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Till statsministern

Ungdomens IT-råd tillsattes l995.kommittéär regeringen i januarien som av
Totalt består rådet två åldern l4 27 år. Rådetoch killar till dentjejer i år itreav

särklass statliga kommittén.yngsta
rådetLedamöterna hjälp andra barn och ungdomar arbete och jobbari i sitttar av

utåtriktatmycket med till exempel studiebesök och samtal
med jämnåriga. Dessutom rådet mångaoch stöttarstartar

IT-projekt landet.intressanta irunt om
Rådet skall enligt "samladirektiv bland ochsina annat

förmedla kunskap hur barn och ungdomar kan utnyttjaom
modern informationsteknik skolan fritiden. Rådetochi
skall lyfta fram goda exempel användning informa-av
tionsteknik bland barn och ungdomar."

detta syfte har rådetl skrivit denna skrift överläm-som
delbetänkande till regeringen.ettnas som

Stockholm I996i mars

Helejna Larsson
ordförandeHelejna Larsson,



..öch.
kormanni

Möss och människor, exempel bra KonstverkenlT-använd- de inledande sidorna gjordaär av
bland barn ochning ungdomar, SOU elever vidl996:32 Högskolan Skövde. Skolansi utbildning

konstinom och media grunden humanistiskär i enskribent:.Redaktör och Eva Nyström
kultur- och informationsutbildning.Tekniken sesAxelsson,Övriga skribenter: Siri Pär Rittsel. Vanja främst hjälpmedel, viktigtänettsom ettom

Wikström sådant.
Åxelsson, Dynamiska tekniska verktyg användsFoto: alltSiri Bo Fernström, Ulf Gladher, mer

avancerade modernasätt i medier. Den tekniskaEva Nyström, Jan Petterson, Pär RittseLThomas
utvecklingen dessa områdeninomJohansson är enorm.
Högskolans uppfattning dockär tekniken aldrigattLayout: NsT Form, Lisa Andersson, Stefan Ekblom får överordnas budskapet.

Tryck: Norstedts Tryckeri AB
Utvecklingen den moderna mediateknikenav

© Ungdomens lT-råd påverkar också avgörande vår världs-sättett
Citera källan.gärna, bild, uppfattning och upplevelsemen budskapuppge ochav

kommunikation. Fram med andraväxer ord ettFörsäljning: Frituzes,telefon 08/690 9I 90
och leva ochsätt anknytning till detinytt att vara

ISBN: 9I-38-20l98-4 också estetik.en ny
ISSN: 0375-250X

Högskolan Skövdei
Tyrone MartinssonHEMSIDA 4 Telefon: 0500/46 48 3aLäs delbetänkandet. konstverken och hittase E-post: tyrone.martinsson@ikm.his.se

ytterligare bra exempel rådets hemsida
Hemsida: http://www.his.seInternet: http://www.ungit.se. Från den sidan kan

du komma direktkontakti med många deav
exempel beskrivs den här skriften.isom

På hemsidan finns också information Ungdo-om
i IT-råd och fördjupningar frågori rörmens som

barn, ungdomar och lT.



naturligEn livetdel av

Erik och Sara fjorton år gamla. Båda ledamöter Ungdomens lT-råd. Erik hariär
varit anställd och efterskolan undervisat lärare kursplan. Hansina attav egen menar

måste våga framlärarna försöka. Nu hjälper Erik den skolan lT-att taegna en egen
Saraplan. har lagt semesterbilder datorn och sedan skapat multimedia-sina en

med ljud, bild och -Men hon får slåss vid datornpresentation text. utrymmetom
hemma eftersom hela familjen lika engagerade. Alla har favoritprogram.sinaär

Åsa Åsaockså rådet. De 25-årsåldern.och Johan med började medär i är i
kompisarInternet för många år sedan och har hela världen. Honövernu

kommunicerar och spelar spel tillsammans med dem. Idag använder hon också
tekniken dagligen hon redigerar skivor åt svenska och utländska artistenjohannär
har flickvän iAustralien och Internet billigarekan kommunicera och enklare medvia

isjälvklart träffashenne det känsla riktigt.inteäven är attom samma som-
Ordförande rådet heter Helejna och honi är

från Gotland. Hon har bakgrund miljö-sin i
Ävenrörelsen. där har förutsättningarna ändrats i

takt med tekniken. Stora lättillgängliga faktabaser
nya-nätverk bildas.byggs ochupp

Precis många andra väljer Helejna attsom
sköta hemifrånjobb under delar arbets-sitt av

för friare,veckan. dels det skönare och delsäratt
sovrummetmiljöhänsyn. Datorn står ochiav

därifrån kommunicerar Helejna med rådet.
Ungdomens IT-råd sammanträder med hjälp av

bildtelefoner. finnsErik Luleå och Sarasitter i i
AllaVäxjö. uppkopplade med datorer ochär sina

kan tydligt och höra Ledamöternavarandra.se
slipper åka Sverige för träffas ochöver att spar
både tid, och miljö. Genom användaattpengar
Internet och multimediaprogram skaffar rådet hela aktuella kunskaper ochtidensig

bekanta.nya
IIngen rådet specialist någon såoch kallad hacker.i är ingen äratt programmera

Tekniken naturligbara del livet. Den med delar skolgången, arbetet,är är ien av av
fritidenunder och samband med kommittéuppdraget.Tekniken märkvärdigi inteär

allsoch underverk. Den bara används.inget

Ungdomens



människorochMöss

egendom. l slaguppfanns datorerna blev allmänförstDet när ettsommusenvar
fick därför symboliseraenkelt använda datorer. Musendet väldigtgjorde attmusen

lärdemed tekniken. Mycket ändradesrevolutionerade arbeta närsätt attett nytt
markera.klicka. dra ochatt,oss

tekniken och dengrunden människor ställer kravGivetvis detär i ettgersom
innehållteknik krav ochförst många använderinnehåll. Men det är närvettigt somen

åren.Och någonting har hänt under deutvecklas och bli bättre.kan senaste
människor.mellan ochNågonting i mössmötet

förmänniskor denalltså startsignalen för allvarMusen blev isätta centrumatt
spridningen teknikgjorde tekniken tillgänglig,tekniska utvecklingen. Musen av nynya
skymtar det verkligatekniken kunde Nudärför ochblev prisetstörre pressas.

Sverige.fler datorer TV-apparaterRedan idag säljs detgenombrottet. iän
finns sakerförstås datorer. Det andrainformationsteknik baraMen är inte som

mycket bretttekniken harlT slår Denförklarar begreppet igenom just ettatt nu. nya
snabb-hemmet ochanvändningsområde. används vården, jobbet,iDen iinom

helt ochoch arbeten utvecklasköpet.Tillverkning, produkter tjänstervarornya-
skapas.

med den tekniken.människor förändras ochKommunikationen mellan i nya
med varandra.samtala enklare och snabbarehela världen kanMänniskor över nu

ocksåolika teknikerforsla information. En väg.Näten kan integration ärmer av
år. De flestaDatonTV, telefon och video kanske blir service-ettapparat om paren

kunna nås on-line.funktioner vårt samhälle kommeri att
roll för samhälletsspela mycketIT-råd IT kommerUngdomens storatt enanser

vardagen och världen.utveckla och reformera lärandet,förändring. IT kommer att
ellerde vill detberörs den tekniken,Alla människor påverkas och sigvareav nya

förändrar deras leva.med lT dagligen och detDe kommer kontakt sättinte. i att
sprida kunskap.för fram ochförsta IT hjälpmedelRådet handi att taettsomser

för Sverige ska klaraunga lT blir därför avgörandemänniskorHur utnyttjar attom av
samhälle.till delvisställa sig ett nyttom



Den har självklart och naturligt förhållandegenerationen till den teknikunga ett
fram. Men alla har tillgång till tekniken fåroch därigenomväxer inte intesom nu

möjligheter utvecklas. På många håll saknas ochattsamma pengar. engagemang
kunskaper.

l den här skriften vill Ungdomens lT-råd några exempel bra lT-användningvisa
bland barn och ungdomar. Det företrädesvis människorna själva fårär unga som
komma till tals hur de använder tekniken. De berättar framtidensinom om syn
och lT-utvecklingen. De har alla kommit bit följdtillväg. mest storen av av en

vilja.portion
ungdomarMöss och människor kan förhoppningsvis leda till fler barn och fåratt

möjlighet utvecklas med hjälp lT.att av

du titelnKänner igen
John Steinbeck skrev redan I937 boken Möss och människor Of Mice and Men som
blev förstahans publiksuccé. Boken handlar den enkla svårighetermänniskans attom

krånglig värld.Två lantarbetare, George och Lennie, drömmermöta bättreen om en
tillvaro gård. Lennie lite förståndshandikppad älskar smeka alltären egen attsom

mjukt kaniner hundvalpanTyvärroch han lite hårdhäntär och råkarmöss, ärsom -
ibland krama ihjäl djuren. Boken får tragiskt slut för Lennie.ett

Boktiteln hade Steinbeck lånat strof hos den skotske diktaren Robert Burns.av en
Där berättas hur bonde under höstplöjningen ofrivilligt kommer förstöraatt etten
rede liten ställt ordning till Dikten slutar med vemodigi vintern.som en mus en
reflexion: "Du Mousie. din fåfänga De vackraste och klo.-är inte iensam, omsorg.
kaste planer, både och människor, går ofta till spillo. Kvar blir stället för denmöss iav
glädje de hoppades kunna uppnå bara och möda."sorg

jLiknelsen med tänkbar lT-utveckling slående. Det gäller tillvara allaär att taen
vackra och kloka planer de går förlorade.innan
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iArbetslösa

Företag
IT

betyderIT informationsteknik. Distans
innebärDet datorer, telefoner, faxari sin tur

och andra tekniska finesser också ledningar,men
kablar och nätverk och sådant det möjligtgörsom Fritid

kontakt geografiskauppnå avstånd. ITatt oavsett
det alltså möjligt lagra, bearbeta, överföragör att

och ljud och bild.presentera text,
TjejerEgentligen informations- ochär nog

kommunikationsmöjligheter bättre beskrivandeett
då skulle förståsMen förkortningen IT intenamn.

använda.att Framtid



Äldre deelever lär yngreförKörkort sjuåringar
för barnoch lek braSpel

yttervärldenFönster motdatorlekmedFantasin övas
drömmarsinaVisar

utaniskolpliktSkolakramaskan inteDatorn
rollerOmbytta

barnentillBärbaraeleverInternetkonstinspirerar
svenskaoch bättredatorerLär sig

EdsbynundervisarvärldeniLärarelärareutbildarVårdskolans elever sina
skolafrö tillblevTekniken ny

folkochteknikmellanBryggahögskolaTestpilot för ny projektjobbenförtidKortare

arbeteDatorspel gavidatortek iLivsvilja på ivälja yrkedighjälperDatorn
,

människorMissionerar ungaomstöd datornfårföretagare via .Unga Marknadsföring Internetöver

distansHögskolekurs
jobbbruksortendistansarbeteiKurs ger skärgårdenDistansundervisning i

losskastarMiljöbåtnätverkbildarKulturentusiaster jnya idatornördarför ÅNätverk

framlockar tjejerKreativa program -iportförbjudna ikillarHär är
samarbetarTjejer

bortom Internet iByn framtidenTankar om r



får läraDet sigär att man

datornhantera och använda

den som en penna.

har körkortJag ett

visar jagattsom

kan köra datorn.

Det är

förVisaatt

kompisarn



Körkor .-

or.o.

rsjuanng
medåldrarallabarnarbetar iRäbåc/e, Umeå,liggerLinblomman, iPå som

eloaåringar.tillfråndatorer, sexåringar
beråttarjoakim Norman.jâzllt år,fårkörkortet nårFörsta ta manman-

anoånda s/eol/Jroje/et.datorn småilårtredanjoakim sigbarSom tioåring att

bådemedinformationssidorskapatbaroeb bandatornbanfixarMattelåxan i

vanligastedebanteralårtbanbar siggrafik.bilder ocb nytta-På vågen

programmen.

landsomfattandeprojektetdetmed år ivaritbarnen ibarLinblommanPå tre

skolar-mindreeller idatoreranvänderprojektetbarnAllaFramtidsbarn. i mer

scbemat.databuns/eap påingetbetet åmneårmen



åldersintegreradeDen skolan Linblomman består treav
avdelningar; Gläntan, Källan och DungemMen det är

SKAPARbara EN EGENbarn HEMSIDADungens olika åldrar28 i med iärsom Skolanprojektet. funderar förslag framtiden låtaiettnu attom
tycker flera-Jag skolor ska ha datorer, barnen körkortJoakim, och då klaravarje år etappmål. Närtaanser nya

för det jätteroligt arbeta barnenmed dem. börjar femteär klass skai de kanske användaatt
kalkylprogram och planerarIe-post. sexan attman
eleverna ska lära söka databasersig i Internet.

GEMENSAMMANYTTIGHETER Just hemsida under uppbyggnadär ochnu en egenEtt fritidshem20-tal tankenlandet de äldre barneni ska med och utformaärärrunt attom upp- vara
kopplade den.och har tillgång tillnätsamma en

databas med barnenDeuppslagsverk använderoch ritprogrammen ochgemensam massor yngreav mest
andra nyttigheter. spel begränsad omfattning.i

skriverDär brev och roligastmeddelanden Det spela försmå spel då skjuterärman att mest,man- -
i till varandra, Joakim. Eriksäger sexårige Strand. hanFastsäger

Barnen berättarDungen berättar han också mycket.ritarattMen jag vill inte-chattar med de andra robotbilder,Mest jagatt man som tar-
jobba med datorer näroch förklarar det hem och kylskåpet. fårär Därsätteratt attsom

telefon fast dei skriver dom hänga tills sönderjag riverprata jagblir stor Det tror
dator. dom, han glatt.säger

jag skulle tråkigt.varakontaktMest har Dungen hos finnsHemma Erik det flera
med förskolor, fritidshem och datorer och där brukar han också
skolor den kommunen ochi vilket sittabarnen rita.tyckeregna

ochroligare. kan deDå också träffas villibland Men jobbaleka jag inte med datorerär blirjag stornär-
med varandra. Det skulle tråkigt.jagtror vara

BILDER KUL HÄSTAROCH BREV RITA
D Jämnårigabara skrivnainte brev de skickar Amanda harär Hurican helt uppfatt-et över nätet en annan

till sina landet. skaIbland ning; Hon jobbai skickar med datorerde honvänner blir ochnärrunt om stor
också med bilder förklararhela klassen varför datorereller finns:självasig och

.de lite äldre barnen får hjälpa förtill läsa Det debilderna skain skriva och föri är attatt vuxna att-
datorn. barnen ska ha kul

Eleverna har tillgång till Självmängd tycker honolika grafikprogrammen roligast och bästärprogram,en
anpassade till ålder och färdighet vid hus ellerdatorn. rita hästar.får de brukarHär Honär ochsitta ritaatt
lära hanterasig grafikprogram, tillsammansordbehandlings- med äldresin också går Lin-att syster som

verktygsprogram blomman.och pedagogiskaprogram, program.
Dessutom deltar skolan Amandavärldsomfattande berättari stolt hennes föräldrar, specielltett att

miljöprojekt Internet. mycket imponerade hennes teckningar.ärmamma, av



HJÄLPERVARANDRA
Barnen varandra väldigthjälper detMarkströmJörgen attmenar

alltidmycket och det hanminst två ekonomisk fråga ochär är troren
Ãrframför dator.barn nyckeln till kunska-sitter skolan här ärsom en att

försöker dedet problem förskol-så datorerna.något Jörgen ärompenA tillsammansvad fel och desjälva lista medochlärare Annicaär ärut som
dataansvarigistället förhjälper varandra skolan.Nordenqvistatt ropa

tryckslärare. Det ivrigt talas projektetnågon hörde-Jag om
och förtjust de datakursknappar gickFramtidsbarn jagnärtrumpetar ut en

för varandra roligheter de 199.3 teknik förhandladenya omsom
upptäckt. och pojkar, berättarflickor Jörgen.

från verkar deTill skillnad ochintresseradblev oerhörtHanvuxna
skabekymra densig något finansierarinte idag universitetetattom

de trycker fel knapp.sönder krkostnadenårliga 00020om
finns flera utspriddadatorer i iDet Linblomman.

använda demskolan och barnen kan
vanledigavill, ifall de de:denär är

säga.
ÖKAT INTRESSEmycket kivdetMen är om-

FÖRÄLDRARochdatorerna, berättar FRÅNHanna, jag
Reaktionernafår fler.hoppas någraatt snart från föräldrarbarnens

önskar honalla barnFör som delenhar till positiva.varitstörsta
då honanvända datornkunna precis projektstarten ifrågasatteI ett par

alltid detfår lust. Och det går.inteär det verkligenföräldrar om var
barnenTanken dessutomär att skulle hållabarnlämpligt småsåatt

framför datornarbeta gemensamtatt orolig förmed datorer. Någon var
behöva därska-ingen sitta ensam. med tankearbetet vid skärmarna
hela pedagogikenligger iDet att för mycket strålningbarn utsättsatt

samarbetet mellan pojkar ochstötta elektroniskafrån andra apparater.
åldrar.flickor olikai finns farhågorIdag dessainte utan

reaktioner.får enbart positivaman
andratill barnen deFöräldrarna

FÅ DATORERI HEMMEN ökatavdelningarna har också visat ettNär Linblomman gick med i för bör användaintresse att man
bara tredjedelprojektet detvar en av datorer arbetet med barnen.i
datorer hemma.hade Trebarnen som

ökat,har antalet visserligenår senare
ifrån alla har datorlångtmen

hemma.



MÖTE UTANFÖRDATORNÄTET
E träffas frånFramtidsbarn hela landet.gång året In om

Skånesker där cirka 400 barn projektetår i imötet möter
de brevväxlat med längre tid. I Umeåvänner som en ser

träffenframalla och sammanlagt blir det barn28 iemot
åldrarna åker tillsammans med föräldrar ochår8-1 1 som
personal.

genomfördesNyligen också litet specialprojektett
gruppLinblomman. ochEn nio- tioåringar tjejertre-

och pojkar fick läsa bilder själva, läggain sigsex -
ljud sedanoch skriva rader till bild.några varje

sättetilärafick det här bildinläsningGruppen sig
med samtidigt de lärde hur multimediasigscanner som
fungerar praktiken. Tillsammans gjorde de personligi en

själva.presentation sigav
Alla deltog tyckte det jätteroligt skapaattsom var

alltför mycket inblandning från deutan vuxna.
c



Äldre deelever lär yngre
Datorgrund lågstadietoch de fick fördelenLombolo- väldigt uppskattadeNär lärarenTimoVilgatsvikarieradei att

medden teknikenprojekt.För tidigt bekantaskolan Kirunañckhanidéntill sigi ett barnen fåttett Redanförstaklasshadenya äveni testa
skrivande och pedagogisktför öka roligtaktiveraelevernas och sätt. tack dator-att enklaordbehandlingsprogramatt vareen

Till sakenhör också det barakommunikationenskolor och tjejersamarbetetoch att tyckte detvar intresseradlärarinna ettatt varsom
helasågsskolansdatagrupper.detså han l6 elever medförskolor emellan lät isina som inför framtiden.bradrag

barnen.tjejaktiviteter.brevlådor.Genomdemkundeelektroniska Detfinns naturligt hosintresseegna ett-Även ocksåbleverbjudnakillarnade kompisarochlärare,samtidigtskrivatill sina att användaallaolikalär väldigtsnabbtom De sig att-
lika intresserade.med. så delärde datorer. intede sig derasnävarlsläppervar ivarasom massorom manprogramsom

förklararTimo.
skolan lördag fleraTill såIntressetblandtjejerna attstortvar

skolanredanhalvåttastyckenkomtill mor-årskursfemprojektet ingickl tjejernaiävenatt vdatasalen.för halvtimme iextraattgonen enträffadesoch undervisadegång veckanien
När dedessutomfickchansen skapaatt egnadatorkunskap.förskolebarni

så det tillPublishertidningari programmet varjätteduktiga.berättar Tjeje-De var- lördagarnaelever skolanochmed ivisadede enklare tillprogramsomrna yngre
praktikant-Ja, de hadedragitmed somenfickexempelMiasMattehus,och barnen även

för ochhadenycklartill skolan kommaattbilderoch småtelefonlistor.rita göra
arbetamed tidningar...sinaBlandförskolebarnen dessadatamötenvar

förSpel lek bra barnoch
överhuvudljudtill ljudsagor.Programkoncentrationssvårigheterkan infrias.För barn med datorskärmdagarna ändaskulle tageti som

snuddarärlju våld totalt uteslutna.vid ärOch organiseradverksamhet, ämnetiblandTV Dettajustsättett attvara varvaner. en-
såkönenemellanVadgällerintressetdennalikhet TV. blandaljud och bild, och berättar barnenmed BoGustafsson isäger anseratt att

datorn. ochflickor använderGustafsson pojkarBosåkanske skältill oroligabarn vidregelfår högstär trettio minutersitta attett att passar
olikadatorernalikamycket. sätt:blandbra ihop meddatorer. tiden användseffektivt medDen annat men

ijönköping ochhellrearbetamed bild-FlickortycksPåKällängensförskola har fyllda inslag.inlärnlngsprogram roligaman av -
till demedanpojkar drasformprogramgåttmed projektet Datorn Förskolan.Deti i är mera

innehåller Menkomplement och spelenbart action.projekt lära åldrarnabarn Datorni somett satsar att programsom ett
dosfår devad de väljer i sigfyra till år handskasmeddatorer. storoavsett enattsex någotfrån dethar bortInte heller tagitman

kunskap."lura barnkunskapmedhjälp lek-Att av platsmed dator-schematförordinarie att
och spelhar länge pedagogisktvarit sättett Gustafsson.Bomenarerna.

