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Linnéa  Paulsson  och  Lina  Saleh  i  klass  2  gul  på  Nödingeskolan  har var sin  Notebook som ofta  används  i
undervisningen. Bild: Jonas Lindstedt

Chatten om datorer i skolan

Många engagerade chattade med skolansvariga och lärare i Ale kommun om storsatsningen på datorer
i skolan.

Skolförälder: På vilket sätt blir undervisningen bättre med alla dessa datorer?
Emelie Öhrn, lärare: Det blir mer varierat arbetssätt och fler sätt att tillgodose allas olika
behov.

Eva i  Härlanda: Hur gör man för att få råd med de rätt stora investeringar som måste
krävas för att få datorer och läsplattor till eleverna?
Elena Fridfelt (C): Hej Eva, det handlar helt enkelt om pririteringar. För oss har vi kunnat
hantera det i vår investeringsbudget. Man bör också tänka på vad syftet och målet är med
en sådan här satsning och då fundera på om man vill välja att lägga pengar på det. För oss i
Ale har det varit självklart!

Camilla:  Hej! Jag blir  så  provocerad när  jag läser  om datoranvändning i skolan.  Mina
ungar hänger ändå för mycket framför datorn. Bör inte skolan försöka visa på nåt alternativ
till datorer.. tex böcker?
Britt-Marie  Hagman,  lärare:  Nu är  det ju så  att datorn används som ett pedagogiskt
hjälpmedel i skolan.  Det  är  en del i undervisningen  och vi använder  den  till stt  skriva
berättelser ovh andra texter. Vi dokumenterar det vi arbetat med. Det är inte så att barnen
hänger framför datorn - de arbetar! Vi har självklart böcker också!

Fundersam:  Att vi ska använda de digitala  verktyg vi har är  självklart.  Men ser ni alls
några nackdelar? Hur gå det till exemplel med barnens färdigheter att skriva med penna
och papper? Tänker själv på hur min handstil har förfallit i takt med att tangentbord tagit
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över.
Emelie Öhrn, lärare: Vi har snarare sett att hanstilen blivit bättre. Finmotoriken tränas på
andra  sett tex genom att rita  och måla.  Vi tränar  på  att  skriva  med båda  händerna  på
datorn.

Alf: Vad får lärarna för utbildning ? Hur mycket tid får det för att fortutbilda sig inom men
nya tekniken ?
Emelie Öhrn, lärare: Vi fick ett par dagars utbilning på de här datorerna vi har när vi
skulle starta. Sedan har vi mindre träffas efter det där vi utbildat de som blir nya varje år
med datorerna. Varje skola har också en coah som är med i ett nätverk och sedan sprider
kunskap vidare till kollegorna.

Anna: När de tekniska möjligheterna växer - och blir mer komplexa - känns det som att
det blir en fråga om tur om det på en skola finns någon som kan ta ett grepp om detta, se
vilka  möjligheter  som  finns,  köpa  in  och  utbilda  personalen.  Som  bäddat  för  enorma
skillnader mellan skolorna. Hur kan man lösa detta?
Elena Fridfelt (C): Hej Anna,
För oss i Ale har det inte varit ett problem eftersom vi valt att förse alla våra elever med
datorer, med start i de yngre åldrarna. Samtidigt ser vi ju att många kommuner väljer att
göra som vi eller på ett liknande sätt. Vi vill med den här debattartikeln pusha för att fler
borde  fundera  på  hur  man  kan  använda  moderna  hjälpmedel  som  en  naturlig  del  i
undervisningen

Fundersam: Att vi ska använda de digitala  verktyg vi har är  självklart.  Men ser ni alls
några nackdelar? Hur gå det till exemplel med barnens färdigheter att skriva med penna
och papper? Tänker själv på hur min handstil har förfallit i takt med att tangentbord tagit
över.
Britt-Marie Hagman, lärare: Förstår din oro - detta är den vanligaste frågan vi får. Våra
datorer är speciellt anpassade för yngre elever. De har en vridbar skärm och en penna som
de kan använda till att skriva och rita med. Det är en touchscreen och man kan använda
pennan till oika funktioner. Jag har jobbat väldigt länge som lärare i åk 1 -3 och min förra
omgång elever hade också datorer från åk1. Vi de nationellaproven i åk 3 hade de alla ett
mycket bra resultat och de texter som de skrev för hand blev också mycket snygga. Barnen
är  vana vid att det de  skriver blir  snyggt och då lägger de också ner mer möda när de
använder penna och papper - det ska ju bli snyggt även då!

