innebär att lärare och
bibliotekarier söker ett mer uttalat samarbete än idag. Ett samarbete som,
enligt min mening, borde berika elevernas kunskapsprocess.

Det pedagogiskt strukturerade Skoldatanätet har utvecklats från starten
1993/94 till att omfatta en mängd funktioner. Gymnasielärarna visar inte
här särskilt stor utnyttjandegrad. Kan det bero på deras ämnescentrering?
Dalin (1994) visar på att den ”kultur” som finns representerad i startfasen av
förändringsprocessen får avgörande betydelse för vad som utvecklats och
även på vad av detta som blir  använt. IT-strategin i skolorna har knappast
haft betydelse för vad som utvecklats på skolorna då så stor grupp lärare inte
har kännedom om att den finns. Kanske har ämneskollegiet haft den funk-
tionen.

Ramfaktorer – förändringsprocesser

Läromedelsutveckling i den här studien har studerats och förklarats i förhål-
lande till yttre och inre ramfaktorer som identifierats genom utgångspunkt i
begreppet ”skolkod”. En ansats till att förena dessa utgångspunkter finns
tecknad i figur 1 (se s.17). En skolas ”kod”, enligt Dalin (1994), identifieras
genom att anlägga ett kulturperspektiv i forskningen. Ett perspektiv som
beaktar de värderingar och normer som utvecklas i en grupp, en organisa-
tion eller en gemenskap som avgörande för utvecklingsprocessen.

Det blir väsentligt att förstå hur värderingar och normer formas, arbe-
tet struktureras, och tolkas i miljön. Det centrala blir i vilken utsträck-
ning de värderingar och normer som representeras vid utvecklingen är i
harmoni med organisationens grundläggande värderingar. (a.a. s.240)

Schein (i Hudner 1997) definierar en organisations kultur som dess sätt att
lösa konflikterna mellan yttre krav och den inre verksamhetens krav. Schein
anser att kultur skall ses i tre nivåer; (1) som de grundläggande antaganden
som delas mellan aktörerna t.ex. om hur barn lär sig eller vad skolans upp-
gift är, (2) värdering och (3) vad aktörerna säger och gör. Den första nivån i
modellen styr de två andra. En dominerande kultur finns inte alltid i en or-
ganisation. Flera grupper, t.ex. olika yrkesgrupper, kan finnas med olika
kulturer. I den här studien har uppenbarligen lärare och bibliotekarier olika
kulturer.
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När jag nu reflekterar över mina valda utgångspunkter vill jag först ut-
veckla/förändra figur 1 (se s.17). Dalin (1994) hävdar att en rad studier på
1970-talet visade att just karakteristiska drag hos skolan som organisation
fick större betydelse för om en idé genomfördes än ”kvaliteten” på produk-
ten i snävare betydelse:

I mitt arbete från 1978 påvisade jag hur karakteristika både hos inno-
vationen, hos skolan, hos skolsystemet och hos samhället (nationell
och lokal kultur) spelade en roll för om och i vilken grad en innova-
tion genomfördes. Dessa relationer illustrerades på det sätt som visas
i figur 31. (s.239).

Figur 3. Kritiska relationer i skolutveckling (figur 31 från Dalin 1994).

Omgivningen och skolans kultur samverkar i system som strävar efter att
uppnå någon slags balans mellan krav på förändring och den i praktiken
rådande kulturen.

Som jag anfört ovan antar jag att det är de grundläggande antaganden,
värderingar och handlingar som utvecklas i en organisation som är avgöran-
de för utvecklingsprocessen. I nedanstående figur gör jag en ansats till att
tolka förändringsprocessen i studiens skolor. Min uppfattning är att det inte
är IT-strategin i kommuner/skolor som har påverkanskraft nog att förändra
etablerad praxis hos lärarna i den enskilda skolan.
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Figur 4. Förändringsprocesser i studiens skolor.

En ”ny” innovation och en äldre tradition ska integreras, något helt nytt ska
helst inträffa. Det centrala blir i vilken utsträckning de värderingar och nor-
mer som ska ”utvecklas” uppfattas som ”nyttiga” utifrån organisationens
grundläggande antaganden. Den IT-strategi, som de flesta skolor verkar ha,
men många lärare inte har kännedom om, får en underordnad funktion i den
processen. En förändringsagent med större inflytande har troligtvis kollegor
varit. I handling har processen pågått genom att lärare har diskuterat läro-
medel och IT användning sinsemellan och därmed förändrat grundläggande
antaganden i skolkulturen.

Förändring sker över tid och processer har en tendens att vara ”eviga”.
Resultaten i en studie om informationsteknik bör betraktas som ögonblicks-
bilder. Det vi nu tagit del av är lärarnas strävan att förändra sin praktik. Jag
tänker främst på integrering mellan informationsteknik och traditionella lä-
romedel som pedagogiska verktyg. När, hur och med vilket perspektiv dessa
processer studeras är, enligt min uppfattning, väsentligt för att bedöma en
förnyelsestrategis eventuella framgång.
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