Gustafssonundervisa. Bo ärsägeratt som för vadviktigt datornDet är att manser-barnenocksåprojektledare..Han berättar att utmärktkomplementtill denden övrigaär ett-samarbetarbättre dåde hjälper kompisarsina undervisningen
medde olikaprogrammen. med olikaPå förskolan arbetar barnen

till exempelinlärningsprogram matte-som
fårAlla barn medvara fötterna någotminimeradräkna enprogram

tusenfoting,formprogramOch det barabarn har svårt rita ochberättaär inte attsom en
ingår projektet, allakoncentrera det logiskasig i sagaeller övar tän-utansom programsom

vill med. labyrint. Barnenñnn dinkandet vägsom vara ut enur
småDetfinns denheller teckeninga också berättelsergängse skriver iatt vuxenprogram

bilden glåmigt framförbarnsittandes medbilder deochde ritar sätterettav en sammansom
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Henrik Fann/euiyt Å8

dator grundpå aegen
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meélatorlek
Sundsvall acbfick förHenrik Fannkvist datateketgammal besökte iFyra år

mamma bjålpaden tidenframför dator.första leka KarinPå måstegången en

bans muskelsjukdom.allt grundbonom med på av

oeb ba kul med kompi-kan skriva, spelaspellångre. FörMen jaginte nu-

Henrik.famfbr datorn, berättarsarna

med datorn. kanfår bjålpajag Hon inte såDetFörresten. år mammasom-

mycket.
medi anvåndaolika fiinktionsbinder möjlig/vetdatatek får barnlandetsPå att

dator.. lekende kan leka alldeles sjålva.det första DetgångenFör många årår

som. sjålva datorn.Inteisatts centrum.

iblandmed klossarna golvet,framför datorn oeb slutarIbland börjar påman-

Sundsvall,eldsjälarna datateketblir förklarar dedet på itvåtvårt om,

Wålikangas.ock speeialpedagogenMaudarbetsterapeuten Anne-MariePierre



Funktionshindrade

A
datateket lockasPå barnens fantasi fram, deras olika skriva för handAtt Henriks Likasåutmaning.är attnya

stimuleras och densinnen motoriska förmågan utvecklas. läsa serietidningar och böcker. Favoriterna Fantomenär
vanlig lek.På i och Kalle Anka och boksidansätt det Bert-böckerna.ärsamma som

Med olika knep och tillbehör kunnatbarnens olikaminimeras läsa har hanFör sedan fyraårsåldern och skriva
funktionshinder. Henrik använder liten styrkula stället datori han klassen behärska.iär nästanen ensam om att
för den muskelkrävande Andra barn med och engelska harMatte han fått köpet dataspel och.viautrustasmusen.
pekskärmar, styrplattor, de pedagogiskamånga
klämkontakter eller han lotsar sig igenomannat program

underdem.just fyra Eftersom datornår.som passar
har ljudkort och högtalare har

LYCKAN ÄR han också lärt uttalensig rätt.
löjligtDet är sägaOBESKRIVLIG att-

Henriks datorer förinte nyttigtärattlycka föratt
barn, fnyser han. harjagförsta klaragången något

hur lärdeingen aning jagi omsjälv obeskrivlig.var
läsa ellermig prataattFörsta pirradegången- engelska. baraDet liksommagen."det i Iag visste

kom lekte mednär manhur gjorde.inte Menman
datorn. Och det måstekunde varanästansjälv medjag
bra för alla barn.gången

hos honomHemma
LÃNAR OFTAtalar tiden föreman nu om

och efter HEMdatorn. PROGRAMSå
betydelsefullt det för kan lånavar an program
Henrik klara något datateket och byta dematt närut
själv, kunna bestämma. Idag lånaratt tröttnat.man

har ochFyra år gått i Henrik lika ofta från kompi-tre
tid har Henrik haftårs favoritenMenen ärsarna.

dator, kompi- fortfarande det förstaegen som pro-
förtjust flockas kring. han testade; Kulsarna grammet

Visserligen kan Henrik med Jokus.
.hålla vanliginte i fannsNär litenen man var-

leksakspistol här kan han skjuta rymdmonster det roliga saker och kan leta liteså jaggöramen att nu upp-
snabbare och träffsäkrare de datorovana delar ijokusprogrammen.För svårareän Som och letavännerna. att runt
framför datorn det kompisarna funktions- olika eller deär i lite luriga sakerna rymden.är iprövasom rum
hindrade. Eftersom Henriks kan speciellt mycketintemamma

Henrik första klass.går i dator skolanMen datorernågon i det han blivit familjens dataexpert.ärnu om som
vill han absolut höra talasinte om.

Jag vill skriva själv. blirDet mycket ochsnyggare
roligare.är
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Och det med mycket stolthet iär
han berättar de råd hanrösten om

kan honsin sigsätternärge mamma,
datorn.vid

för mycket handetKärvar åpassar
drog Birgitta1991fråga Maud eller Anne-Marieatt

försöksverkstreårigvid veckobesöket habiliteringscent-
där Sundsvallhan muskeltränar bassängen.i var en avrat.

Maudpersonalbörjan hände det de kom heml utanatt
fram ochsigprövatill och hjälpte till. Till ochhonom

andra datatek.åktemed killen såldesom program
Derashem till dem gång. engagemen

metoder.Maud och kundFast Anne-Marie
måletBaramycket från början detinte så aom -

oftamedger detekniska. till och medDet så attattvar
teknikeninteförst alls.ville BarnAnne-Marie inte som

Datateken ingåframförskulle datorer. Deinte sitta
barnhabiliteritiveskulle leka.

ungdomar änsom
UTVECKLA DATORLEKEN Det inteär en vu a, del sättdärför Maud absolut ville ett atutanet var

begreppspråk ochha projektet, drogmed henne i som i w lekenfår funktionshinder den vanligabarnDettalekendetigång För utan1991. 1 -var som
får framför datorn.barnen datateken detskulle hjälp.utvecklas med datorernas

och fåttEfter försöksperioden datatekenharalltförhar de lirkat med permanentats ettFörsynt
försöksdatatekenefterföljare Personalen vid20-tal landet.ifått demambitiösa föräldrar och att

Idatatekspersonal.utbildar i sinförstå igenkän-ochupprepning turnu nyatt
hjälpkan föräldrardatatekFinns ingetför barnen.glädjening Inte orten avär en

Handikappinstitutet bäst till.hitta det liggerförtråkigt denågot att somsom vuxna.
MorgonsköldHenrikFör tvåårige

Hansupprepningen måste.är ett
plexusskada,högra har denarm en

orörlig efter förlossningen. Ihärdigvar
vanlig sjukgymnastik visserligengav
resultat efter bara andramen-
besöket clatatekct Lennartär pappa
stormförtjust. här HenrikFör sitter

björnenför Nalleoch kämpar att
snabbköp.sig iröraatt runt ett

klämmer, trycker och slårHan
med högerarmen tryckdonetivrigt
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för föra Nalle vidare butiken. handeni Den Flera barn med funktionshindervänstra fårär idag leka sigatt tusen
fullt med hålla specialknapp fram tillså självkänsla datateken.störreupptagen att nere en att .

kan skärmen. kan för förstaMånga livgången i självasitt ochsigprogrammet ses roa
sekunder förDet Henrik förståinte många leka föräldrar,med syskon och kamrater. Med datornstar att att

det bara den högra kan trilla hjälp.är somarmen attvarorna4 Nalles kundvagn.iner
Efter kvart framför datorn Henrik ochsvettigären

rödkindad förtjusning. det dags sluta.Men Förärav att
leken framför datorn Henrik fårså intensiv tränings-är att

förilänge.värk han sitterom
Datateket SundsvallEfteråt blir det saft och kakor flinkt plockassom upp
Maud Pierre, WälikangasAnne-Mariemed högerhanden farten.bara behövs förDen vänstraav
Telefon: 060/18 28 80högerarmensaftflaskan. fortsätter.Träningen förMenav

saftkalasHenrik det och datorlek.är Henrik och FannkvistKarin
Telefon: 060/61 41 59

Handikappinstitutet, StockholmENORM SKILLNAD
GöthbergBirgitta

Lennart rörd. efter kortaBara tvåär närmastappa Telefon: 08/620 17 00framför datorn datateket har detgånger blivit en enorm Teitttelefon: 08/759 66 30
skillnad Henriks förmåga högerarm.i sinröraatt Fax: 08/739 21 52

Henrik uttrycker det alldelessitt sätt näregna
riksförbundetRBU, för rörelsehindrade barn ochska plocka kakor paketet.pappa ur

ungdomarikan själv-Jag
JonssonJan-ErikSjälvförtroendet hos barnen efter besök.varjeväxer

Telefon: 08/774 68 20Vanligtvis får de fem finnsdet barngånger, men som
08/647Fax: 4877besökt datateket 20-talet gånger. De slinka inattpassar

E-post: jan-erilej0nsson@eua.ericsson.se"vid besök habiliteringscentrat, eftersomsina datateket
Hemsida: http://wvvw.rbu.seligger byggnad.i samma

får Maud ochPå så Anne-Marie kontakt medsätt TeleNovanya
barn föräldraroch kan för verksamheten.intresserassom Skräddarsyr hjälpmedel för minska olika funk-att

Till början leken vilkaitestaren man tionshinderprogram som
barnen klurarSen olika försättmest.roar utman att Telefon: 08/39 90 90

förenkla användningen och minska funktionshindren. Fax: 08/39 58 80
harUnder lopp personalen landetsårens datatek tagit

fram specialkonstruerat tangentbord ochegna program,
musknappar och andra fört utvecklingen framåt.sätt

26:
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finner bådetonåringar,-Jag ochhadekontakt pensionärermed kollegafrånStock- För mångadovblindaanvändare mandettaen är-
medelåldersholm två år hadennätet i minsta datornätderasendafönster personer.yttervärlden,utan att mot

aning han dövblind.Det upptäckte Christer.att sägerom var
Yngstförst träffades. nätetjag när berättar Christer Med specialkonstrueradesina datorer kan

Holmgren ,GammelängsbasenBoden.Hani deskrivatill och jonasEckerman databasenTräffpunkt44zanipå
till det riksomfattandeinitiativtagarna rådeller skaffaar en av vänner. Stockholmberättar den uppkoppladenya att yngsta

datornätetFruktträdet. hanhar hört talas arär sjuom
Nätet till förår människor allaåldersgrup- Lockar dei Att använda kostar ochingentingsystemetunga

och medalla funktionshinder.Detper sorters detfinns medlemsavgifteringa skabetalas.Frånbörjan det somanvändevar mestvuxnasomenda krävs kanhanteradatorerärattsom man Christer Holmgrenhävdarsystemetmen attFruktträdet egenligenär samlingsnamnförett GammelängsbasenBodenidet tid har kommit fleralltsenare ungatiotal olikadatabaser landet;franiett Christerrunt Holmgrenom användare.
TräffpunktHadariMalmötill Gammelangsbasen Telefon:092-l/50000Det kanbero fungeraratt systemet somBoden.i BBS:O92l/5l l 94Internet och användarnakommunicerarfritt

BBStexttelefon:092l/5l l 95medde olikadatabasernai nätet.
Får kompisarnya Man kan diskutera handikappfrågor,nya Träffpunkt44:an
De flestaanvändarna dovblinda, ellerär böcker,brafilmer,ungdomsvåld allt ärsyn- man jonasEckerman-
hörselskadade.Här diskuterarmänniskormed intresseradav. Telefon:08/3992 56
talsvårigheterobehindratmedvarandraochde Drygt 3 000 uppkoppladetillärpersoner BBS:08/3986 70 39alt. 99 20

aldrig utanfördennästan varit Fruktträdetsdatabassystemochdeblir fler ochsom ortenegna BBStexttelefon:08/64807 07Åldernfår kompisar helalandet.över fler. bland användarna Harvarierar.

önsk- andra människor,förklarar GöranHur Platobeskriver drömmar ochsina nalen ochanalyserat. somman sorterat
Åkesson startadeningar har svårt överhuvud Thomas centret.kan avslöjasättom attman taget samma

Då denlillakällarlokalenheltförståddinförgörasig andramänniskorDetta önskningarochsina drömmar. var tom.innersta Hans
ldag de välfylldaär medmöblerhar problemvarit begåvningshandi- dröm röd sportbil.lnallröd.Stig treär pekar rummenett som en

de keramikskalar,vaggdekora-kappade allatider fått drasmed.Nu har skärmenoch han önskar renoveratsamtvisargenom att ett eget
dukar och kuddartioner, de självatillverkat.det kommit hjälpmedel krossarmånga kylskåp sittett som rum.

Datorer blandasmedegenodladeeterneller.hinder hanheter Isaac.-
Här bestämmerde själva.Isaac liten dosa,är mycket Minningarinte större änen

freestyle.medfunktioner mobiltelefon.en som Programmetdeanvänderkallas Minningar
satellitnavigator.dator och digitalkamera. och såsmåningomskabarnmed funk-sammatiotalIsaac sedannågraårprovas ettav vuxna tionshinder tillgångtill detta.

dagligenkommertill verksamhe-personersom Personerna Tryckolerahjälperforskarna
Tryckolera Lund.De flestai kan Tryckolerainteten Certec, för rehabiliteringsteknik,centrum

uttrycka dagligttal.Menmedlsaacssigi hjälp GöranPlato,StigNilssonär Lundstekniskahögskola utforskaIsaacsatt 046/2ldet möjligt. Telefon: 48I semesta möjligheter.ldaganvändsIsaac personligsom
ocksåassistent barn medfunktionshinder.av CertecSamlat bilder Nu utvecklasprojektetvidaremed tillämp-nya CalleSjöström,ArneSvensk

StigNilsson fram diskett. densätter tilli ningar exempelMinningartar en som Telefon:046/22240 95
datorn och börjar berätta han ochhur Detär underbartär hur dessaspecial-vem att se Fax:046/222 3l44-

bor. skärmenhan Bildernahan harvisar han kunnigamänniskorfårettalltstörresjälvförtro- calle.sjostrom@certec.lth.seE-post:
samlat medlsaacochtillsammansmed ende de kandela upplevelsersina medperso- mer
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medskolbånkEspedalsskolan RonnebyGrundskoleeleverna sinipå öppnar en

skolkatalogendatorn. OcksåSko/banken ligger nämligenpersonlig diskett. i år

själva medpersonligade eleverna bardigital oc/o presentationer siggjort180 av

bilder, ocb inspelat prat.texter eget

vilka devarifrån de kommer ocbelever ocbAlla kan kolla intressenin nya se-

hemland IndienSeg/Jani, sjalv berättar litebar, förklarar påsittMitta omsom

sida.sin

ock klickar framfoban Gustafsonkan bor också,Man jag sager envarse-

blinkande punkt bans bem.Ronneby ocb pekarkarta Ettpåöver nytten -

ock lårare bor.musklick ocb samtliga elevervarman ser
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för Digitala Skolbänken.rutinerna Den Lärarnaatt starta
disketterhar liknande lite andra möjligheter nåattmen

MÅNGA ÄR INVANDRARE innehållet skolbänken.i
De Under rubrik har samlat de pedagogiskavarjeflesta punkterna skärmen blinkar bostad-i man

kommunen och köpt Också databaserin.sområdet Hjorthöjden, tättbebyggt hyreshusområde testatprogramett
multimediafunktioneroch liksom Ronnebysutkanten den typiska lilla småstaden.i resursnätNästan egetav var

med kopplingar till både och kraftfull CD-Internettredje elev skolan har invandrarbakgrund och flertaleti enav
med knapptryck.ROM-server nås någraeleverna kommer från hem där föräldrarna harnågon av

industrijobb eller serviceyrke.ett
eleverna god livet bestämdeFör kommu-iatt startge en

INNEHÅLLET SKRÄDDARSYSför rejäl datorsatsning. planlöstsig Men inte -göraattnen en varjeskola kan alltså ha olika innehåll under de olikatanka databurkar och hoppasi någonner atten massa program
finnsrubrikknapparna. knappar för matematik,specialintressserad Härlärare skulle skulle det blisig. Härengagera

utgick engelska, svenska, historia, bild, geografi. Också knapparfrånprojekt elevernas och lärarnas behov.ett som
för och fritid, lexikonuppslagsverk och Internet.Och kunniga tekniker dessavillkor beredda rast samtattsom var
Allt kan skräddarsys under de olika knapparna.skapa sådant fann bara kilometer frånnågonett system man

har sportlov och idag det kroppkakorSnartskolan. Sedan Stiftelsen Soft ihar lockattio Center IT-inriktadeår är-
matsalen, påpekar Olinaffärsföretag, l-åriga Hanna Petterssonproduktutvecklare, forskare, utbildare och 1dessutom som

knapptryck bläddrademedhögskola till företagetPå ADB- vanaorten.en
Nordic tyckte idén lysande inteochpartner man var Jag behöver bry- fyllervilkahösten 1994 började den se somgemensamma. mig hur datorom en idag, frågar hon och trycker framutvecklingen Digitala Skolbänken.Den enav

jag färgbild dagens födelsedagsbarn.fungerar. måsteMen
Olof Appelkvist förbijust gårsomvad jag vill göra.vetaALLA FUNGERARSOMTESTPILOTER tycker grattiskort.ska skicka ettmanElever, och stickerSagt Han singjort. inoch skolpersonal har villigt

diskett fram datorpostfunktionerna,och trycker skriverfungerat testpiloter och drivit projektet framåt.som
skickarrader och hälsning.sinnågraharVisst berättar låg-gått in i många gånger,väggen-

stadieläraren projektledare skolan.Britt Broman Sjösten,
efter harMen bra pedagogiskt verktyg,svettigt årett ettnu