#A4: Hur och vad får lärarna för utbildning i den nya tekniken ?
Elena Fridfelt (C): Som Emelie svarat nedan så får pedagogerna utbildning på datorerna.
Viktigt att komma ihåg är att datorerna ska användas och ses som ett kraftfulalre verktyg än
en  "skrivmaskin".  Den  ska  vara  ett  redskap  i  den  naturliga  udnervisningen  och  ett
pedagogiskt hjälpmedel

Alf: Vad får lärarna för utbildning ? Hur mycket tid får det för att fortutbilda sig inom men
nya tekniken ?
Elena Fridfelt (C): Hej, Se gärna Emilies svar, Pedagogerna utbildas samt har ett levande
nätverk med coacher

Alf: Hur kan man säkerställa att de kommer att användas ? Att lärare får utbildningen är
klar men hur är kvaliteten ? Hur ser ni på att de ska kunna ha en ökande kvalitet inom sin
ram som lärare ?
Emelie Öhrn, lärare: Som coach peppar jag mina kollegor att använda datorerna på olika
sätt. Jag har även möjlighet att vara med dem i klassen vissa lektioner och stötta. Sen har ju
även rektorn ett ansvar här.
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Ekonom: Vad behöver ni prioritera bort för att ha råd med datorer till alla elever?
Elena Fridfelt (C): Jag kan inte säga att vi prioriterat bort en viss sak för att kunna göra så
här. Vi har hanterat det inom den totala budgeten. Ser man det som tidiga insatser för barns
läs o skribförmåga så  ökar måluppfyllelsen och färre  elever slås ut ur  skolsystemet.  Att
pappersförbrukning etc minskar
är en bonus! Hellre bra lösningar på IT än dåliga (som också kostar)

Alf:  Vad finns  det  för  stöd i forskning som säger  att  barn  lär  sig bättre  med hjälp  av
läsplator mm vad får ni stödet i från ?
Elena Fridfelt (C): Hej, Det finns inte mycket svensk forskning på det här området men
internationellt  gör  man stora  satsningar  och  ser  även  där  bra  resultat! Barnen  knäcker
läskoden tidigare och det finns forskning som tydligt visar att man lär sig läsa genom att
skriva. Att då kunna skriva på en dator och producera längre och fylligare texter för att det
rent motoriskt kan vara enklare att skriva på dator än med papper och penna är en stor
vinst

Malle: Min erfarenhet är ju att ungarna ofta är MKT mer bevandrade i datorns värld än
lärarna. Liksom i många andra branscher har olika personer olika stort intresse för att "lära
sig datorn". Är det inte risk för att undervisningen blir väldigt olika på olika skolor - även
om satsningar på ytan ser likadana/lika stora ut?
Elena Fridfelt  (C):  Genom kommunövergripande  fortbildningsinsatser  och system med
coacher är ju tanken att nivån ska vara samma på olika skolor

Alf:  Vad finns  det  för  stöd i forskning som säger  att  barn  lär  sig bättre  med hjälp  av
läsplator mm vad får ni stödet i från ?
Britt-Marie Hagman, lärare: Tyvärr har vi ju inte hållit på med detta så längs och det
finns dåligt med forskning på området här i SAverige. Vi baserar den första läsinlärningen
på Arne Tragetons forskning om att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning har jag
som pedagog hållit på med sedan 70-talet och att vi nu istället skriver på datorn underlättar
ju det hela. Mina elever som har haft egen dator från första klass har visat att de snabbare
lär  sig läsa  och att deras texter  blir  mer omfattande och grammatiskt riktiga.  Att slippa
sudda  och  att  kunna  jobba  med  sin  text  på  datorn  är  lättare  för  eleverna.  de  jobbar
dessutom mycket tillsammans och ger varandra respons - detta redan från åk 1! När jag i
min 3:a i våras gjorde de nationella proven hade jag ett mycket gott resultat på alla delprov
både i matematik och svenska. Jag har jobbat i nästan 40 år som lärare och tycker att jag
ser skillnader i barnens lärande.

Malle: Min erfarenhet är ju att ungarna ofta är MKT mer bevandrade i datorns värld än
lärarna. Liksom i många andra branscher har olika personer olika stort intresse för att "lära
sig datorn". Är det inte risk för att undervisningen blir väldigt olika på olika skolor - även
om satsningar på ytan ser likadana/lika stora ut?
Emelie Öhrn, lärare: Även innan vi hade datorer så var ju undervisningen olika på olika
skolor. Datorerna är bara ytterligare ett redskap vi använder i skolan och självklart blir det
olika  på  olika  skolor  och  även olika  mellan  lärare  på  samma  skola  hur  man använder
redskapet. Så länge man håller sig till läroplanen kan ju "resan" se olika ut.