EGNA FRIMÄRKEFOTOTfungerar lugnt för -och säkert både lärare och elever.som Tiots förtjust första-han han likaOch andra skolor kan går itillgång till. äratt sexan somsom nu
som klassarna hans foto dyker frimärkeskolsal fyraeller datorer. eleverI varje villstår två De när upp som

skärmens ritade kuvert. härarbeta För isjälvständigt vid datorerna dit, de andra slårgår sig att postenmanser
runda datorn kuvert frimärke,brev Medvid sittde borden och kan lite hjälp från är ett stopparmanner extra

medadress och allt. Och tack disketternalärarna. namn, vare
starta inbyggda lösenord kan läsadödsenkelt ingen någondatorn, förklararDet sjätte-är post.annansatt-

olika har jobbat bort från den vanligtvisklassaren På sigoch diskett. körMitta in sin Datorn sätt manstoppar
abstrakta datorvårlden och skapat fönster,och skärmen dyker bild såigång sometten upp av

konkret och med.elever lärare vad de hållersommarlandskap med tiotal rubrikknappar. visarPåett
diskettenfinns redan elevens lösenord inladdat liksom
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och denlätt för bådeDärför ärdet lika sjuåringen
skicka första datorbrevet.datorovane läraren att

likaeller skolkalendernBläddra skolkatalogeni är
enkelt. iEspedoch lärareElever

fungerar,datorbry hurbehöverJag inte mig enom medsamarbete ADB-Part-
Hanna. vad villförklarar Men jag måste jag göra.veta Digitala Skoutvecklat Den

betydelsefullblivitlärarna har datornFör en haSkolbänken ska behöva
förtiden denliten del utnyttjar såEnextraresurs. manav vardagsarbetet. Detta är en

till exempel behöverkallade drillningsövningar. Elever som skapats för avdramattsom
duvningmultiplikations-tabellen kanträna iextra och gförenkla momenten

matteövningarna.några av paketlösköperMan en
behöverfår tid till eleverdåLärarna över extrasommer skolan läggs sedan de p

uppmärksamhet. vill ha lättillgängliga° man
görvfel,Hela behöverklassen inte jag sägernärveta föreller elevernas- gruppar .får tillräckligt längeförklarar baraJohan och övaatt man EGEN DISKETBådedet datorn.kommer ihåg. Rättat görman specialfunktionerAlla i syallteftersomarbetstakten ökarsvårighetsgraden och man

önskemål lättillskolans omklarar bra.sig
inloggningmoment som

förprogrammerade pers
haroch lärareOSYNLIGA LÄNKAR VÄRLDEN utrustats mMOT

dezfunallaoch denliten deldrillningsprogrammen bara startarär avenen
bänken.viktigDigitala Skolbänken.innehållet EnDeni

finns kopSkolbänkenIsöka informa-oändliga möjligheternadeär attextraresurs
biblioteksdatabaser, kommför elever ochdatabaser Bådevärldens via Internet.tion i

lärare. SKOLPO
det krångligt med dessaEftersom alla tyckte var ilockar huDet ärmestsom

Internetadresser fick teknikerna konstruerabokstavsrika skolkatalog, skolpost, skol
döljsklicka Under knapparnaspeciella knappar på. skolmatsedelatt schemaoch

användarna till världenomärkligt kopplarlänkar utsom utför kvalificerade opesom
utanför skolan. förekommanden vanligast

knapparUnder .rubriken för engelska kan göra Ordbehandlingman nisk post, a
engelsk skola.till ochkopplar eleverna Internet någonsom klicka fraEleverna kan

kopplahistoria kan deUnder lektionen i sättsamma skickenskild elev bor och
mot bibliotekarienlokala biblioteket och bedetupp andras eftersom lläsa post

handlar ellertidningstexter EUläsa Bosnien,in omsom postadressen.
dagordningen.stårannat som
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kan också utdrag referenslistorböcker, ochDe ur DIGITAL LÄRAREstansbehövs för svenskämnet. Samarbetet medannat Mensom
grundidén får spolieras. förska lättinte Detbibliotek mycket och bibliotekspersonalenintimt jobbar varaär

eleverbåde lärare och använda datorn. Undersigför högtryck för hjälpa eleverna. Allt finns attinte i avatt
den experimenttiden har de fåttettåriga lärarnaovanaderas databas. de det efterfrågadeDå inegen scannar

och med hel del. idag finns detstå Menmaterialet. Plockar tidningsarkiv tampasoch undervis- ut enstöttarur
färdigt; attraktivt pedagogiskt skal lärare och eleverolika ettningen somsätt.

fyllakan med det innehåll de själva vill.
.Ãrdigital skolbänk har fötts underEn vånda. detstor

BÖCKER dags för digital lärareTILL ETTORNA nu en
Eleverna Nähä, bestämt. ska dåMitta kramaVemsägerskolan kan också ettornaprojekt. Engöra -egna

och ska med kan aldrig datoross Detgjorde pratalättlästa tidningar och böcker till vemsmå engrupp igöraettorna.
Man tänka ha korta meningartvungen attvar att-

och lättlästa ord. kul, tycker johanDet går ivar som nu
femman.

eleverna själva försökskaninerAtt projekt-varit i
utvecklingen har de tänkt Istället känner de deinte på. att
fått med och bestämma hur de själva vill ha det.vara

Skolkatalogen och datorposten roligast, tyckerär-
migkan länge och klicka fram blandMitta. Jag sitta

eleverna här förskolan vad de gillar, höra huratt veta
de och hur de får sidorFör våragörapratar ut.se ser
själva. Filma och kul till kamraterna.in någotprataoss

hon samtidigt lär hanteraAtt dator, lägga bådesig inen
bild, ljud och dokument har honi intetext samma ens
tänkt på.

nyfikenhet,Elevernas naturliga experimentlusta och
berättarglädje grundsten. behov och tankarLärarnasär en
kring datorn pedagogisk Varjeärsom en resurs en annan.
dag kommer de använda datorn skolarbe-isätt attnya

och projektledaren mycket hon kan förBritt sågörtet
tillgodose behoven. Ideérna elever och lärare för,ståratt

det handfasta programmeringsjobbet teknikernagör
isamarbetsföretaget.
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skolpliktSkola utan

renoverings- ska medocksårektorernaDetombyggnadsarbetethar45 ärochHälsinglandhar l ratakommunLjusdals som Pi satsat
korridorer Rolf"bråkiga"elever.för sägerallagrundskolan bort görabygga i tagitkronormiljoner attatt om man

Härfinnsheller ingaskolaför framtiden. arbetsmiljön trivsam.Färila.Det har blivit meren
förändringförSkola 2000storlek ocholikatraditionella arbetsrumolik den klassrumdenhelt-Vi villegöra utan av

gåtthar berättar karaktär.nutidensskolan 2000 ingårSkola ochProjektet heter ivuxnasom enanvän-ocksåskolankommerdrivkrafterna DatorernaRolfjanssonrektor är förbättra dagenslandetförav inomsom en satsning att-
bådemedandraskolortill kontakterdasprojektetbakom utom- skafastslås elevernaprojektplanenskolor.l att

RolfSverige.berättaroch ochför vända landsProjektet till inomär kunskap.lära arbetasökaatt ner stimuleras sigupp att-
l-9.årskursskolanl denskolan.inomgivnasanningar arbetasamsas och inya tillsammans tränasatt samman-

bärbar sexårsverksamhet barnomsorg.haallaeleverInomtvåår ska samt hängandearbetspass.egenen
dator.

lektionsansvarrektorEn utan
självatidenBestämmer eleverframställsArbetsplanen gemensamtav

inflytandehararbete Rektorernadelar och lärare. ingetelevernasköter sittDe äldre av
de harundervisningemfast givetvisskolanifallde självatillhemifrånochbehöverinte över

Tn-.lr-,fnrirö/;Eigñi 5:5skolan.traditionellaförhindrahemma.Förarbetar ett stortatt ansvar
0125M26/Fal-x;deskalevaskaRektorernasfördjupa i visonärer.lektioner får eleverna sigi ämnena vara-

framtiden framåtiutvecklingen.ochdraskolanlångaarbetspass. i

rollerOmbytta
Lettlandoch lrland.dataundervisningen förGävlesker användsdatorerna göraPåSolängsskolan -Justi attmestnu j medskakunnakommuniceraMåletäroch medPåledigadagar specialarbetenombyttaroller. in- attunder fina presentationerjust av -nu

och sikt hoppasvarandra gränserlärare spännande berättarhar elevernaundervisat i bilder och typsnitt. utankvällar sina lagda
allavåraklassrum.helavärldenilagttillochhjälptdem sig finns de eleverdatorkunskap sätta Bo-Erik.Det attävenämnet som

skolvärlden. "filmsnuttar".datoriserade småden ljudoch skapati nya
substitutDatorn intede infor-skolandär användningsområdendatarådhär viktiga-Vi har Andra är ettett

ingår.berättar olikadatorer ochelever kan mationssökning iövningsprogram hjälpkanmed datornsskaffa kunskapmest Att sigomsom
ocksåDär hjälperBo-ErikSimonsson.skolansrektor välämnen. för de eleverunderlätta ärsom

utforma dator- denvanligamedbland till Det dockde inte meningenär funktioner,med dessolikaatt att införståddaannat men
Öppet skahus-verksamheten manuellametoderoch medundervisningenundervisningen sina problem andrakanskehar ämnen.i

utomståendekan grundläg-och alladär föräldrar övriga försvinna. är allaPå Solängsskolanmoment överensutan som är attom
och utförasexempelfysikskatillkomma gandetitta. inom hjälpmedel,fantastisktskasom datorn ettsessom

vanligt. och böcker.substitutför lärareinte ettsom
inskränkt ÄrInte såbehöveruppgraderas,någotdet som-

klassrumvärldenHela i Bo-Erikavslutningsvis.skolan,det sägerett ärtillåldrarnaSolängsskolangår eleverPå i sex
alla ska Internetmålsättningen skolanår och är Nyligenkopplade sigävenattsexton upp

j möjligheter församtliga berederanvändatekniken och dettai ämnen. stora un-
indmÄmnet längre och samhällskun-datorkunskapska historiainte dervisningenvara

ochpraktiseras baraläsaenda kaninskränkttill skap.Ungdomarna inteämne.utanett senu
Cimmwccoialiovlrilska möjlighetDessutom harkunskapsgrenarna. andraländer,dedeolika filmer äveninom om

78fik/MW J,onunder lektionensbehärskade med demelevernakunna kommunicera aiprogramsomvan- att
.17JM/W :f:Ordbehandling,såsom redanfleraföljer meddatorn Solängsskolanhar internatio-ligtvis gång. x:

exempel skolormed till idatabas, och kontakter.kalkyl. presentationsprogram. nellarit-



l världensDet haft igasteär typ

uppslagsbok med innehåll du aldrigett

uppslagsverk.kan vanligai

SpanskaJag medövar

brevvänner föräldrarsi mina

och det är

både billigare och rol igare över

nätet.

ry

v

ä



0Ej n.

raêleverWP
slitna långorna planlost utspridda asfalt keltDe trista over svart utser som en

vanlig forortsskola.tråkig skylt med röda meterköga bokstäver underEn strax

atttakrampen deklarerar det Hallundaskolan, huserar de industri-iår som

liknande oyggkropparna..
icke.Men

Sedan huserar Botkyrka Friskola kår. Huvudman varken kom-några år år stat,

eller landsting ekonomiskt förening under tillsyn Skolverket.utanmun aven

riksdagsbeslut landetsfriskolor bidragEtt våren 1991 i stort sett sammager som

de kommunala skolorna.

Öppnar dörrarna ock skolkorridorerna fantastiskagår in i mätsman man av

Inspi-mura/målningar ock andra konstverk eleverna smyckat skolan med.som

/iar de fått från Internetrationen



invandrare

olikastakatsjälvakunskapsmål eleverna iför denå utatt
kontorförvandlade tillskolsalarnagamlaDe ärämnen.

ochskrivbordhareleverfyra till sittdär åttaStock-rFriskola södervid BotkyrkaelevernadeFör 350 varom
åldersgrupper.olikaarbetskamrater ihjälpmedel detnaturligt iholm datorn inget änär ettannat

heltflextidsjälv ochelevernabestämmer ärRasternaskolarbetet.vanliga " en
företeelse.naturligläxornadatorpostadress,elevharHär varje görsegen

förhärtillelevertillskoltidningen ärDetskärmen. är attkanoch attdator att seupp ossses -
förklarar Siren, justska kunna, LinadetläraÄndå användsskolan bara datorerhar 15 somossavsom

skahonrasttidjobba litehonbestämt måstemed åttondeförsta klass till ochfråneleverna omatt
till.vill kommahonklara det gymnasiumav

finnsÄnnu kontoren. iDetfinns datoreringa en
INTERNETDATAKONST FRÅN oftafram hurdet frittdithjärta ochdatasal skolansi är

vill.längeoch och hurfinnsbland alla bilderletari nätet mansom-
varandra.tillhänsynfårdet köförhäftigast eller bäst Nästan. Förtyckerde självaplockar är man taärut -

Eserberg påpekarförklarar Lina.ska Rominamålningden göra,sen
färgbilder A4-och pekar inågra

nästandenformat hänger runtsom LÄRARDATORERmycketjag kan RESURSEN ExTRAmer-korridoren.målningen itomma Detoch .hurdatorer bankarhänder elevernabliTavlan ska två omnästan attmeter
salenklockanredandörren sjuoch närhögbred och görsmeteren använder dem änman denfår fösas bortochmellan elever närgrupparbete i öppnarettsom tvåmin bror ärsom tolvRäcker deinte17.olika åldrar. stänger

ochdatasalen indatorerna gåriframfår plocka går ioch år ochä|dreVar manenen
datorerlärarnas ärnågonfrånlämpliga bilder SenInternet. treavser om. sk°|a°Vanlig lediga.fram de bilderelevernaröstar som

jobbadefrågar bara måsteViför huvudkompositionenska istå om-
ochdetdeoch behöver såintemed datorn justmålningen. tarnu

iför hundratals berättaroljefärger där, Romina.full medliten dragvagnEn sätter oss
muralmålningen. hälften de övrigaliksomföräldrarhalvfärdiga ärunder den Rominaskronor står av

olika språktalas ioch detland 25här frånkunnat elevernasskola skulle dengamla inte ståPå min ett annat-
Botkyrkamed iskolan. snittinnehållet, konstaterar Rominabli tömd Det är resten avsomsammaattutan

invandrar-efter haoch skolanhärskolan bryr kommunDestolthet Vii strävarviss rösten. att sammaoss.
skolor har.andrafår kommunenskonst täthetmed grupparbetenoch ioljefärgerna våraär resten avsom

köBotkyrkabarnverksamhetfin. Efter står 700arbetsmiljönoch årssjälva med göra trevara
beroendeKansketill skolan.för komma attatt

Botkyrkasframför eleverfår försprång ihäreleverna ett
NGA ELEVKONTORSKOLSALARUTAN skolor.övriga

För hurdatorer ochmycketkanskolan det jagalla andraoch inteRomina är manmer omen -
ochäldre gårbrordem två åranvänder minskolsalarfinnsarbetsmiljö. ärDet inga änskolmiljö somutan en

stolthet.med vissskola berättar Sirenvanlig Linabehövsföreläsningar ideelev får sökavarje ensomupputan
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Herti
OUTTÖMLIG KUNSKAPSKÄLLA

l Skolan har hen egenfamilj har det funnitsLinas datorer
svenska, engelskalänge och hennes bror har denvarit som landet och världavfamiljemedlemmar.imponerat övriga -

kan själva skapa egnalängre.Men surfarinte Lina världs-nu
projekt.skötervant mycket sinanätet, av

kontakter med lärarna skolan med
datorposten och Internetsutnyttjar hämtakanLärarna ndatabasermånga outtömligasom och tilltips sina ämnkunskapskällor för det vardagliga skolar-

skolarbete och brevv
betet.

föräldrar hela tideärOch det Romina också. Trotsgör att programpoolen lsomfamiljen har dator.inte någon Föregen projekt.
tillfället har hon bibliotekgått in några
och begärt upplysningar böcker honom
ska skriva recensioner om. Förra året organisera

ska.Lina görasom en uppsats om Kidlink,inätet ett na
Finland försökte Nyheterssig Dagens ifrån till femtontio åta,
datarkiv och gjorde sökning baraen och lärare inbjöds till
ordet Finland. honDet integör om. gick dels till skolan,
Ettusenniohundrafemtionio artiklar har spanska och konst.i

haft Finland.DN om har skolDessutom
Man vadmåste söker ochveta man och data- och vid- ett

försöka begränsa området, förklarar hon. skolans hemsidras
problem kanFår rycka någon av

hjälperlärarna hittaattsom oss en
idefinition för förslippa mycket Fortbildning bådeatt av

överinformation. derna ordbehandlini
sökaLår sig inte i med Visual Birätt meringsättman-

alla databaserna det plocka får deär göraattsom utom egn
uppslagsbokhelhem och försöka sålla kursEn DOSien en-

den,något påpekarvettigt Romina. don för ochut ur att styra
harKursen gjorts av w

skolans hemsida Ivia
ALLA HAR DATORPOST

Alla elever skolans personaläven- -
har e-postadresser det vill desägaegna
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egenkan ÄrkanFöräldrarnadatorpost.skicka och roll. det gårBakgrunden spelaralla. inte någonemotta somen
skolarbeteveckansinformation kanochkoppla det behöver jagsig veten jagiom vetaupp massa omsexan som

fråga.Flerakan läsas skärmen.skoltidningoch elevernas frågarOch andra mig.
hemsidor Internet.elever har dessutom gjort egna

j för hittaofta böckerdatorer likaanvänderVi attsom- LÄXÖVNINGAR NÄTETÖVERSKERarbetsuppgifter, berättarklara olikainformation eller våra
IKompisarna riktigtskola förstårgamla inte spelari min multimediadatorerRomina. datasal finnsskolans uppsom

naturlig.liksom bara Vihär datornvad spansk-läxövningartill deljag olika uttal låter iår hurmenar, men en
allt.den till delhar Ocksådet baraundervisningen. Sennästan öva.är att aven

verksamhetsfält.fått världen Varjehar sittEleverna elev i sinsker det här Varjetyskaläxorna övasättet.som
nå: får deKunskapernamål de skafår de vilka arbetsuppgifterna.vecka takt och sig igenomvissåveta taegen

viafrån databanker.biblioteket ellerhämta och skriver kommentarerlärarnaSen rättar
naturligtandra länder;rådfråga elever USA,kan också i redskap. OavsettDe datorndatorpostenHär är ett

roll. omspelarSydamerika eller Man nårEuropa ingen tekniskahumanistiska ellerestetiska,det ämnen.är
varandra datorn.via

o

|NTERNETBREVVÄNNERÖVER
Romina spanskanargentinskamed sitt övarursprung

medSydamerika, dels sina läraredels med brevvänner i
spansk-finns interaktivaskolan. datorn övningarI som

ifinns ocksåfel.Eleven direkt Detlagt sinaläraren serupp.
underliggandeallteftersom klararolika nivåer man

uppgifter.
kulturfårMed brevvänner sinRomina veta ommer

faktisktkanytterligare.skrivfärdigheten Honoch öva
sekun-spanskskrivande brevvänfrånfråga sinsvar en

Fråganefter hon ställtden
anvanderfrån hela världenkommerEftersom eleverna

länderna.de olikasöka informationdatorn för att omman
Turkiet.informationprojekt letaJust pågår ett att omnu

skäm-häftigaste turkiskabefolkningsstatistik till deFrån
letarska roligtParollen det signärär att manvaraten.

bild land, dessför fylligfram Internetöver ettatt aven
tillgång till deeftersom alla harhistoria. Ochkultur och

mellankulturella bryggorskaparolika projektet man
eleverna.

gamlamed i mini visstHär jag inte gängär ett som-
medtillsammansförklararskola, Här jagRomina. är
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Bärbara till barnen
utomlands.Deanvänder kallas leksrapporteroch iakttagelser vår-PåBjörksätraskolan Sandviken näthar klassi ett eget som egna omen
Framtidsnätetochhar tillgångtill andra teckentill varandra.med7-9 åringarfått Ungefär även nätbärbaradatorer.

det världsomfattandeKidlink. .När elevernahar lärt hanteradatorernahälften barnenhar invandrarbakgrund. sigsomav
Deälskar chatta Ewaoch "körkort" detkallas-fårOch någonskillnad attitydernafrånföräld- nätet,säger rätt sätt tagiti att som- -

4 berättar dettadärför blir roligt för de bärbardator dekan medhemsättdetär inte. att ett taenegen somrarna
barnen skriva ochberätta ochanvända.sina sinaEwaHultkvist lärare klassentyckerär i att svar omsom

förmågaupplevelser.Det snabbar allassamarbetetmellanbarnenökar tack attatt vare
förläsa Bra tjejernaskrivaoch svenska.datorerna.De delarmed erfarenhetsig sinaav

och hjälpervarandra. Intressetlika hosallabarnenochtjejernastort
Geografisk uppfattningVisstharsjuåringarnalite problemeftersom håller framme.väl Eva det brasig ärtror att

de har fullständigaläs- och skrivkunnig-inte Kontaktenmed andraskolor Sverigeoch börjaanvändadatorer tidigt hosbarn.i-
heter ochinvandrarbarnenhardetförståsännu världen bidrar ocksåtill barnensgeografiska l dataundervisning högstadietkommer-

svårare.ännu uppfattning, Ewaochpåpekar barnen lätt skymundan.Men flickornafårtjejerna iattanser om
länderkanpeka de harsläkt och finns börjatidigt blir allting avdramatiserat,iut sen mer me-

snabbtLär sig möjligheter kontakt med barn dessa hon.iatt nar
länder.De med skrivatillövarsigjustMende mycketduktigaändåochdeharlärtär attnu en-

l elever Oregon fåroch dettai sättsnabbtmedhjälp datorerna,tycker Ewasig gruppav
engelska köpet.och hon användandet datorernaärtror att av

-Annars det skillnadär ingenstörrebra för barnfrånandraländer lärasätt sigett om manatt
har invandrarbakgrundeller Ewa.skriva. inte,menar
Barnentänker det.Det deäldreintearbetar ärAlla med ordbehandling,grafikoch som
kanskapamotsättningar.deharfått lära skicka tillelektronisksigatt post

Barnenskickarsmånyhetstelegram.väder-andraelever andraskolor både Sverigeochi i-

datorer bättreoch svenskaLär

två veckorsundervisningkan läggafram kost-l det invandrartätaAlby Stockholmssödrai med skrivaoch lära användasigatt program
nadsförslagoch budgetar företags-utkanterhar språkoch religion görablandats hjälperdemförbättra sinstavning.sam- som
manérdatortek.Här arbetslösatjejernas möts Lisbethunderstrykerockså när tjejernaman att

Dessutomkommer del gamlaeleverfrånallamöjligakulturer förtjejer ska arbetsmarknaden det viktigt föratt en ärtreen ut-
och tillbaka festoch bjuder defått jobb.Dåmånaderlångkurs datorteket det när dem ha godspråkgrund ståpå.att atten

firar ordentligtöka chanser jobb.Varför behö-viset sina Och något försökerdet verkligenatt är-VAtt deflesta olikanationaliteterverkarde då datortek, killar är bidramedhär.Vår kurs härligblandningett äreget utan avver en
någotproblem.TjejernakommerbraKvinnor inteoch skapadeolika ochmän är högkvalitativdatorutbildningmedsvenskavara som- mellanförhållandena derasdetta överensävenmärkstydligt vadgällerattitydentill och alla kulturerbas olika och religioneratt om som

hemländeriblandkan lite spända.handskas datorer, Sagenmed Lisbethsäger LisbethSagen.krydda.sägervarasom extra
Om kanlägga politiskaellerarbetar datorteket. Killar inte sintjejer mantestar av--

religiösamantel datorteketfrågar Därför behöverdenågotställedärde när stigerman
försiktigare såmåste ändra attityd.tillåtna lite ochdärdefår sinatt manvara

lära villkor:sig sina
Förbättrar svenskasin

storAldrig datorrört En fördel meddatorteket deären attannan
oss svenskadåliga förbättrarMånga innanvaritde kommer till hartjejer in som nuav som-

kunskaperaldrig förr sinadator. fortsätter Lisbeth.rört enormt.en
För svenskanfår dearbetamycketDärför övadetsåhärligt deredanefterär när attatt se -



där med data harDet varit så

dethär harMen tagitman ner

jorden. har roligt,Vi oss

och får mer

dator blivandeän

läkare.



Vcçdslfolansle
utbildar

sm ärarc
köarBirgittaskolan Linköping eleverna lördagsmorgnarna förPå i på att

med den frivilliga kursen Under månader /aarpå i Internet. tioartonvara

skolans elever fått chansen bli elev/Jandledare900 Internet.iprocent attav

bara eleverna de utbildar. Också skolans lärare blir elever.Det inteär

flestahar de lärare förstått de kan med all världensHär inte sittainneatt-

kunskap, förklarar elevrådets ordförande Nilsson.Poonam

de lektion samhällskunskap oc/J behöver använda blirHar det oftai Interneten

eleverna guidar lärarna.som

/oar den kunska kur kanVi tolkas ockLärarnau in. ormationenatt vetJ en.-
.

olika sammanhang. /øur kittar den.Viin i visättas vet

hitta lätt för eleverna. fn det de förstAtt Internetpå Men måsteär göraatt

Internetkurs sammanla under lördaå å tio timmarg en ra ar.g
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vårdgymnasiets elever tillAv Men80 tjejer.är procent
TVÃDAGARSKURSERFÖR LÄRARESKOLANSlnternetkurserna det enbart sökttjejer sig.är nästan som

Möjligen har de andra killarna redan den ittills har hälftendatorvana lärarnahunnit igenomöversom av en-
behövs eller det handboll fritidsaktiviteter tvådagarskurs Bådeoch andra utbildade lärare och eleveri Internet.så är

Anders vidareutbildarlockar dem, helgens ende kille andra skolorna.Ström i sinärtror tursom som
aldrig fascinerad Under det kommandekursen. själv har tekniken innebär bidrag frånHan varit året ettav

Stiftelsen för kunskaps-datorn. både kunskap och andra och kompetensutvecklingMen nå männis-attrunt ett
kor det världsomspännande datornätet har helt fängslar välbehövligt tillskott för fler projekt.via ännuatt startav

Stiftelsen förvaltarhonom. del de löntagarfonds-gamlaen av
och ska fördela miljarderna till intressantapengarna

projekt landets skolor.
EN FÖRTRYGGHET ORDBLINDA elev känner landstinget verkligen villSom attman-Internet modern utbildning, förklararsådan kommunikation tjejerär satsa att ge oss enen som-

Nilsson. Dagligen får läsaälskar, Madeleine Nilsson. Poonam andra kom-Datorn inte någotär man omanser
och landsting tillredskap för ska kunna minskadekommunicera investe-änannat ett att muner som pressas

härhela kunska-med människor ringar. Menöver ser man
den modernavärlden. pen om-Vi har lärt förtaattoss

kommunikationenhenne har datornFör som en
själva och märker attoss nödvändighet för elever.dessutom blivit inträdesbiljetten oss

den framtidatill högre studier. vårdenInompå våralyssnarvuxna
kommer datornordblindaFör är är att ettoss som vara- åsikter. Vi blir hörda. nödvändigtredskap,datorn till hjälp medstor menar

till exempel Poonam. Hon attanser om manprogram som
berättar får den kunskapen det lätt slås arbetsmark-ordlistor,och hon och interättstavning ärsäger att utatt

naden.datorn flera underlättar hennes utbildningsätt
ivårdgymnasiet.

Madeleine förklarar för ordblinda skrivandetatt tar
NÄTKONTAKTER SJÄLVKLARHETENoch läsandet mycket längre tid för andra. Menän gör Poonam kontaktenhon fel hon det skärmen och behöver övertygad datanätenär över.attgenastnu ser om

medkallsvettas för skriva långa sjukvårdspersonal, andra sjukhus ochinte att uppsatser. experter runt
världen kommerdömdes ordblinda totalt. Idag alltfler bli självklarhet för allaiFörr inser inomut attom en-

sjukvården.handikapp kan minskas med bland hjälpvårtatt annat av
Akuthjälp med datoröverförd informationdatorer. Med datorn under har blir naturligtså jag ingasägaatt armen

slårfunktionshinder, fast olycksplatsen ambulanserhon och videodiskussion och mindre sjukstugori istartar en
glesbygd.med killar Frankrike och Sjukjournaler blir datoriserade, digitalUSA,Internet några i Japan. röntgen

ÖstergötlandLandstinget har rejält för deras kommer och databaser med apoteksinformation finnsi stortsatsat att
naturbruksgymnasiernaskolor vårdgymnasierna, och redanåtta nätet.-

Lunnevads folkhögskola ska lära den utbildning eleverna fårDen Birgittaskolansig ärnya-
kommunikationstekniken. nödvändig för de överhuvudminskade budgetar har ska kunnaTrots att taget

jobba medInternetuppkopplingar, datorer och modern sjukvård.investerat iman
i leker kunskapenvideokonferensmöjligheter de aktuella skolorna. medVissti in Internet attom-
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killar och kul. Men inätet göraragga annat
vardagsarbetet skolan får sedan lära attoss

de kontakter får och detutnyttja sättet
skaffa kunskap.oss mer

Eftersom dator har liten video-varje en
kamera kan eleverna med de populäravara
världsomfattande videokonferenser där man
direkt kan de med ochärse personer som
diskuterar.

Filmstjärnan skickadeKeanu Reeves en
tjejernapersonlig hälsning till ocksåochnågra grav

lördag skriker flera förtjusningvarje intvarje samtav
killarna vill hagång deras adresser.på nätet

VIDEODELTAGARE FN:sPÅ TOPPMÖTE
Elevernahar också fått Heramed ivara
spännande internationella projekt. Förra våren
deltog tiotal elever vid socialaFN:sett topp-

iKöpenhamn.imöte
datorpostVia visades skärmar isom upp

Distananslutning till konferenslokalen kunde de °
idéer lösningarsina socialapresentera om av

problem arbetslöshet och massfartigdom isom
u-länder. kundeDe också ställa Frågor direkt till
mötesdeltagarna och diskussionerna kunde
följas ungdomar flera olika länder.iav

Ett projekt förraoktoberi året. Dåannat var
Östgötalandstingetsfick videleverna projekt-

varaskolor med dagliga videokonferenser
besökarna denmed nationella vidi montern

telecommässavärldens Geneve.istörsta
har lärt tala för själva ochVi attoss oss-

märker lyssnar åsikter. blirvåra Viatt vuxna
menarhörda, och förklararPoonam mycketatt

denberor metodik arbetar med deniman
skolan.egna
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Undervisningen elevstyrd och baserad problem de kunskaper får detill exempel härutnyttjaär man genom
själva konstruerat. fungerar naturliga handle det de kommit hitLärarna två Några gör närsom programmen.

de olika och uppdelade olika studiebesök fåttdare och lära säker idag fåri i Jagsig.ärämnena ärman att
basgrupper, arbetsenheter och lärarlag. kunskap hur hittar områden ochintressantamer om

olika för företeelserEleverna bestämmer specialarbeten dagens läkarstudenter,uppnå månganätet änatt av
olika ämnesområden. får dekunskaper påpekar det självklart elevrådet harinom Sen Poonamvissa attsom anser

information.själva söka eller e-postadress och ständigt kan datorpost.Antingen via Internet i nås viaegen
valfria.skolans bibliotek. Metoderna är

ENGELSKAPÅ KÖPET
Men det blir både roligare och snabbare sökagår att-

information engelskalär köpetDessutomi vinätet. oss
och får kontakt med elever andra länder.i

projekt har skolan tillsammans med japansktEtt ett
college för. dag det förfärligtjejer i Kyoto. En var en

den japanska datorposten.oordning
datorbrevvännerjordbävningen Kobe.Det i Våravar-

hade släkt, bekanta, drabbats och derasvänner som
förtvivlanmaktlöshet och kunde avläsasdirekt."

elevernablev helt kontakt ochDet en annan
katastrofarbetetBirgittaskolan fick direkt inblick hurien

andra sidan jordklotet gick till.
projekt har de tillsammans med skolaEtt iannat en

Zaandam Holland. Tillsammans med elever och lärarei
där datorpostkonferenser med deltagareorganiserar man

fem konferensveckornafrån ytterligare fyra, länder. Under
erfarenheter skolsystem fritidsintres-utbyts kultur, ochom

de olika länderna.isen
med internationellt miljönärverkSkolan också iär ett

där intresserade delta med inlägg miljöfrågor.kan i

DIAGNOSER PÅÖVAS NÄTET
Andranyttigheter till exempel den interaktivanätet är
patienten och det virtuella sjukhuset. Eleverna kan koppla

och får lära ställa diagnoser ellersig sig påatt runtupp
fiktiva avdelningar och hämta kunskap.mer

studerar till läkare borde ha tillgång ochDe som-
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EdsbynundervisarvärldeniLärare

användsundervisningen.kandatorer ivideokameror.radharomkringprojekt sig tre somEuropaMitt år eni mannystartatett
uppkopplatnätverkochSkolanhar ärMalteMalm.berättar egetEdsbyn ettochKomvuxiVoxnadalensgymnasium

skolanharAlla datorer äventill Internet.skolan påanvändsteknikenkallas.lTV.harskolanHälsingland.Undervisningeni som
CD-ROM,frånandraföredragexempellyssnatillfördatoriserats. att

gångmedGävleborgslänvid l är ävenmedallalärare attkanländer.Dessutombli man pakommergår skolanEleverna varaattsom- användasskalänsskoldatanätbyggakollegor.anställningsintervjuer somettanvändadatorer.säger uppovanligtduktiga nyaavatt
utvecklingsprojekt,till pedagogiskaundervis-datoreranvändandet iFörlåter stolt.Malmochrektor Maltebiträdande att av

skolanprojektetvändefinansiera sigFörgenomgåttlärarefungeraharallaskaKomvux ningen attoch är enVoxnadalensgymnasium en
miljo-satsadetill kommunen närmaretvadagar.kursHär har i som350elever.med baraliten skola treman

attraktivglesbygdsskolanlillaIdag denär enundervis-meddatorer ner.integrerasatsat att
eleveroch lärarelockarbådetill alla lärare skoladatorerEgna somningen.

bekostnadfåttskolanslärarehar-Varje en
distansLektioner arbetaså de kanmed modemdatoregen

Malte.behövas.berättardetskullehemifråndelta distans-möjlighetockså iAlla har omatt
ochlugn MalteMalmmöjlighethardå iDetill exempel störrelandethögskolor attkurserfrånolika i ro

65användaspå 027l/57lTelefon:skakunnaförberedahurdatorernaHögskolanSundsvalloch iMitthögskolanfrån i
79027l/573Fax:undervisningen,bra isättSandviken. ett

wvvw.voxnadalen.ovanaker.sel8 Hemsida:till eleverna.köpt SI datorerManharinstalleratnämligen inter-Påskolanhar- info@voxnadalen.seoch E-post:datasalplacerade ärdem ibildtelefonfast är restenTV. Detaktiv är enman avsom en
klassrumharklassrummen.Varjeutplaceradeoch istorbilds-TVmedsalsitter i runtenen

skolafrö tillblevTekniken n y
arbeta-vidmöjlighetharsåallaeleverIernasamtidigtgamlaochtill det attmedhelt tillbaka attAtt helt gymnasium nyastartaett nytt

datorerna.förOch iställettekniken.dendet blandalätt. ärundervisningsmetoderär inte nyamen
föreläsningardetMölnlycke vanligalektionerfrån arErngrenbevisligenmöjligt.Hans numera

profilförIT-linjefungerarkatederfria lärarenundervisningsmetoderna där dengamlatyckte de snarare egenvaratt
sedvanligadenhandledareän vanligaförlegade. finnsalladeHulebäckssom På gymnasiumsom en

ungdomaralladet tråkigt magistern.Dessutom detfinnsäventeoretiskaatt ettvar programmenmen
såHans.berättargäller datorerna.grundskolan. VadefterGöteborg slagverlspro-till specielltförsvann in estetiskt ettprogram,-

sökakunnaelevernaskafram till förhan finns dearbetade ochmedkommunen barn-Tillsammans att utbildninginomsamt grenenengram
för dedemochmed hjälpgymnasieskola informationförbättrad att profil-idé har de skapatDessutomav fritid. egetettom en ny.en -

deska lära nyttigastesig fårelevernalT-telecomdärHulebäcksgymnasium. programmen. heterprogramsom
datorpostadres-haroch lärareElever plandatorer änanvändaegna lärasig ett annatatt
också föräld-finnsföräldrar och förhoppningarStöd från att det tekniska.ser

medskolankontakt viakommaskakunna i Även såigångharvårt varitinterarföreläsareoch systemmedställde omNäringslivet upp -
nöjdanätet. och allabrasåfungerardet ärlänge.lite knorrochmedkommunen -trotspengar eleverInternet föreläsareochbådeeleverförslagetsidagickföräldrarnasfrånskepsisoch

världensbaskunskapHär iskolan. hämtasigenom.
med eleverknyts ioch kontakterdatabasermed haoerhörtVi har varit attnoga- ErngrenHansspråkkunskaperbyggaländerförandra attochErngrenHansstöd,föräldrarnas säger

l/9866l4Fax:03dagenskunskapernaförbättraoch sam-omskabarnderasfaktisktpåpekar det är somatt l/98600003Telefonarbete:hälle.skolan.i
loka-spriddadatorerna iPåskolanär runtmånegentligen i vissidéernaDe attvarnya
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iloTestglsjkølåor
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testpilotförtillbakasedanfungerar någraKarlskronaAnderberg iPeter som

Högskola.TekniskaLundsdistanslåsa åtmetoder påmoderna att

bandrömmarna,realiserakandå sagerdetfinnsvaltekniken arNar man--
bonomförmöjligtdetgjortelektroniskade attförklararoeb motorvagarnaatt

civilingenjörtillstudiersinaåteruppta
inbyggdmeddatorKarlskronabem viaf/ånLund istudierna sittföljer iHan

datornsdelamöjligtdetmarknadenstandardprogram på görbildtelefon. attEtt

gruppsamtal. Dess-föraoebhemmetfrån vissamildokument läraremed 20en

databas.högskolanstilltillgångbanbarutom
i

vidstuderaför allamöjligtdetmetoderbitta ettTanken gör attår att som-

finnsredan pådetmöjligtmycketanvåndaoeb såuniversitet somavatt som

marknaden.
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LIVSLÅNGT LÄRANDE
N rtvingade muskelsjukdom1985 Peter avbryta Civilingenjörs-sinen att Peter universitetär pratar ettom

utbildning Lund.i fysisktDet jobbigt för honom sigvar för alla hanatt ta runt enbartintemenar
alla Föreläsningar med rullstol. Tiden räckte helt enkelt till. dessainte Av människor med handikapp folkutan

skäl orkade han följa medinte de dagliga fiorelasningsrutinernai hindras heltutan andra skäl;som av
återvände till Karlskrona och började skriva deckare. tidsbrist, arbete, glesbygd, småbarn.

Under skrivartiden genomled han den tid dåsvåra successivt finnavillman Vi metoderaccepterar gör attsom-handikapp.sitt Så börjadesmåningom han fundera studiersina också högskolestudieratt ta kanupp detingå i
ochigen kontakt med tidigaresin lärare högskolan, fysikern Bodiltog livslånga lärandet för alla människor i

Jönsson. olika livssituationer. Att mittsen
handikapp det lättaregjort att
medel till projektet jagser som enFÖRSTA lNTERNETPÅBOKEN fördel.

först passadehan bli först Sverige med läggai boken att hanatt Menut med detta.nöjer sig inteen
Internet. Han vilka möjlighetersåg de moderna digitala kunde hamotorvägarna Samtidigt arbetar han nämligen- att
också för honom. bygga referensdatabas medupp en

Bodil villeJönsson möjligheternatesta fallstudieratt för andra handikappadeEn kanperson varagenomföra den dröm hon själva burit i Syfteti Europa. är öppnarunt om attl folkmer ensamflera enförår; Ett universitet alla. också Europas för alla.universitet
Tillsammans med forskningsenheten samling iän ensligen

Certec Lund ekonomiskti stöd frånsamt l d DetStuga tpa an eklänsarbetsnämnden Blekingei och EU-PROJEKTarbets- i
gberor P3marknadsstyrelsen fick de till stånd en5 egenett deltar EU-projekti ettan

pilotprojekt 1994. tillsammans med folkpersonlighet från Belgien,och för-
dator koppladesPeters till ISDN-upp Frankrike, Grekland, Italien ochupprätthållamaga attför han skulle god kvalitetnätet att Spanien. arbetarDe förgemensamt

de bildöverföringar nödvändiga kontakter:som var bygga databas där folk kanatt en seför hans studier. samtidigtMen hansom vilka fysiska möjligheter behövssomfått möjlighet plugga vidare har hanatt för studera vid olika högskoloratt
också uppdragi och lämpliga förutrustning, den häratt testa nya program inom EU.typen

distansundervisning. iav Eftersom redan läst fleraPeter år
harVi gått in i återvändsgrändermånga och hamnat flera stickspår tekniska högskolan projek-- innan

under den här tiden, berättar han, alla sådana kalladeså miss-men attmenar startade och dessutom hartet stor
lyckanden tillför bara de välnågot dokumenterade:är erfarenhet datorer och teknik harav

Syftet andra ska behövainte uppfinna hjuletär varje gång.att han lättare kunnat bedömanytt-
genomförbarheten de olika del-i
projekten.