Maria: Mina barn går på förskolan och de har redan börjat med lärplatta så jag förstår att
det  är  dagens  pedagogiska  läromedel.  Dock  så  kan  man inte  undvika  att  oroa  sig för
ventuella  hälsoproblem som eventuellt  detta  kan  medföra.  Har  Ni något  fakta  gällande
sådana delar??
Elena Fridfelt (C):
Hej, vilken typ av hälsoproblem tänker du på? Barnen rör tex. på sig i skolan lika mycket
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som de gjorde innan

Sophia: Finns det inga nackdelar med läsplattor u skolan? Är allt verkligen bara bra?
Britt-Marie Hagman, lärare:
I vår kommun har vi inte läsplattor. Ale kommun har valt att investera i barnvänliga tåliga
datorer som är anpassade till små barn. Jag tycker att detta är en fördel!

Magnus: Hur ställer ni er till att ungdomar använder Facebook under lektionstid i stället
för att plugga?
Elena Fridfelt (C): När man är i skolan och på lektioner är det självklart att man ska vara
närvarande! Vi har  flera  fina  exempel på  hur  lärare  använder  sig av facebook som ett
redskap och extra hjälp i sin undervisning. Rätt använt är även facebook ett verktyg som
kan vara mycket användbart inom skolans värld

Magnus: Hur ställer ni er till att ungdomar använder Facebook under lektionstid i stället
för att plugga?
Emelie Öhrn, lärare: Självklart beror det på vad man gör på FB. Att chatta med varandra
tex kan jag se som bara positivt. Det tränar på stavning och sociala relationer och kan ge
mycket bra diskussioner i klassen. Sen jobbar vi ju med små barn (lågstadiet) där de flesta
inte har dessa konton pga åldersgränser ändå.

Malle:  Vad tycker ungarna  är  roligast resp "tråkigast" att göra  vid datorerna? Enligt er
erfarenhet? *nyfiken*
Emelie Öhrn, lärare: Mina 2:or gillar att göra inlägg i sina bloggar tex om vad de gjort
och lärt sig under  dagen eller  boksrecensioner.  Att skriva  berättelser  som de  på  datorn
också kan måla till ligger också högt i kurs. Jag kan dock inte komma på att någon tycker
något är tråkigt att göra på datorn. Kanske för att variationen där är så stor?
Britt-Marie Hagman, lärare: Jag jobbar nu i en åk 1 och det som de allra flesta barn
tycker är roligast är att skriva sagori PowerPoint. De använder enbart rubriken och skriver
texten där. När texten är klar vänder de skärmen och ritar och målar till sin text. Idag har vi
skrivit dikter - det var också kul.

maria: Tänker på strålningar, ljuset från plattan, det kan väl jämföras med att sitta o titta på
tv? Tänker på att de inte rör sig lika mycket..det finns spel etc "roliga" aktiviteter på plattan!
Elena Fridfelt (C): OK, Nu använder vi oss av datorer och inte plattor i dagsläget och jag
kan inte påstå att jag är expert på just strålningsrisken. Datorerna är utformade för barn
och som jag skrev innan så tar ju inte datorerna på något sätt över tex idrott eller lek på
rasterna

Skolförälder i Ale: Tänkte bara kommentera att jag ser på barnen att detta var helt rätt
beslut, dessutom ser jag att skolan kan anpassa sig mer efter individen så det finns program
där de jobbar självständigt och då efter vad man behöver träna på. Jag har bara sett detta
som positivt! Till G-Ps redaktion vill jag tillägga: ni kanske skulle behöva gå en kurs så ni lär
er skillanden mellan läsplattor och datorer?

Emelie Öhrn, lärare:
Kul att du som förälder har sett allt det bra med datorerna.

Elena  Fridfelt  (C):  Hej,  i  Ale  håller  vi  nu  på  att  titta  på  just  det  du  skriver  kring
individuella program. Vi har pratat om det på gymnasiet och det här kommer att sprida sig!

Mamma: Är det redan i förskoleklass som de får datorn eller när de börjar första klass?

Elena Fridfelt (C): Första klass

Britt-Marie  Hagman,  lärare:  Mina  elever  fick sina  datorer  på  uppropsdagen  i ettan!
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Gissa om glädjen var stor!?

Alf: Hur ser ni på att man måste vara 13 år för att använda FB ni har ju många elever
under n åldern hur gör ni då ? För att inte hamna i en rättstvistt ?

Elena Fridfelt (C): Vill bara snabbt tillägga här att när jag skrev om FB grupper så är det i
vårt fall i de högre åldrarna, tex Matte hjälpen på Ale Gymnasium

Emelie Öhrn, lärare: Vi i skolan kan ju aldrig kräva att de ska ljuga och göra ett konto.
Vad de gör hemma är ju upp till deras föräldrar.