Säger leverantör det inteen att-
har ofta idéergår, så jag hurom
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kunna teknikensmycketganskalösas. jagskulleproblemet omvet
också.praktisktfungeraheladetgäller baramöjligheter. Det attatt

TEKNOLOG TÄNKOLOG-
Och drivkrafteneftersomlätt.helt Mensom varitintedet har sagt

färdighetertekniskautbildning itillgodogöra sigsjälv kunnaär enatt
håll:från tvåkanteknik Peterhjälpmed testernanyav

Bodil JönssontänkologdelsochteknologDels somsom- som
kanteknikerhanförklararochhandet,uttryckabrukar säger att som

behoven.detillstuderande kanochmöjligheterna egnasesomse
kul,detföruppfinna ärskateknologer är senPeter attattanser

kan någonuppfinningarnatill görasaktänkologernasdet attatt se
mycketsamhället. Hani ärnytta

samhäl-uppfattningbestämd i sin att såintedet ärMen-fårenbartframåtskridande intelets
teknikenmycket somihumanister.överlåtas

möjligheterna iMan måste hurmigse utanoroar-
farorna.bara Annarstekniken, inte Sam-samhället agerar.samhälle;statiskthamnar i ett

vissa,uteslutakani hällethan.varnar
innebärdistansstuderaAtt en och göraisoleringskapa. isolering studie-frånformviss av folkföromöjligt attdetuniversitetsmiljö. Menochkamrater

han inte.dettarisker i designågra tillgodogörastörre ser nya
ikan-En ensammervaraperson möjligheterna.ensligfolksamling iän stugaenen

berorlandet. Det egenens
kontakter. Serupprätthållaförmågaochpersonlighet manatt

dem.undvikadetriskerna, går att

utrustningKONTAKTNÄTVIKTIGT MED
S kontaktnät,skapamedarbetattidenhelahanhar ett egetatt

Lund. Förstudiekamraterna iochKarlskronaiblandbåde vännerna
EU.skaffat sig inomhankontakterallatalainte omatt

förskulle det varitteknikenmodernaden tungrottUtan mer-
absolut varitskulle intejagMenmig.
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isolerad jag inte kunnatäven mig med min kompletterar faktaom ta böckerna.viaut lnlärningsförmågarn
rullstol. harjag den läggningen tyckerjag mångdubblas.att om att

med olikaumgås människor och postväsendet fungerar Om föreläsningarna anpassadestill 90-talet skullesen
fortfarande. mycket Men det behövs insikt ochvara vunnet. en ny nyfinnsDäremot det mycket han måste pedagogik föromprövas förstå vilkaanser möjligheter till utbildningatt

fler ska studera distans.om finns teknik.viasom ny
Brister den flerai hundra år gamla föreläsnings-v

tekniken blir tydliga med den tekniken. Det dagsärnya
tänka omatt

i Peter Anderberg
0455/438Fax: 79TV-TEKNIKER

E-post: peter.anderberg@certec.lth.seförklarar följer Föreläsning i sinatt om man en
hemmadator Bodiljämförelserna Jönssongår osökt till TVzs utbud, där
bildvinklarna E-post: bodil.j0nss0n@certec.lth.seständigt ändras och olika välredigerade ,.
inslagökar intresset. LMer information studentdatorprojektet0rnEn TV-tekniker varje institution nödvändighetär påihemsidan:en kan hitta http://www.citu.lu.se/man O.distansundervisningen ska ha framtid, hanom en menar
och förklarar det gäller snabbt föreläsningarna villatt duatt ut

aEveInternet och krydda dem med bakgrundsfilmer och
inslag höjer intresset och kompetensen. Dessutomsom
måste kunna inslaget eller backa för kanskeman stoppa att
anteckna eller smälta informationen.

hyserVisst han farhågor kring den tekniken.nya
somdetMen inte mycketså teknikenär mig- oroar

hur samhället Samhället kan uteslutautan vissa,aigerar.
skapa isolering och det omöjligt för folkgöra tillgodo-att

desig möjligheterna.göra nya

HANDIKAPPAD UTAN BILDERNA
l j

:tt slag försökte han följa undervisningen enbart via
detböcker. Men gick bra.inte

behöverMan kroppsspråket hos föreläsaren,se- se
bilder labbproven och med följa Lindervis-ögonegna
ningens olika skeenden. bildernaUtan verkligenär man
handikappad.

Olika forskningsresultat visar också att
kommunikationsinnehållet ökar vid ögonkontakt och

teknikenvia hör föreläsarna,Peter vad de ochgörser



Högskola

tillklxllllti:Brygga liltlidii m. tå
använderinnehålldedetmedkämpaskavarit utanprogrammeringsintressethar enInternetbryggafungeraskakunskaper-Våra ensom fram.till fördatornmänniskor attförMenliv. intressethennesdel24-människornaforklararoch avteknikenmellan

likaviktigt.minstkunskaperärochgårHögberg,Mari nyaRättvikstösenåriga som återvändaDrömmenlärdemigoch attprylidiotPappavid mammaKognitions-Universitet. varLinköpingslinje 4nyen och Rättvik.hon tillkunskap, återvändasägersökaochläsa drömtidigt arHennesfakul-filosofiska attattvetenskapligaprogrammet
hon efterdåhonbagagetgjort tidigarei gångden mixen att nu lnte gymna-atttror ensomteten. gamlahenne. sindataansvarigutbildning arbetadehittatpåTeknis passar sietsomdatautbildning somhoppade enHon aven

specialutbild- lärare.hennesmed tidigarefolk utbildadeefter sinaSuget ochskolavisserligendärlinjedennafor manatt
framtiden. förfulltteknikenbli ikommer utnyttjahon vill utNej. jagstortning attminstdatorer,görför tror nustuderarexpertsystem -

för- mänskli-yrkeslivröststyrning framtidaspecialitetenblir att ocksåDels mittgöraprogrammeringsövningar - attavancerade somlika
tal.mänskligtförstå hon viaförklararochförmå datorerna Marisöka mo-attpsykologi att sägerläserdessutomskolan gare.förra men

teknikkunskaper moderntekniska ochbetydande dem.telekommunikationerdedelshar menspråklära.och
mellantekniken. bryggorsjälva ochskapahumanistisk Dalarnaska isitta nyasynen

världen.helakunder.llösningar åtskräddarsy människor-Vi kan passar ochsom datorer
betydligtbagagetmix i skaDetBra människor.slagsolika vara

Högbergochdatorvidsigdag sättaenklareän i Marilyckades enatttolvårsåldernhonSedan i program-
06Mari. 3/I7 S7tycker Olarbeta, Telefon:sköter vissochspelförsta pro-sitt numera

människorgrammering deflesta c94marho@und.ida.liu.seteknikenMud-spelen Det inteär E-post:textbaseradedeav e

jülillklli5,1 im:
lektionerdrillas iLärarna egnaderassökningariförutrustningenanvänderterminengår sjätteArvidssonSusanne

ochstudenternakommerveckanstår gångeriFleraanalystjänster.ochdatabaseromfattandeiLund. HonEkonomihögskolani ett
Fören-möjligheter.redan lektioner ielonomistudenter i får systemenshuvudbyggnaddär Vi tycktehögskolans attunderkällarrum - dåutbildningslagsocksåavancerade ordnardehärhantera ingen sammamedlokal skulleläraskolan sigLincstudentföreningen utrustat en

högskolan.ordför- för lärarnadåochföreningensför berättaranvänds datorsystemen,tekniskaavancerade systernsom
hög-medlemmar600föreningenldaghar avmöjlig- FredrikBarkman.får hon andeHärmarknaden.finansielladen

anslutersigflestaDestudenter.5002skolansstudenternarådsåhadespecial- skolan inte togMenför göraanvändahet attsystemenatt dags göradet ärideella fjärde när attterminenden underbildadedel99lhand.sakeniarbeten. egen
projektarbeten.lnfor-Lundaekonomernasibland Linc.göra föreningen egnaveckorfyradet att-Tidigare tog får destudentkompisarochsinatill företa- -Via läraredirektvändeDe sigdetkan mationscentrum.ldagprojektjobb. ett parett möjligheternaochtidsvinsternatalasiutrustningar hörainstalleradesinavilligt omhon.förklararsekunder. somgen

hit.menardekommabrukardåochhärhosräcker lokalerna. ossminimal.DetKostnaden attär vara
och Fredrik.takendatorerparabolerfem detför finnskronor ldagl20betalaochföreningenmedi

dessutomochkällarrummen ett avan-skärmariterminer.
bådeutbildningförstorbildssystem avceratskoltidenunder LincStudentföreningensigLära lärare.ochsystemen studenter

25l 08046/2lfax:ochutbildning- Telefonoch sådyrbaraprojektet idagdrivit Systemenar attföreningenDetär som - http://student.ec.lu.se/Iinc/DetFredrik. Hemsida:med,påfinansmarknaden hänga sägerkunnataktörerna inteförmått största arna
FredrikBarkmanstorföretagenochdem. bankernahos dedyrbarutrustning bara störstainstallera ärgratisatt

08 25I046/2lhär Telefon:Menoch någottillReuters tillgångEcovision, har systemen.Bloomberg,finns avHär som
Henrik Perssonkommerskulle studenternaaldrig atthögskolan allafinnsrealtidssystemSIX- systemsomsom

29046/3935Telefon:alltföretagen yrkeslivet.Nu iråd driva. mötahaft sponsraratt -
studenternadeochalla timmardriftutrustning,
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Ulrika jeppsson 24 år,

arbets/äs undersköterska
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datgäek
dom;Ulrika sinfick feppssonundersköterskajobbflera intensivtEfter ärs som

bådaNilsson. Desnickaren jonasfördetsaklängre. Sammabebövsdu inte var

stämpla.börjadeocbKristianstadarbetsförmedlingenisökte upp
detblevtiden gickMen allteftersomockbärsjobbsökte tvärs.börjanI man-

sluttillavslagallaefterbonberättarocbtrögareocb Ulrika attsägertrögare,

självkänslan.tappade
v andratrafarDels vijonas.cbans,fåttbardatorteket viHär pä menarnyen-

datorer.banteralärafärdels siglivssituation,ungdomar i samma

ungdomar,arbetslösaandratrafasjälvkänslandetstärkerKonstigt attnog
i Ulrika.förklarar

arbetsgivareAlladator.vidarbetakunnakickdetDessutom enär atten-
nägrabaradetdenaldrig ärfickocbidagkunskap vi atttrotskräver sän -

lämnade gymnasiet.sedanär
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datorberoendeså hade han ingen aning Satellitvar om.
kartor och larm datornätet vardag räddnings-över iär

SKAPA PERSONLIGHANDLINGSPLAN bilarna. Likaså brandförsvareti dit han hoppas kunnaAlla datorteketgår igenom kommai Kristianstad ska de någon Såvidagång. det lossnarintesom hansinom
veckornasista arbeta fram Öresundsbronpersonlig handlingsplan yrkeför ska byggas. flyttanär För tillen eget nu

minst framåt.år jobben har han ingetett emot.
Det möjlighet tänka efter, fundera introduktionen datorvärldeni harger en över perspektiv.att- gett nya

yrkesvägar eller utbildningar. Sen det skönt Eventuelltfaktiskt vill han efter de tolvär veckorna datorteketatt
lite struktur långframtiden, fortsättasätta och med femjonas berättar månaders kurs Datalabbet.imenar en

arbetsförmedlingens personal och handledare erbjudsKursenhela ungdomar åldernatt i 20-24 ochår är en
instansertiden rådnyttiga specialsarsningsöka eller samarbeterätta i med arbetsförmedlingen,ger om att upp

tips utbildningsmöjligheter han Kristianstad kommun och ett
tidigare käntinte till. dataföretag närbelägnaiens Svängsta.

nogjag hade överlåtitSedan andra halvåret 1995 blirFörst det tolv- veckors
riksomfattandepågår satsning grundläggande datorutbildning,en datorkörandet på någon

datortek landetsi samtliga sedan erbjuds veckoråtta special-ivrigare kandidat viomkommuner. Arbetslösa programutveckling,ungdomar inriktning
mellan 20-24 får under tvingatsår tolv dela på dator- nätövervakning, databaskunskap
veckor lära hanterasig de vanli- eller bokföring.förklarar Ulrika.resurserna,datorprogrammen och Ocksågaste byggsvängeninom-Idén är galen. Om tvådessutom skaffa inblicksig huri måste hänga med dator-en iman
den lokala arbetsmarknaden världen, ochska Jonas berättarläraut sigser datornpersoner menar

olikavia projektarbeten. alla byggprojekt idagom sompå gång blir detsammaDatorteken sker i samarbete byggs efter datorframtagna CAD-
mellan länsarbetsnämnder, bilkörningöva frånattsom ritningar. Och alla komplicerade
arbetsförmedlingar och kommuner. konstruktioner kräver avanceradepassagerarsätet.
I Kristianstad kommer personal datorkunskaper. Både för den som
från arbetsförmedlingen till byggakonstruerar och den skasom
datorteket fyra-fem veckan eftergånger i för ritningarna.ungdo-stöttaatt

någrasöka arbete råd olika Trotsutbildnings- det bara sedanmarna att hanår själv lämnadeärsamt ge om att
möjligheter. gymnasieskolans bygglinje fanns dessakunskaperinte med

undervisningen.i Kunskaper idag nödvän-är närmastsom
diga för kunna klara jobbet och konkurrera deatt omVÅGAR HÖGRERINGA INSTANSER lediga platserna byggindustrin.inom

känner de har förväntningar ochmig- ag att stora
det bra, Ulrika. Detär stimulerar migmenar göraatt

TVÅ ioénågra tyck. Idag PERDATORENtill GALENvågar ochjag med högreringaextra Varkenförinstanser de lediga Ulrikajobben. eller hadeJonas framföratt veta suttit datormer om en
Jonas alltid drömt bli brandman dehar innan kom till datorteket."gjort Eftersomdetsom gamlaom att är

regementslokalerett projektarbete länets räddningstjänst. denAtt inretts verksamheten fannsom som
det ekonomiskainte möjligheter bygga deatt om stora
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m rdata-hahan villutsträckningsamlingssalarna i så ännu merstor
han sig utispecialisering innantillräckligtblevdet många geratt

hanarbetslivet Detta iigen. Kristianstad skaungdomarnas datorteketförgrupparbetsrum iPåoavsett om
idrömjobbettill sjigfönsterhanterings-lgska söka lärain allaprojektarbeten.

,byggbran-fortsättaellerbrandkåren i systemet kunnaWindowskananledningendenAv Samt
ordbehandiaggörakallqrlergschen.närvarande barafördatorteket ta ilättflyttadlikaUlrika inte ochOchkurs. Hanteradatabasprogramungdomar är65-70 peremot

gpresentationsprofgram 14msamtsmåbarnsmamma.honeftersomanvändade kan varsinmedför ärdet att
j pskulledatorteket lelekçroniskkursernautbildar Företid de sigunder dendator post. Vtrieddearfbetaomskol-tänka ihon kunnat siglandets skaintede flesta tiläessutomPå enavprogrammen.
.arbetsmarknadsinfiktadeipröjektindustrijobb. Mentillelever ningdatortek arbetar tvåövriga iortens

cijärrtgcdñnnartyáaatäildi-jiLichidag.kanskedator.samtidigt per
nitigsmöjligheter,arbetarindustrier här iflesta ska ocksåDeöverlåtit De ihadeJag nog -- .ystimuleráattoch detdatorermed sökajobb,något ärdatorkörandet ivrigarenågon sätt

Äál1â518:FÄ1i 045:och ihonroligt,faktiskt Riäfåförmñáüliâdelakandidat sägertvingats 5om
gjfrkesweehántgastçtutngsyâgrk;kursveckorna :hon de isistaberättarUlrika.förklarardatorresurserna, yatt

j kádningøindustriernabland iskaska sigIdén galen. Om två runt xär gepersoner p,i figjoÅ-gbñgkjobba därdetoch hurblir ärdatorn gånglära sig attorten se ;samma av H
Idag etterfrån ;ibilkörning vtåssaåstörredet övaattsom ii

passagerarsätet.
arbetakunnatställethar hon iNu BETUNGANDE SKULDER

åharochtakt. Varsini enenegen datorteketspecialarbeteennesinbyggdmultimedia-lärare i iyttxgresöehiåldtefâtrbetâiöisa iiegen dessbarnmisshandel,studera Im rattvararbetar iuxxgiçlgámamájiáljtéKursdeltagarnadatorn. komverkningar. iorsaker och Hon
jmed de olikasjälvständigt jjyâiátçifçflgñaz i iprogram- Åoch 3med socialarbetare xkontakt gjutföraskan i iráfftjáimadonüomçllåâfføretttestermen, egna närbesläktadeYrkenarbetsterapeuter.

och kanspecialfönster göra idáiçortiâll; ii iomman grundutbildningmed hennes som
utförda.de blirtills iövningarna rätt frlpkalavarbctsförrrxedliágen;det krävsundersköterska. Men i
fårfast ordentligtkörDen i iropasom gymnasiebetygenkompletteringar i

handledarna.till sig påbyggnadsutbildning.fleraoch års
hängandelärareslipper haJag en framtid.finnsyrke ingenI mitt- -kurskamrateraxeln och minaöver orkarOch jagintejag attvet omoftaupptäcka huraldrig justbehöver studieskulderallabetala som enavtrygghethar skapatfast.kör Detjag dra medskulle sig.vidareutbildning

självförtroende,och ökat mitt anser sådanavill hahelstjobbDe jag är
Ulrika. välavlönade trotsinte är att mansomklaradesnabbtJonas treavsom högskolestudierhar årstvå,

kunnaställetharsjälvstudiekurserna i bakom sig.
ochprojektarbetetid sittlägga mer

frågamöjligheterfåttdessutom att
utbildningar.framtida Förrunt om
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Huvudmålen för datorteket Kristianstad blandi utreder förjust kunnaär attnu starta.
finnadeltagarna ska realistiskt yrkesval. För Datorteken hoppas består och blirjag håll-annat att ett en av-

Ulrika lutar det därför de dator-åt via platserna det livslånga lärandeti alla efter,att nyvunna strävarnu
kunskaperna skaffa industrijobb och därmed påpekar Waldemar Hasselbring.orten
bidra till familjens försörjning.