Carl-Daniel Norenberg: Kan bara hålla med Elena i hennes kommentar att utbildning av
lärarna att använda digitala läromedel ( där Svcerige faktisk är ett av de länder som har de
störst  resurerna  via  UR,  NationalEncyklopedin,  Kursnavet/  Notnavet)  är  en  nyckel till
framgångsrik  implementeraing  av IT  stödd  pedagogik.  Men  på  området  saknas  i  det
närmaste helt resurser på Lärautbildningarna, trots att den nya lärarutbildningen kräver att
den  utexaminerade  läraen  "skall  ha  kompetens  att  hantera  och  använda  "digitala
hjälpmedel" el liknande. Även den nya Digital Agendan för Sverige talar om att alla elever
och lärare skall ha denna kompetens. Här krävs insatser eftrersom dessa färdigheter är inte
bara nödvändiga utan självklara för varje individ, vare sig hen skall studera vidare eller hen
skall ut i arbetslivet.
Elena Fridfelt (C): Jag håller med dig! I en hel del har vi kommit långt men det finns
mycket kvar att göra!

Maggan: Ni säger att investeringar i datorer till barnen är en fråga om prioriteringar. Hur
mycket har det kostat Ale kommun? Har ni i kommunen ökat på skolbudgeten för att ha
råd till detta?
Elena Fridfelt (C):  Vi har en tvärpolitisk enighet i Ale att göra den här satsningen och
pengar har avsatts för det.  Tyvärr  kan jag inte säga en totalsumma men de datorer som
används idag kostar ca 3500 kr per dator

teknik: Har ni mycket tekniskt strul som stjäl tid från lektionerna?
Emelie Öhrn, lärare: Vi har ett trådlöst nätverk som fungerar bra. Till projektet är en en
kille anställd för att hjälpa oss med de tekniska problem som kan uppstå.

Christina: Läsplattor kräver trådlösuppkoppling och trådlösa nätverk anses av Europarådet
som  en  potentiell  hälsorisk,  de  avråder  alla  medlemsländer  från  att  använda  trådlösa
nätverk i bl a skolor för att inte riskera våra barns hälsa se Resolution 1815 (2011). Många
undersökningar visar på hälsorisker med den trådlösa tekniken.  Riskerna är bl a cancer,
men  även  koncentrationsproblem,  inlärningssvårigheter  etc.  Läs  mer  om  detta  här:
http://www.sudhoff.se/upload/Barn_och_EMF_111216.pdf
Elena Fridfelt (C):
Trådlösa  nätverk  har  vi i skollokalerna  och  hade  redan  innan  eleverna  fick  datorer  så
satsningen på en dator till varje elev har inte påverkat de trådlösa nätverken hos oss

Förälder:  Ni kanske  bör  vara  tydligare  med  att  deras  handlar  om datorer  utvecklade
speciellt för barn i skolan och med speciella program för ändamålet som tar tillvara barnens
leklust  och  kombinerar  det  med  skolans  pedagogik.  Jag är  imponerad  av hur  bra  det
fungerar och tycker inte att det kommer fram att det inte är vsnliga datorer från affären.

Elena Fridfelt (C):
De datorerna vi använder är ,precis som du säger, anpassade för barn med touch skärmar
som är vridbara, skrivpennor, stöttåligt hölje osv.
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STÄNG

Britt-Marie Hagman, lärare: Du har helt rätt, detta är datorer som är anpassade för små
barn. Ser att Elena svarat på detta också!

Alf: Hur ni på lärare som är bra på att använda ny teknik i skolan ska de ha högre lön efter
som att de faktisk tar del av den nya teckningen och utvecklas tillsammans med sina elever
?
Elena Fridfelt (C): Jag tycker att man ska ha diffrentierade löner överallt, inte bara inom
läraryrket. Jag tycker också att det ingår i alla yrkesroller att ta till sig ny teknik och nya
sätt att utöva sitt yrke

Alf: Hur ser ni på skoldemokratin nu i klass rummet kommer ni jobba på något annorlunda
sätt ?
Britt-Marie Hagman, lärare: Samarbetet mellan eleverna har ökat och blivit mer positivt.
Klassrummet  känns  mer  jämlikt  och  barn  från  alla  samhällsklasser  har  fått  samma
möjligheter till en bra lärmiljö. En rättvisefråga alltså!

Bengt Bendix GP: Nu är det dags att runda av denna intressanta chatt!

Bengt Bendix GP:
Tack alla för en intressant och givande chatt! Vi återkommer med fler chattar framöver på
GP Debatt. Håll utkik!

Emelie Öhrn, lärare: Tack alla som visat intresse och ställt frågor!

Elena Fridfelt (C): Jag vill också tacka för ert engagemang!

Britt-Marie Hagman, lärare: Tack för en givande diskussion och hoppas att vi kunnat
svara på era frågor på ett tillfredsställande sätt.
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