SNABBTVUTBILDNING ÃLDRAS
FörNTEGRERADNY VERKSAMHET alla ständigt förkovramåste och skaffa utbildningsigvarje upplägg.datortek har lite olika KristianstadI har relevant för det yrke valt. utbildningenAttärsom man

attefter aktiviteternaintegrerasträvat inom snabbt föråldras visas inte fleraminstman ett genom att av.
område kommuneni där liknande projekt deltagarnapågår. Det för bara sedannågra satsadeår yrkesinrik-
gamla kasernområdet håller kiirserförvandlassuccessivt till tade framtidsutsikternadär bra.att var

utbildningscentrumännu i regionen. för exempelvisMen vårdbiträden och undersköterskorett har
datorteketisomI Kristianstad inte isolerad utbildningskraven ökat markant de åren. Derasser man en senaste.

arbetsmarknadsinsats efter baraintegrera gamla utbildningarsträvar två, år redan omodernautan att ärtre-
verksamheten med och utbildningsmöjlig-övriga insatser Bland de 160 ungdomar hittills datorteketsgåttsom
heter. förAllt vidga och kontaktmöjligheterna. kurser har visserligen alla fått jobb.inte detMenatt vyerna är en

därförDet verksamhetenintegrerat med andraär märkbar skillnad inställning till fortsattai studier efterman
utbildningsmöjligheteraktiviteter och inom bararegionen. veckor. första kursenAv gick 30överett par procent

Genom förlägga mycket studierutbildningsmöjlighetema vidare till och trenden hos de efterföljandeatt av nya
område fårinom kursdeltagarna också naturliga kursdeltagarna densamma.samma är

kontakter och möjligheter fråga andra till råds. gick hemmaNär och stämplade tänkte inteatt man man-cDetblir slags rundgång mellan verksamheterna dagens skolungdomar faktiskt får bra dator-en som att en massa
slutligen ska de olika deltagarna bättre konkurrens- kunskaper, berättar Ulrika. blirHär medvetenge attman om
möjligheter arbetsmarknaden och därmed det nödvändigt med vidareutbildningstörre viss förären att
möjlighet till meningsfullt jobb. överhuvud ha chans konkurrerapå dagensett taget en att

Iarbetsmarknad.

DATORTEKENSAMBASSADÖRER
ProjektledareWaldemar Hasselbring berättar deatt nu
planerar samprojekt med biblioteket. Ungdomarett
datorteket ska framtiden kunnai medverka bibliotekets
IT-verkstad och lära kommuninvånare söka framsigatt
Internet. ska bliDe datortekens ambassadörergentemot
allmänheten.

I Kristianstad datorteket förlängningeniser man som
folkbildningsprojekt. finnsDet till exempelett stora

invandrargrupper ochi regionen utveckling multi-en av
media-läraren andra språk skulle kunna dator-öppna
världens dörrar också för dem. Detta projektett man



Arbetslös

arbete.Datorspel gav
arbets-tillanmäldearbetslös, sighanSendatorspel kanhobbytidigarefrånhans varhittasvårt rätthögstadieeleverhar ternaLandets att -
ihärdigadenbörjadeBoråsochförmedlingenihonom.försörjahundratalsgymnasie-utbudetblandutbildning av attmedkampen vänta.dator.förstatioåringfickUlrik sinRedanfolkhögskolor somoch

chefnuvarandeträffadedå han sinDethandbokfanns ipaketetMed varCD-ROM- i programme-avanceraddet envåraskomMeni en
ungdoms-fick chansOlsson,Dennisfascinerad.heltutbildhingsmöjligheterna. Ulrik blev somochspel. enAlla ringproduktion avom anställ-fastpraktiktidenefterochpraktikantAmiga.skaffade enoch hanlntressetlokala växteoch enutbildningsprogram,skolor, grenar

och ning.tusenlapparkostadenågradatornDenpresenterades videomedspecialutbud text,
grafiskalösningaränhäftigaregickdet göradatabasmed attbildspeltillsammansoch storen

dåmångmiljondatorermedvadhadeprogrammeringsarbete gjorts experternaOch allt
kundeUlrikjohanssonBoråsaren prestera.2 l -årigeden somav

människor.dennaDet är somarbetslös. ungatvåår sedan gruppurför drygt var
föddes.spelsidanexportframgångardagenslärdegång sigDetmärkligt.Det är manen- ochel-dåtidenstvååriglinjeDet blevdetfår iskullförenbart ennöjes nyttaavmansen

medkompletteradlivet. gymnasielinje,teletekniskakan det.försörjaOch sigverkliga
Dataservice.påbyggnadslinjeettårigerfarenhe-funnitUlrikDet säger att en -somnu .

yrkeväljadighjälperDatorn
redakanDivadatabasenochSverige ifrågan manarbete.passandenågotefteroch letadatorvälallaharmed DenarbetaVadvill jag studie-statligtsökakanvilkautbildningarmanarbetsför-SödertäljesJan-ErikLidenbehöver sägerlivet.Menhärsjälvnågon iställtsig nu stöd för.medling.fantasi idinfunderalängredu tryterinte om -

fårefterletarvadallsVet inte manSödertälje. manallafall maninte i självaKlarar sigletarsjalv,antalfrågor sig senarbetsförmedelningen ett omFördärhar startatett svara berättar underlät-ocksåjan-Erik systemetattåtlämpligtnågotuppdatornfunk-samordnatdeKanalen.där en.projekt.nytt kandåungdomarnapersonalenförmycketsedandatornundersökertvål tarmängdmedhosplatsautomaterna stegnummertionerna en
själva.klarasigjobblediganågra inomdetñnnsautomatisktmöjligheter. omnya projektet har varitförOch stort.intressetvalt.ochden regionför,vadbara manfårHär inte grenveta passarmanman tillflermånga sigverkarDet taromsomkomplettera sinmåstevadocksåutan man jobbsökandetintemycket arbetsförmedlingen när...men även nuannatvilka stöd-dessutommed. Ochutbildning

likatrist.ärarbetsletandeinformation för äranvändsfinnsmöjligheter det Desamt om somprogram
flerafinnsutlandet. detlmpuls.utbildningi ocheller Yrkesguidenungdomsutbyte men

jobb.sökaåtkan sig änsaker ägna attmanHam; jobb... Orbislediga utomlandsVill programmetgerman
Ungdomsutbyte,internationelltinformationTanken ellerarbetslösa omstuderande.är att- förAsktalarskolkatalogenautomatiskaden omsökerjobbredanharmänniskor ettmensom

högskoloralla ifinnskurservilkaviden somenvälkomna sigsättaska att nernytt vara
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företag. Min egen
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Ger/vara Guran
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tekniken.moderna Dedenbordeföretag utnyttjavillUngdomar startasom-

efterborta år.det någrainte årgörsom

deunder årentvåenmansfofretagGer/vard Guran,.båvdar senasteDetta vars

företags-förverkligaocb sinaGoteborgungdomar ibjålpt 0002 testaattöver

drömmar

underfåroebmodemmedGerbardsanlitar tjånsterAlla sexutrustassom
Ger/varddygnet. idatoriseratfågeplanktill öppettillgång årmånader ett som

vilkanäringslivet,fånrådgivareoebbankfolk,medkontakt juristerbarsin tur

ungdomarnasfrågor.snabbt besvarabonombjålper att
A



Gerhard började 26-åring driva projekt han musikskapande.sittsom att
tillsammans med gymnasieskolorna och den killeEn tyckte planera veckomatsedelnannan attom

ideella föreningen Ung Företagsamhet. och undersöka kunde köpa billigast och bäst. Idagvar man
skaffatEfter projektledare hadetvå år han ligger hansigså med företagi kan erbjudasom startgroparna ett som

mycket erfarenheter och kontakter han vågade höginkomsttagare Göteborgstraktenatt att maten
det företaget Robinson AffärsidénCrusoe. planerad, inköpt och hemkörd.starta egna

densamma; hjälpa ungdomar strukturera sinattvar att
företagside och dem istötta starten. UNGA MÅSTE ITPÅSATSA

Till och med killen med hemkörning behöverEGNA matBÄSTA avAFFÄRSIDEN -HOBBYN-
anlita moderna IT-tjänster förGerhard klara företag,sitt sägeratt

hjälper ungdomarnas företag överleva ocksåatt Gerhard. Som företagare ifrågasättamåsteung, ny mansikt. detHär ettårsprojektinga blodigt allvar.är utan alla kostnader. Med mobiltelefon kan han alltid nås.en
upptäckteJag erfarenhetermina och mittatt egna stora finnsDessutom det- tjänster via nätetmassor av som spararkontaktnät kunde kombineras med modern data- både tid och pengar.

kommunikation till bärkraftigen Gerhard företagareattanser unga 4Gerhardföretagsidé, berättar Guron. förmåste IT kunnasatsa att vara-.Vi kan kopplasedan hade detFör tio heltår varit oss samman- konkurrenskraftiga sikt. Med enomöjligt både tekniskt och ekonomiskt. hittai kortare affarsprojekt, dator och modem kommerett manhar lärtHan blivandesig att unga långt:extrasamarbetspartners ochnyaföretagare liksom han själv har- - O Restiderna kan kapas;knappt kontanter. Bankerna manstår sprida vårt kunnande..om
skickar bilda ljud- ellerheller kö för lånainte i startkapi-att ut Modern IT blir delen av textmaterialet telenätet.övertal till ungdomar företagsideér oftavarsj Informationssökningen° kanlivet och är och förblir denhar engagerande hobbyen som
bli effektivare och snabbare;grogrund. förutsättningenbästa. för
konkurrens- eller kundbevakningAlla vänder tillsig migunga som- vi ska kunna kon-att databaser effektivareviaunga är änduktiga kannågonting. Detär

kurrera tidsödande biblioteksbesök ochdata, musik, kreativ med etableradeservice,vara
letningi tidningsarkiv.talang eller passionerat intresseett företag. ° Beräkningar, marknadsun-för företeelse.någon
dersökningar, bokföring ochTvå älskade allttjejer japanskt,

kundregister den datorni både söktid ochhade bott egna spararijapan och ville fortsätta bevaka landetatt
arkiveringsutryrnme.och desskultur. Idag lever de hjälpa svenskaatt

fördelarListan kan hur lång helst,göraföretag förstå sometablera kontakter mena:japaner, i japan -att
han och datorinvesteringen ochipoängterar attoch marknadsundersökningar en ettden japanskagöra om
modem låg avskrivningsbar engångskostnad medanäri enmarknaden.

medarbetare startskedet kan knäcka företagetsiextraenkille skapadeEn musik fritid.sin Gjorde lite här
ekonomi.och där till reklamfilmer och radioprogram. Helt

plötsligt ville Volvo ha hans musik en
omfattande reklamfilmsproduktion. Idag lever
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ä

a,.m,H äa...s äøåwma 52Aägt

egetduFunderar startaatt
FRÅGESERVICEDATORISERAD användbaraföljerHär ett parig har datoriseradbyggtnyföretagare dinfinansierahos kanhur duväcka intresset en tipsör ungaatt

GUtekniken.den verksamhetbaserasfrågeservice nyasom
fördelarnaupptäckastadiumtidigtföretagarnadekanPå så ettsätt ochÄr Industri-unga hardu tjej°

kommunikationsteknik.ochinformations-med special-Nyföretagarfonden ett
myckettillpersonalanvända sinkanföretag avGerhard företagarlånatt stora dig:menar för Ettpaket vfördetlångt gårkostnaderalla såkapanyföretagare måste 50Vdetta. Men ung lånesummanen där är max
IT.modernhjälpenbästamarknaden. Den ärslåkunna sig in kapitalbehov.dittatt procent avsjälv tillvänder sigDeprinciper.sinahanhar lånaår somI testat banksnart tre måsteResten manmarknadsun-hjälpochstödfår de görafaser. Försttvågenomgår att enhonom själv.finansieraeller

förgrundtillliggakanaffärsplanutarbeta ettochdersökning somen duellerarbetslösduOm är omstarta-eget-bidrag. °nyföretagarlån ellerbankenhos ett
detbli Länsar-riskerar geratt

eget-Äbetsnämnden ett startaut
att denNÄTET bidrag. KravetSTÖD ärETT VlAPERSONLIGT

verksamhetenpåtänktaDärefter gerochmånadernaförstadeunderrådochstödpersonligtfår de sex ochsysselsättningvaraktig
dygnethonomtillfrågorskickadatanätetkan runt.via lönsamhet.tillfredsställande

fungeratGerhard har ensom- ståsomiärvüánder bereddAlla denFör30W attoch mig unga.för migslags °gett wmentor
för 10minstdåochdåhand procenthjälpande avjagden påduktiga:ärligsig

själv kan ALMIfinansieringenHellichiusUlricaförklararbehövt,
leanDetnågonting. vara. beviljaföretagspartner ettiligger justföretag Syntaxvars

Docknyföretagarlån.särskiltmusik,till ggyviceifick hon data,börjanstartfasen". I
till högst 30den härbankkontakt procent avexempel en ellertalang. ettlezreatw finansieringsbehovet.fåtthonharoch idag. starta-ett,,vagen lYYtYESSGfÖV9355507187215densöks hosBidrageteget-bidrag. andra organisa-finnsDet även°

ocharbetsförmedlingenlokala reteejse:fönågon tioner lånavilligaär utattsom
medbidrag 75ekonomisktinnebär Trygghets-andrablandpengar,

månader.undermånadslönenberäknadedenav sex Trygghetsfonden,procent stiftelsen,
med denochdatornyköptaUlrica sinpackade30-årsdagenföreStrax upp ochTrygghetsrådet Statens

ochföretagspresentationerhögtidstal,reklamtexter, göraskrivahonska iJordbruksverk.
förhonskamodemetochtelenätetmarknadsföringsplaner. Via emot texterta

arbetsförmedlingenlokalaDenkunderna.hosgranskningförskickaeller sinakorrekturläsning egna
starta-eget-kurservilkaarbetslivserfarenhet mark- sommedOch års vetåttahobby.skriva min avAtt är-

bidragellerstödvilkafinns, man
ställs.vilka kravochkan som
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Robinson Crusoenadsfoiing och vidareutbildning RMI Bergenk e L Gerhard Guronkvällstid vågar jag förklararföretag honsatsa ettnu eget
Telefon: 031/13 88 27och berättar arbetslokalei blir det hemmet ochatt egna
Fax: 031/13 7408arbetsfåiltet hela landet.

robinson.crus0e@mailb0x.kdtnet.seE-post:
Hemsida: http://wvwpp.kdr.net robinsoncrusoeÅVSTÅNDET BETYDELSELÖST

Ä Westnet, telefon:BBS, 031/61 25 13ed den moderna tekniken betyder avståndetinte1
Företagsamhetnågonting. Det sekunder Ungskicka ideell förening,några tilltar att text en som-

Värmland eller Skåne. hjälperkunder behöver gymnasieelever ochMina sällan lärare finna formerbesöka att
arbetsplats för förmin hurska komma driver elevföretagtill underuppgörelse. läsår.att man etten

Förhandlingarna har Telefon:tänkt 08/762till delen 24jag sköta 70störstaatt
telefonvia och faxmodein.

ko ntalctAlla Gerhards fårutnyttjar tillgångtjänster tillsom

adatornätet Westnet. liggerDet inte Internet ärutan ett
nås specialprogram.via Ungdomarna fårnär som ett en

datorpostzttlress och under månader kan deegen sex
dygnet Gerhard dennå hvär medlemssidalinvagen.runt

reglerfärsk information lagar, ellerger om nya annat som
företagare behöver Likaså används förnätetnya veta.

kallelser till natverksmtiteii dar specialister håller föredrag
viktiga ämnen.om

siktPå kan via och hjälpa varandranätet istötta-
företagande,vårt Gerhard.menar

flyter kunskapernaHar fritt och kan koppla oss-
kortare ziffarsprojekt,i hitta samarbetspart-samman nya

och sprida kunnande. Modernvårt blirll delners en av
livet och och förblir den bästa förutsättningen förär att

ska kunna konkurrera med etablerade företag.unga



Företag

människorMissionerar om unga
Uppslagsverk CD-skivafinns den bärbaraAllt ikunnaleva-Jag hur skulle mininte jag utanvet

flitigt. De viktigasteOcksåCD-ROManvändsskaföretagareDegångerdator.Att den värreän atttrortusen ungatappa somvore -
böcker.CDuppslagsverkenhar honfattat det intefolk har29-årig nyanställaUnghanse. intehandväskan. Johannasäger en massa -

ochsaker kanslå-Vilka fantastiskaanställermöjligheterVimoderna samhälletsStockholm.företagarei uppmanegen
någotmeddet läravadmycketroligare sigärsamarbetar.finnsallt bådedetl hennesdator är inte attsom --

står katedernågon vidCD-skivornahar honNågon direkt datautbildning änför intenödvändigtför företagetoch hennesprivata att en
i Dataspeldäremot Johannaoch intemöjligheter ärdatorernas mässar.upptäckteliv. ettutan

intresseradduggjobbför någraår sedanfföretagStall tidigareårs harjohannadrivitlett tid sitt ett av.
Där såmycketroligt-Jagupptäckerdagligenhennesbärbara.IdagliggerdetAffarsidénharblivit iUnghansefrån hem.sitt mestaatt

förståroch CD-skivorna inteInternet jagbokföring.henneskundregis-finnsföretagetsinformationoch spridamissionera om unga
tid spel.med spillatenadressregister,projektplanenprojektförslagmeningenderaskrav samhället.människorsvillkor och att

manus ochföredrag.debattinläggoch tillomfattandeochdenOmvärldsbevakningenär annat
honskrivit.ochdator Fleraföretagsköterhon modemvia

g inbjud-ocksåhennes brev,Där finnsanlitarhennes privataoch tjänster.organisationer
till festerningskorttillfödelsedagarochföretags-med virtuellaVi arbetar menyerunga- förklarar Likasåadressertill allahon haft. vänneröverJohannaoch berättarkonstellationer,

skaffat Internet.kommunikationsmöjligheterna världenhonmoderna viadeatt
andramöjlighe-alladatabaserochmedandra Internetsenmansföretagkanlierarsiggör att

dagligentill informationssökningslutfört upphör utnyttjasprojekt.När projektetäri vissa ter
elektroniskmöjlighetertillJohannaliksomkonstellationerdet virtuellaföretagetoch avnya

fäxfunktioner.och datornskanuppstå. post

Marknadsföring Internetöver

produktions-och mednuläget. ii attandra företagareutanför Kennethråder getPå företaget Intergaid mendet nystartade även attunga
Mikaeltill delkommerdelenblir störreutgifter fort .Det kan storförmarknads- draGöteborg företagmed sighjälper inte storaman

lmeddenna.arbetahan.bli jobbigt längden,berättarocksåweb-föring Internet.De producerar ivia
lånaNackdelenmed ärdet lättareför dem intesidoråt företagenochgör attatt pengar-

Planer expansionbuffert däre-någondirektaldrigharInternet.nå kundersina menatt man. .man utgifter förheller någrafebruari harstartades och inteIntergaid i utförsfrånkon-i januari ochproduktionerAllamot tjänstervar
låneskulder. Kenneth.killarfull gång.Det drivsföretaget såi Manhar längeingastörreäntre menarav unga toret. resurser

ochPatrikNydénKennethJutmamMikaelHed har planerdet gällerdatorernär manmen-
framtidLjusalla24år. datorkraft.köpa mer

Kenneth,funnits länge.berättarIdénhar dentakt fårkunder.ExpanderingenskerimöjligheterDet finns dessatider brai att- -
förutsättningarnahar riktigtinte varit rätt Kenneth.berättarmen kunder.

Problemettidigare. marknadsföramed försökaatt-börjadeförberedelsearbetetPlanerings-och sidasådeväl lagtInternetär närsig att en
ifalldetmed undersökaredan septemberi att berättarsvårt för folk hitta den.detär att

derasföretagsidé.fanns behovett av Kenneth.
bilden.Och det därIntergaidkommer iär

Lånade inte marknadsföra-Vi hjälperföretag sinapengar att
dem.så folk lättarehittarsidor InternetföretagetmedKillarnastartade inte attmottot att

företa-Mikael säljdelenKennethoch iHittills de klarat bra. utgörlånanågra har sigpengar.



det här med informa-

tionsbchandling och

det grafiska. Jag
älskar göraatt

tidningssidor i

Pagemaker.



iKurs
erchstansarbetc:

g bruksortexaJobb
ungdomar åromjohhfir MenhållandradetLindesberg på ettår ontsom

avgångsklassenda frånden sinarbete.LordSigrid Honharefter årgymnasiet
intresseradsom honstrojohh. såvaritenstaka Om intefått något avanmer

skara.arhetslosastill dehörthade hondatorer

kontor idistans.somjohharpå nyinrettIpionjårgruppingår iHon etten

och kvinnorsitterutbildningscentrum Masugnen mankommunens unga
kvällarocheftermiddagartelefonförsäkringar påoch säljer via

forsåljningskontor iytterligareharDialforsakringsholagetjohhar åtDe ettsom

detocksåVaxholmskårgårdskommunenhuvudkontoretochStockholm i ett-

lokaliseringsortenkommunikationsteknikenmodernaden gorexempelpå att

ovåsentlig.



Distans

KÄNNER PÅFOLK EGNA ORTEN
NärANNORLUNDA KARRIÄRVÄG började fannsjag det jobb,gymnasiet slutade fanns detjagnär-

igrids karriärväg långt ifrån ingenting, Linda. Och ändå detär kanske lättare litensäger ären en ort som
traditionell sådan Bergslagen.i Lindesberg storstad. känneri folkHär det finnsän inte någraen man men om

blev intresserad-Jag datorer platser hjälperså det.inte Jag ficki reception platsinnan jagav sattens en
högstadiet, berättar hon. valdeJag datorteket. fårNu det lärdejag och får jobbajag mig ihop mednytta av
handel och kontor, igick sedan likasinnade.ADB
och terminalarbete och komplette- Telefonförsäljning ändå vad de drömmerinte sysslamed. Sigridär attom
rade med marknadsföring under skulle vilja använda försitt intresseett

villeår. Jag bli läkarsekreterareinte grafik jobba med reklamattgenomNar . borjade... ..lag gymnaTeknikintresset fanns familjeni eller tidningar, .Linda vill arbeta med
siet fanns det jobb, jagnäroch studerar datavetenskap grafik ooh dekorationstorasyster

Örebro,högskolan hennesi valså dem hadeIngen tänktslutade fanns det ingen av ens
låg till hands. Och det intenära möjligheten bli telefonförsäljare.var atttmgdataspelen drog henne till Pionjärgruppen hosDialsom är ett
datorerna: resultat kurs distansarbetei ien som

tyckerNej, det härjag med dataläraren Henrik drogArenvang höstenigång skedde1995. Det i Masugnen,om-
informationsbehandling och det den amla bruksb naden blivit modernt utbildnin ig Ygg som ettnu scentrumg
grafiska. älskarJag tidnings- utkanten Lindesberg.göraatt av
sidor Pagemaker.i detMen såg inte
ljust gickjag gymnasiet. Detnärut ut
blev del ströjobb butiker,ien men UTLOKALISERADTELEFÖRSÄLJNING

Kursendet knappast butik harnågonär som projekt genomfördes samarbete mellan arbetsförmed-iettvar sområd anställa folk, fall dei varje inteatt lingen Lindesberg och försäkringsbolageti Dial. Givetvis räknade företaget medOchbutikerna.små minsannvar den skulle resultat, beslutet utlokaliseraen del telefon-att ge attmen avårskull ville jobba. hadeVien som försäljningen till Lindesberg fram under projektets de 14gång. Avväxte somsommarjobb och beredda att tavar deltog kursen har fyra fåtti jobb hos företaget och kom direktövriga viatrevad helst.som datorteket.
Jobbet Dial hörde hon talas .om koncentreradesKursen data- och telekommunikation, företagsekonomidatorteket Lindesberg däri hon,

och marknadsföring affärskommunikation svenska och engelska. Mani samtganska följdriktigt, fick plats nären lärde använda elektroniskasig anslagstavlor och ochInternet förstaatt somhon jobb. träffadeDär honutanvar inslag kursen fick deltagarnai Säljledare videokonferens.två imöta enLinda Ingemarsson, åretten yngre Masugnen har modern anläggning för sådana videokonferenser och denenskolkamrat följt ungefärsom samma använde eleverna till flera kontakter med företaget. Dock fick eleverna studeramed handel,i datagymnasiet ochväg telemarketing plats under studiebesök Vaxholm mänskligi kontaktett -ekonomi.
behövs fortfarande.

teknikenDen eleverna också under studiebesökmöttenya ett en
bilverkstad där använder digital kamera förman en

bilder krockskador bilarna. Tillsammansatt ta av



Distans

skickasfrån bilregistretmodemmed data hämtats viasom
skadereglerarentillbilden inomsedan via e-post som en

prisuppgifter.med arbetsorder ochåterkommertimme
dussintal bilverkstäderHittills ihar ett

kontakt medsådanStockholmsområdet etablerat en
försäkringsbolaget.

utformafick elevernautbildningenledSom i enett
diskuterademarknadsundersökning. De egenegen kéâráskârmári saba;extgêiskáifhjgjsçpxáia Ltillgick medFrågor de sedanhand fram rad ettut elegans,somen ort-agila saggáçgiárgagasafordonsförsäkring hostecknatvilka redanantal bilägare

Dial. En övning som
enintroduk-också gav D k" t tt arms ryggetill kom-dention

talas vid,kunnaattmande kundkretsen.

ansikteansikte mot

och det ärVIDEOTELEFONEN nog

nödvändigt haattVIKTIG

Lindes-kontoretPå i kontaktenden om
litenberg sitter en kunnaforetag skaettvideokamera en

på.utsprittfungerafort denbildskärm. Så
tillfasta ledningen flera orter

Stockholm och
Vaxholm blivit inkopp-

varandratelefonförsäljarna kunnalad kommer näratt se
ochde granskakonferera. kande behöver Dessutom

bildskärmar.dokumentarbeta med sinasamma
vid, ansiktetalaskänns kunnaDet mottryggt att-
ha den kontaktennödvändigtansikte och det är attnog

flerafungeraföretag ska kunna utspritt orter,ettom
äldsteblanddenmed sina årPär Ericson, 37 ärsäger som

telefonförsäljarna.de nyblivna
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oisrAusNY PÄKURS-
Distansarbetskursensådana goda erfarenheter attgav

ConnyJohanssonrektor planerarMasugnen nu en ny
kurs till hösten behöver1996. Den nödvändigtvisinte äga

kurslokalernai Projektledaren Henriki Masugnen.rum
skisserar utbildningsformArenvang där deltagarna vissaen

dagar hemifrånarbetar med hjälp dator och modem.av
telefonförsäljarnakommerDe sannolikt blisju att

dubbelt under och flytta frånså många året Masugnenut
till lokaler. Med kurs distansarbetei gångegna en ny
och datorteket bottenvåning har Lindesbergi Masugnens

förutsättningaralla kunna skapa fler arbetstillfällen.att
Grundvalen det samarbete skapat, där Länsstyrel-är man

kommunen, arbetsförmedlingen, datorteket ochsen,
samarbetar olikaKomvux projekt medi Masugnen som

spindeln i nätet.
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distansHögskolekurs w
skaffaellerdatabaserochsökaInternet iocharbetsuppgifter.Alla lärareelevernaArvidsjaur utPå Sandbackaskolans igymnasium nya
skaffaEtt bra sätte-postadress. över nätet.vännerskolan har atteleveralladatorerhar ämnen.i nästanintegrerat egenenman

samtidigtfritidendatakunskaphar elevernadatasalarnadatorernavill Förutom i somstudenterDessutomslipperregionens som
språkkunskapernautpla- övas20-taldatorertillgångtill ärUmeåellerhögskolorna upp.studeravid ävenfortsätta i ett som

långt tilloch detAvstånden ärärskolan.cerade storaitillLuleå universiteten.att resa
mångaförDet härar sätttillmed elever närmastetätort.haft kontakt iSkolanhar ettnämligen tillStudenternakan gymnasie-

kontakterknytadär iArvidsjaurungdomarEngland.Portugalochexempel att somfrånfölja specialkurserochskolan vissa
försvårar.avståndendefysiskaskol-information tillsöker sinaElevernavideokonferens- annarsdata-ochhemmaplan denvia

kommerså småningom ielevernaNärInternet.bland utviaarbetenochskolan.installeradfinnsteknik annatuppsatsersom arbetslivetska meddebekantadetillordbehandlingsprogamanvänderde programoch Sedankommer varaDistanskurser störreatt- Därför hararbetsmarknaden.användsskapamedkalkylprogramutformningenochkanframtiden.Specielltför eleverbetydelse somistörre
företagenoch i regionenkommunenillustrationer. enatseller omså diagram ritprogramgöraavstånden viaSverigedärbor ärisom norra

sko-standardprogramanvändastudierektor somattHagnelius sammalånga. Lars ärtror som
skola valt.Kvällsöppen lanSandbackaskolan.

hela dagarnatillgångtill datorer närDe har
Uppgifter datalsalarnavia nätet Eftersomvisshar lediga platser.

stängdadådatasalarnaochsker ärundervisninggymnasietanvändermånga igårEleverna isom
infört kvälls-harelevernaför deoch skickar övrigadatorpostenden internaämnen man

kvarochAlla vill kanskolan. sittabe-tillredogörelseroch öppetuppgifter, somrapporter
Lärarna grupparbeten.ellermed läxorarbeta sinakommenterar.rörda lärareövernätet.

kvällstidocksåhelttillåtet sigDetuppgifternaoch kan ärskickartillbaka tage atträttar,

skärgårdenDistansundervisning i
datorbestår vanligDenenklareslaget.det enNord- avtvåegentligen FastdåPåKoster, är öar iföräldramöten sätt. motsattsom samma-

Sammaovanpåskärmen.med videokameraannorlundagrund-liteSydkoster,liggeroch riktning.en
allaelever.användsdessutomdatoratt.följa avmöjligheteleverna människornaskola.Härharde l6 hjälp slipperteknikensMed

fastlandet video- ljud,från via överförs bild.distansundervisning ISDN-nätetförflyttas.Via
forskareHjälperdekonferensteknik. Kosterochochdataviautrustningen ger

skärgårdochtillhör videokonferensteknikenBohusläns möjlig-Kosterliggeri isoleradeeleverna haröarna Skolan viarätt ävenannars
Många MarinbiologiskaLaborato-Strömstadskommun. är medandraskolor,öarna institu- kontaktmedTjärnöhet kommuniceraenga- att

aktiviteter ochellerkommunala havetgerade företag företag. och får lärai och sigriumtioner ommassor
harskolan Koster och braoch den lilla kunskaper ocksåforskarnaharfastlandet breddasderas MenPåså marinbiologi.sätt ut--

elevernaomvärl-fastlandetoch utförfönster Pedersenblivit deras omvärld. Morten byte i sinderasmot som tur prov-menar somav
när båttransporternavintertid åtTjärnö.den. l alla fall projektet.för ochobservationerteknisktansvarig tagningarär

l Engström.försvåras Kosterskolan,Helénisen. Lärarenav
StrömstadmedVästcadihar tillsammans ut-

bildkonferensFöräldramöten via till Möjligheternasdöptsvecklatprojektetsom
Skola.skolansFör det baraelevernautnyttjarär inte

Ocksåpolitikernakommunikationsmöjligheten
Utan gränserföljamötenkanochsmåföretagarna öarna

bild-skolans förkopplar och takfastlandet.De sigvia skolaDet. gränserärupp utanen-
sammanträden fö-följa Dahlhielmtelefon och kan kunskapsutbyteförklararJansen

teknik.använderfastlandet sig sammaavsom retaget.
iblandStrömstadsköterOcksålärare bor skolani Videokonferensutrustningen är avsom



På

upptäckte möjligheternajag
kontakt medatt

Iden.Välungdomar i

har fåttSå Internetnu

till ungdomsñk.vårt



Kulturentusiaster

rknative
Lidköping ligger från Husaby där Olof Skötkönung kristnadesstenkast källaett

landets00-talet. stenkast andra bållet ligger Läckö slott,på Ett åtI 1 ett av

förnämsta liggerbyggnadsminnen från medeltid oeb baroek. Oeb mitt inästan

porslins-Rörstrands keramikfabrik, där Hilfonsoeb konstnärer Märtasom

Europasförvaltat kulturarvet vid äldsta porslinsftzbrik.näst

kultur. Idag för kulturtraditionerna vidaregårdagens ungdomarDet stansvar -

kulturen datoriserad.ärmen nu

midistudio, tilldet video, multimedia oeb lockarNu Internetär som

ungdoms-ungdomsfket Nätverket oeb kulturaktiviteterna bospå övervåningen

föreningen Kultverket.

ligger den gamla stadskärnan oeb bit kommer besökareHuset mitt i 300nära

använda dyrbaradag, dagar veckan oeb kan för kronor denvarje i någrasex

utrustningen.



Fritid

musik här ochVill ska kunnaför video kom sinkom hit jag-jag göragöra egenatt snart att man manmen -
sändasskulle kunna TV,film producera musikvideospeglade kultur musik,saknade bra tidning vår en somen som -

dramapedagogen höstenMikael Lundgren,och kläckte idén till det hanoch berättar KeihagTimsånt, somanser
föreningen och med ihärdig-den ideellahar hittills kommit drogidag; tidningen Cult. igångTvå 1991gör utnummer

föroch fonderfantasi sökt medel hos kommunhet ochskolorna Lidköping.och spridits attrunt
verksamheten.ledningen kunna drivabara bra projektidéer hjälperHar så ossman-

redanfik och teaterverksamhetWegscheider början detprojektpengar, berättar Andreasskaka fram I ett menvaratt
musikmed databaseradefter utökades verksamheteninternationellt ungdoms-håller utveckla åretettattsom

multi-hösten ska den kvadratmeterfrån komma och till60-tal ungdomar hela ska 100utbyte. EuropaEtt stora
klar.mediastudiontill höst. stånästastan

förhan skickat inbjudningar hand.Hittills har ut-
Internetkopplingen bliveckor skaMen någraom

OLIKA KURSERnödvändiga hjälpreda.Andreas
F förstörasskaden dyrbara utrustningen inteör avatt

efter fullgångenolika kurserordnas ständigtokunniga som
|NTERNETNÖDVÄNDIGT MED behörighet till olika aktivitetentid ger

ungdomar vilketfast anställdabyggtkontakt medvill ha Det inte många ärär personer somsom.-
försökerlättochliknande organisationer är näratt tro manupp

fram bland dagenssigbyta erfarenheter. kommerDet taatt
byggbråte och hela tidengåttbli betydligt lättare dem tiden harvia Allteftersomnåatt

medförgäves krockar tonåringar.idagInternet än att som mig Ordbehandling,jag lärt
har heltids-försöka förmå olika ambassader Fyra personer

bildhanteringredigering och arbetslösatill. tjänster,hjälpa ärrestenatt
fått ellerungdomar ALU-håller de våningarnaJust två Ochi datorn. somgöranu att

ungdomspraktikplats viadär aktiviteterna attsamsas ganska kul.tidningen är arbetsförmedlingen efterihandikappanpassas.Efter fyra års att
datorertycker jagAnnars är själva haockså dagsverksamhet detär presenterat ettatt

projekt för Kultverket.passandedelmodernisera utrustningen.en av dötrista
Gemensamt deför allabyggaSamtidigt är attattpassar man

ochverksamheten vidaredrivermidistudio för demmodern somen. skapa kulturprojekt.och fullföljerljudkällor. ständigtmed hjälp elektroniskavill musik startar nyaav
finns för Videoredigering,Redan tidigare utrustning

förnyasfilmutrustning. ska också dettakameror och Nu
MoDERN BUDKAVLEden helthäftigare vill kanmed prylar, så göraännu att som Eftersom dettidsbegränsade blirpraktikplatsernaprofessionell film. är

projekt hinnermodern budkavleockså intesomsom en -
skaparvidare andraavslutas drivs i sin tur nyasomav

MoDERN MULTIMEDIA projekt...
0ch och delaskulle tidningföreslogfixa tillmoderna multimediastudion kan de jagdeni göraatt en-

eftersomochoch skolorna, berättar Timavancerade bildmixar ielleranimationer ut stan.
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ommer
ordnade föreningenhan arbetslösvar med Kultverket olikaTanken är attfram ungdomspraktikplats åten kulturella aktiviteter fritid.sin Dethonom och andra arbetslösatvå

lärorikt.gångsammagrabbar, Johan och PatrikAntonsen
villFast just mångarätt att mannuTidningen finansieras medGillgren.

föresvill ha kroppskultur,-Vi sägeroch lokala annonser.sponsorer förKanske blir det höstiett gymoch jobbahan skulleAtt sitta
drivkragemenskapen,iin ansermarnaframför kanskedataskärm inteen var

första FIKEThans tanke.
allteftersom tiden harMen gått lockbete finns fiket Nätverket därSom-

ordbehandling, redige-lärtjag mig förbakvägendamer instans att smyga
Ochoch bildhantering datorn.iring schackbord, ochDarttavlor, TV nuatt tidningen ganska kul.göra är andra beten.Internet är

tycker datorer dötristaAnnars jag är ungdomarna väl plats kaNär år
till Kultverket försökteHan sig att vidare tilllockar dem våningen ovsom

fårvideo. Idag han skötagöra med allaKultverket har högborgsin m
fotograferingen ochtidningen driva projekt.
dessutom ekonomin då och dåsamt SO-lapp blirFör åreten om man m

filmer, CD-skivor ochrecensera nya förhyra skapakronor in sigatt att mu
videorullar.

EN FEMMA

fem kronor fårendast i timmenFör m
SKAPA avancerad proffsmusikerna idaAKTIVITETER deNYA somAndreas Likaverkligt billigt det använda fothyra. ärblevi sin atttur

videofilm.arbets-datorintresserad hannär som - .
vill ska kort möjligDe inomdatortek.lös blev anvisad till stadens som

midistudiskapar musikenFörst iframtidenOch vill hannågot i mansätt
underha med datorer Men inte armen.göra.att

direkt det tekniska utnyttjautan KURSER
Vmöjligheterna sig nätenutatt ta att tillgång till de olikaFör avancera

för kunskaper ellerbygga sinaatt och kvällar. Och dmiddagar, helger.
skapa kulturaktiviteter.nya samtidigt desköta utrustningen som

börjadeIdén till ungdomsutbytet får köheter. Kulturen de så sägaatt
eftersom hanredan datotteket och

kunde avsluta projekt därinte sitt
tolvveckorsperioden ordnadesunder

fram honomALU-plats påen
iKultverket.
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har fått fram adresser och skrivahanSen tiggar-grävar
för kunna finansiera det hela. Under tiden harbrev att

Kultverketför möjligheterna väckts och projektetinom EUintresset
LundgrenMikaelEU-stöd.kommer också att

cultTidningen
KeihagTimo

.82Telefon: 0510/660EUROPEISKMIDDAG
I j 0510/655 25aFax:fiket har 20-talNätverket undervåningen ett E-poståkultverket@hotell.nettime.s

lysningar
Lidköping,ungdomar från gymnasieskolorna Götenei

självaoch Skara samlats för europeisk middag deätaatt en

utpp.
och portugisiskkomponerat Detanrättat. ärgemensamt

efterrättenfisk till huvudrätt ochmed tysk potatissallad
franska persikor.består svensk glassdekorerad medav

Middagen symboliserar det EU-samarbete hargruppen
ochmed liknande kulturföreningar Tyskland, Frankrikei

Portugal.
träffats fiketUnder vintermånaderna har de Nät-

verket, byggt nätverk och lärt sigvia Internet massornya
de olika ländernas kultur och ungdomspolitik. I vårom

träffarolika. till de olika länderna ochde i tre-reser grupper
fjorton dagar.ungdomarna plats i

delsdrivs delsSamarran mnasierna,et av8emang av 8
Växthuset.Kultverket och dessmotsvarighet Götene,i

HANDLEoARE ALUFRÅN
Med lärare och handledaremiddagen ansvarigaär
från kulturföreningarna. Projektledare Ulrika Werners-är

har ALU-plats.just enson som nu
ska dokumenteras. deOch allt naturligtvis En av

iåkautsedda filmarna Mikael Svedberg ska19-årigeär som
med till Tyskland.gruppernaen av

pluggamotiverad tyska liteKlart blir attman mer-
reskamrater. FilmenMikael och in sinasägerextra, zoomar

göra häftig alla kanska jobba med här och litevi såextra.
foton,vad kan med både band-Vigjort. tase

fråninspelningar och kommer Bådepå.annat resorna
frånoch alla planeringsmöten.våra

inordnatsOckså detta EU-projekt iär ett som
friagymnasielinjernas kallade val.så
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Datorspel bannlysta MiljökunskapFritidshemmetSkeppet Borlänge via Interneti inte ettar
vanligtfritidshem.Här har barnen gammalen Här datorspelbannlystaVårutgångspunktär Påså får de geografiskakunskapersätt men-träbåt de vårarna småutflyktergörsom barnenska arbetamedriktigaverktygs-är också hum den miljöförstöringatt ett om vuxna

Frånmed. båten blandgörs annat natur- berättar han. åt varlden.Enlevandegjordägnarsig iprogram. runt om
observationer, surhetsgradenmätningar iav Meddatorernashjälp barnendessutom distansundervisningmiljökunskap.gör i

och studier insekter.vattnet av tidningar, närmiljön,diktegna rapporter om
Nardesedankommertill land barnengör samlingaroch stafettbrev.Dei är numeraupp-

diagramoch statistik observationersina iav kopplade lnternet.
datorerna fritidshemmet, berättar Lars Skeppet med projektåräven i ett annat som
Westling projektansvarig Skeppet.ärsom kallasBlue Wave" internationelltar ettsom

Hanberättar barnentycker det äratt att miljöprojekt.Via lnternet håller de kontakt La Westlingrs
mycketspännande.På pysslarbarnenvintrarna med skepp seglarjorden och TeIefon:0243/38840ett runt tarsom
ochledarnamed underhållabåtensådenäratt olika miljöprover.Sedan Kapten Fax: 0243/377rapporterar
skicktill utflykter.i nästasäsongs Dennis, han kallas, larsweg9S@student.umu.seInternet till de E-post:viasom

Det slipas.skrapasoch fernissasför att anslutnafritidshemmen larsáwestling@future.pp.se4och skolorna E-post:runt omåterupptasmiljöforskningenskakunna såfort världen resultat.i sinaom
båtengår isätta sjön.att

lillNätverk lilllill"lllllkltll

duktigaStöttar datoreleverVi har skapat huvudorganisationför Uppgifternaför Svit sköta mängdär inteen att en
landetsdatornördanOchhärfårdelov personalkrävandeadministrativauppgifteratt För duktigaidrottseleverfinnsvara hur mycket utan
duktiga. verkautåt för föreningarna,spridainformationskolstöd helst.Men duktigadatoreleversom

Det jonasBirgerssonsägerinitiativtagaren dessverksamhetoch de lokalaför-stöttahamnarutanför.Därför behöverde stöd omav
SvenskalT-förbundeLSvit.LiksomSverok, eningarnaom lokalaföreningarnaoch riktig riksorga-egna en .

rollspelsentuasiasterorganiserar När riksförbundetför rollspelsentusiasteröversom nisation.
datanätet,skadet nystartadeförbundetsköta bildadesgick det lite början.Men idagtrögt iSjälv började Jonasskriva egna program

kommunikationersina meddatakommunika- fördubblasmedlemsantalet år.varjetonårsåldernochhar fascineratsinnan alltid av
OcksåSveroktion. varjonas med Sammautvecklingräknarinitiera. det ideellaatt datorernasmöjligheter.Men det dags attnär manvar
Det finns kraft hosdatorentusiastiska förbundetSvitocksåkommer få.fören universitetsstudiervaldehan teknik- attinte- en

l3-l4-åringar, aldrig tillvaranästan itas framtidsom samhällsinriktad.utanen-
dagensskolsystem,påpekarhanoch att Fastdatorintressetanser Efter kortöver.tog en
skolan dessaelever.Dessutominte stöttar Lund hangästvisit universiteteti är nuenav
kandekänna ganska klasserna.sig iensamma delägarna företaget Framtidsfabriken,i som

Därför hjälper ocksåenskildaatt starta bland hjälperTelia bygga sin- annat att upp
lokala föreningar. Vi har standardformulär lnternetplattform. t

debarabehöverfylla på.ochisom annat JonasBirgerssonnamn
tiotal anslutnaEttMed datornördar Jonasalla dessa Telefon:046/IS 85 60menar

ungdomar landet älskari trixa 72Idag det tiotal lokala föreningarrunt attom är Fax:046/|5 73som ett som
med datorer,sina spel.göra jonasbirgersson@lector.kth.seanslutit till Svit.Varjeföreningsköter E-post:sigprogram, sina

och Oftamycketanimationer annat. medlemsregisterochavancerat. angelägenheter.egna



HHärfiir i ocksåatt

viktiga.tjejer förstårMen jagär

viddagensinte fixering datorer.

Ibland blir det både finare

personligareoch att

skriva för hand.
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/Jusre centrala Stockholm. residerar sedan baravåningar i i Här Xistett
A

veckor. Yjej/ntset där killar bara välkomna till fiket första plan. Allnågra päär

verksamhet till får drivs ock /øarövrig tjejer, tjejer Ettinitierats tjejer.är av av

målen deras dem använda Tvia intressen Isig påär attav att ett natur-av
iligt sätt.

finns det datorer kär.Visst det tjejdatorteket, Virtalina. OakMassor i egna
/øar undantaget regelnbekräftar datortekets projektledaregjort ärman som -

kille.en

fårkämpar vända oe/J känsrollerna, förklararHär vi på 23-att upp ner-

Åsa Linder med referensgruppen Kvinnoforum ville käraåriga suttit i närsom

projektet.igång
Till ock med vaktmästaren kårar kvinna. till datorteket hittadeMen-

uppjâ/llde kriterier välingen våra jannesä gör.som som nu



Tjejer

utbildas 50-talMichelson justHos jan ettnu
ABAKOM iNGAdatoråldrarna 20-24 KILLAR AXELNTvå tjejer varje iår.tjejer i

Hdag.två varje och sakerkunna kommaska ärgörapass somman-
hänger och kollarkillarnaintresserade överutan attav -

Åsa allt har medförklarar och påpekaraxeln, inteatt
MÅSTE FÅ CHANS SOM KILLARSAMMA datorerna olika integrerasdatorer sättävengöra,att omD iidag,riktigt härdet enda Jannenegativa sägerär verksamheten.iet-

lugnfår möjlighetoch påpekar sitta iintetjejerna fått ungdomspraktikplatsarbetslös ochharHonattatt är en
och leka och leta datorn. Åsaharoch i dessutom sedanXist. Menro

nödvändigt de skaDet referens-förra deltagitär oktober iåretom- finnsDet massor avmöjlighet de flesta - för själva verksamheten,samma som somgruppen
skaffarkillar sig. redan har barntjejer månad.bara varit igång någonsom

får medhåll LindaHan café-datorframställtvisarav ettuppadåmåste hemmaoch varaStepanovska, gått20 år, som en program. -behöverdå. bär-och Dehaftvecka datorteket och inte förstabland dethärDet jagvar-
Åsakontakt med datorer tidigare: berättar ochgjorde dator, sägermodem.bara datorer och att

härkompis TanjaMin fintdet ganska ochförst hade hon textat- Då obehindratdekan mersedandatorteket kan det snabbt märktestolträtt överen massa menvar
vidOch då känner följa verksamhetentidigare, förklarar hon. gick litemeningarna isär.att

övningarnahon får ijag del tyckte textadegöra En mittatt programrteket.dato -
då.stället. lite snabbareDet går och personligt.både charmigtvari ihadeäldre RadojcicTanjaTvå år fick hon dock höraUtanför huset att

till dator hon jobbadetillgång reception. oprofessionella.kunde uppfattaskrivelsernär handtextadeen som
fick helt fred ochförra jobb ÅsaiPå mitt jag sitta till och vidmodhelt. sig sigHurtesta sattetogsom-

det lika nödvän-möjligheterna, ochTanja allsär upptäckte detskriva. Ochsäger datorn och började inteattmenar att
det.för för killar hon-trott.digt tjejer stilarna hon valdegöra Menså svårt ärattsom var som

skillnad mellanfastOch hon slår det inte någon kurviga.är kvinnliga; lite kursiva, litetypisktatt
använda datorer.nyfikenhet.könens iDäremot någon killealla fall stodsättet skönt det inteDet iatt attvar-med-dom, förklararvill Tanja,vettigtVi något fickeventuellt gjorde.kommenterade vilka felgöra och jagjag-

textamedordning.men killarna vill mecka vanlig Deti är Och alla kan intemitt sätt.som göra programmet
killeoch berättar hennesbilar, hon med suck dator.det bra hasäger dåsåatt ären attsnyggt, en

oumbärlig bilen ska Däremot intesig när ochtvättas. verksamheternanär Målet Xistinomintegreraanser att
hemmet.fönster behöver vårdhennes i haridag.datorteket Virtulina vilket Gemensamtinte gårsamma

de hänvisasför alla baratjejer. InteXist utföraLänsarbetsnämndenär därför ansökt hosöppet desom attom
utnyttjaarbetsförmedlingen.till datorteket i då kunna dentillsammans ochdel projektav en

datorkraften.samlade
husetVerksamheten intesåi är att ens enpassny

fasaden. Och harskylt hunnit inteän manupp
för till verksamheten.aktivt locka tjejergått ut att



Fler datorer och verksamhet förstska finnas platsmer
ide ansvariga.anser

klartdetMen har datorteket erbjudittjejernanär är
sig marknadsföringskampanj flygblad,medgöraatt en
affischer, faktablad och behövs.annat som

Verksamhet deXist år
MÅSTE VLETA SPONSORER har iKvinnofoinitieratsI av .,Länsarbetsnämndenavvaktan besked från letar Xist i iför datorteket huset.i De

verksamheten. jdataföretag kan med meefter iupp skapa,som sponsra strävar att
datorer också avdel-i ivillintressen tjejersom

utanförningarna HTänk forum förDet ärteater jetten u . jdatorteket. måletFör är ur perspektiv:tjejverkstad där tjejerdet datorerstår tje iatt arbetar fören Man att
med dekor,Internetkoppling gör skapari imed tjejprojekt. Verksam
fiket och multimedia- uppgi idelta andraiscenkläder, ter attgör egendatorer korridorernai iväckatjejernas intressen

rekvisita i lera ochana plan huseti kens möjligheter.
, i jHlnfefnetkopPlingen" och dessutomträ verksamhetDet där kraft ochtjejersår en unga egen

blir klar kort ochinom möjlighet fokus och däri etniska bak-.tjejernassättsskapar pjäs-nyatills de får fast lina får de grund tillgång.sessom en
Mycket kanklara medmodem.sig manus. Aktiviteterna harXist initierats huset.tjejerna iav
meddeJust arbetar Många har dessutomnu invandrar-tjejerna Xistgöras av

fram bärbaraatt bakgrund och slussasfram till tekniken derasvia egnadatorns hjälp. Fördatorer till tjejerna intresseområden.
datorteket och modem inte talaatt om
till de projektanställda vilka affischer vi

de kan jobbaså testa att
skulle kunnapåidistans. göra

finnsDet vårmednam samlade
redanhartjejerav som kraftbarn och måste vara

hemma då och då. De
ibehöver bärbara datorer och modem. kan deDå mer

obehindrat följa verksamheten vid datorteket och övrig
sägerverksamhet huset,i BrändholmEwa Xist.

realiseraFör detta hon dörren de forskareöppnaratt
vill följa denna form verksamhet.som av



Tjejer

aktiviteter tjejerocksåplanerar integreraHon somatt
FÅn MISSLYCKASLOV ATTsnickarbod,keramikverkstad,Syhörna,attraheras av. Eller verksamhetensammanfattar Xist:Tanjadeförmålarateljé någraskrivarverkstad och nämna somatt av

medframochmisslyckasPå får loviattHärhuset.fram frånsprudlar ihela tiden tjejernaidéer testa osssom -
flinar.ochbredvidkillarna stårtekniken.den Utanolikadedatorer ide stimuleras utnyttjaskaolika attsätt nyaatt

förviktigt visaallt tjejerdetFör ärverksamheterna. attattosstrots
fram kan.Åsa skådespelerskaoch vill bliälskar serteatersom

ellertycker allamed datorerjobbaOch ärdetta. merattemot
självklart:mindredekor, skaparteaterverkstad där tjejerTänk gören- villLinda"idag, förklarardatorjobb harAllaoch dessutomochrekvisita lerascenkläder, i trä somgör egen -

vårdverksamhet inserformmedfortsätta någonmed datornsMycket kan attskapar pjäsmanus. mengöras avnya
datorer.idag hardagisskulle kunnaaffischer mångavilkatala vihjälp. För inteatt om

kunnamed kassörskorna Konsum måsteTill ochochpåpekar honkraft,samlademed poängterarvårgöra -
fått chansvarkenskolan harlämnatdet. Ochdetatt killar kanskeochmellan justskillnaden tjejer är som nyss

får det.ossdetta.möjlighet lära Menellerkreativa. nuatt
tjejdatorteket.privilegierade MendetHon går mer

förr ellerför samtliga Xisttjejeralla driver senareatt
TJEJERNAVILL SKAPA chans.ska samma-vi tekniker.hjälp olika Menmedskapavill något av

och skapasjälva teknikenmedoftast laborerakillar vill ny
teknik.

olika aktiviteterÄn vikits förlänge våningenså är som
projektbägaren.däremot inteMennärmast tom.

de flestauppleverkillar tjejeravsaknadenJust som
skönt.enbart

Åsa och berättarallt,Killar såär omatt anservana-
behand-hockey blevtränadekompisarhur hennes som

lade:
tjejernastränare detslutade ingenNär somvar-

kvällarnaspelade alltidfickbrydde sig. Dessutom sent
favoriseradeKlubbenville.killartideroch intesom

finnsalla falldetdet braDärför tycker ikillarna jag är att.
favoriserar tjejer.Stockholmställe helaenda i osssomett

datatek-tilldessutomOch att tauppmuntrar ossosssom
områdenfastniken inom oss.engagerarsom-



Tjejer

framlockar tjejerKreativaprogram
framför och speladespeldem nittio-helagrundskolan,frivilliga frångårbra inågot tjejerTjejerochdatorerär sattemot somnumerasom

frågadetiden.BodilochLenaåtta sigför lära demmellanstadiet,årsedan, huvudsakså falletförihop.Tyvärr procentinte att avomett parvar
arbetsuppgift lärapojkarom derasdetKjellinochLena datorer."soml|-systrarna" Bodil attnågot var

framtillelektronisk komspelafler lektioner, ping-pong,De skulle sägerför andrapå. svaretbestämde gärnaMattisson sig att -trappan Tjejdatorn.och startadeså Nejför TjejdatornRon- Bodil, ärvåningen intressetUppför till andra stortmen
behärskafår flickornaläralska sigför allamåstebegränsadu datornebyStadsbibliotekhittar är oss att gruppernaenattsomen -

dede kommer närchans.för nyttaenkom tjejer. avsomprogramavsatt
arbetsmarknaden.sedanskaundanmåste läraTjejer utsig trängaatt-

biblio-lära hur hittarVill lära Defårsig något sigävenframfördatore-grabbflocken alltidhägrar mansom
av-datorn gårhjälp och hurteket medleende.MattissonmedLena mansäger ett populärastrna, De inomär gruppernaprogramsom

om fel uppstår.eventuellatillvägaförlora respektenförDe ocksåbehöver och FineArtist.CreativeWriterär-
de självaoch detmaskinen inse äratt som intresserade krea-regel-Tjejer är i avmer

bestämmer. förklarar Bodil.tiva program,
inågonting läraochspel harProgram attsom

verksamhetPopulär strategiskttänkandeförutsätterochut som
debrukar intressanta.startadesprojektetTjejdatornFörtvåår sedan mestansesvara

utvecklats då detta På arbetefick de idéntilletableradoch Hur sitt itilloch hardet ennu
åtta datorerRonnebyStadsbibliotek äm-verksamhet.mycketpopulär var

det barakillarnadeför allmänhetenBodiloch LenaveckanFemtimmar i varmentarvar

samarbetarTjejer
i påpekarAnnikaochberättarkonkurrenter,Gunnarskognågonmil möjligheterna.l värmländskabyn och upptäckteTelestugan attnorr

Estland,därhemfrånhon kommit i29-årigaAnnikaBäcklin bokföringskurserArvika startade håller dessutom justAnnika enresaenom
råd tele-fåttestländskakvinnorför år sedan.Telestuga hjälpermångamedekonomi.och att startaegnaettegen

modell.enligtsvensksmåbarnsmammaoch områdetarbetslös småföretagareJag De flesta är mäni stugorvar-
såhonkopplingtill Internet,Nästamålvår bond- detyckerhade platshär hjälpmedutskrifteroch ärtyckte får annat engott om som

världsom-söka detkanhjälpafolk ihjälperhennegård,berättarAnnika. krångligt.Mennågon attär ortenmansom
vill honskaffaDessutomoch nå- fattande sigsaknadefaxmöjligheter finns nätet.Folk här datorernakrånglar inte enorten.om-
bilderochföretags-för läsaför kvinnor liten inde kunde helt kunnigadit Fasthonhar nät attatt scanner,gonstans snygga ett av

också kompletteraHon planerarigång. landet logotyper.utskrifter.Sådet bara dra fåtaloch imän attatt runtett om somvar --
fler efterfrå-eftersomalltmed färgskrivaredå ville driverTelestugorFör jobbaville hon Förallaingen henne. ärstöttartrots att ensom

flerfärgsmöjligheter.och Class.barn anslutettill Firstanställa med datornät.tjej i mediettett egetmagen ett garungen
fårnödrop och-Jag skickar över nätetannat ettarmen.

Erik hon.slutade anställning denhjälpjagbehöver,Hon alltid sägersin när nästansonen
ville hon börjaföddesoch Annaväntadesnär

Stödför hennejobba Endamöjligheten viaigen. nätetattvar
Vstarta skaffadesföretag.Två datoreregetett från medsystrarUtan stödet isina runt om

laserskri-medfaxmodemoch utrustades samt både ochlandetskulledet bli ensamt tungrott
vare. datorpostAnnika skickar därförtycker hon.

kollegorgånger dagentillflera sina runt omom
Flygblad bra start ochgodaochfårständigtlandet tipsi massorav-

efter hadelat egenhän-Brafart fick hon råd nätet.överatt ut
småföretagare. tjejenVidelarmeddigtgjordaflygbladtill typisktDet ärortens ossnog-
flygblad,besökte alla bittraFlerastyckenville ha samarbetarställetförochegna i att se som



glesbygdensFör

skolor detär ännu

viktigare komma åtatt

harInternet. Vi ont om

litteratur och det svårtär att 4
lärare till vår.orten som



bort Internet
kommakankyrkby.nordligaste inteKaresuando LångreSverigesår norrut man

BredvidFinlandålvandra sidansvenska MuonioPåpå vågar. manser.

skolan.liggerkyrkan oeb grånsstationen
öppnas Eriksson,jobannes nian.mediateket går itillDörren somav

med,tillställerdatalårarnaproblemfixar allaDet årjag presenterarsomsom-

datorerna färde-också kanbarbaradeban oebsig man sestartar somaven

mellan klassrummen.baraklassare

biblioteket liggeroebKlassrummenkåta.jättelikbyggdSkolan runtår som en
idårbögtåttkantiga periferi.byggnadens I mitten möter storett enman rum,

Framtidens.öppen kåtansljusinslappetskorsten ispis sin topp.motuppreser

invigdesskolanskrev ispismed vårldens Expressenskola narstörsta öppna
1993.januari



Framtid

Här eleverna och här ocksåmöts färsk broschyrmöts I från Norrlandsförbundet,serna. en
kulturerna. Blott mil söder Treriksröset Norrland leder IT-utvecklingen, AXE-växlar ochsex om sägs

lever byn fyramed språk: Svenska, finska, samiska ISDN måste. Men sådaningen modern telefon-ettvara
och faktiskt också norska. Precis allai teknik har nått Karesuando. Och de befintligasom orter

längs den finska familjebandengår kors ochgränsen, telefontrådarna för långsamma för skolan skaanses att
gränsälven. längstHärtvärs över deti kunna utbytenågotär Internet.uppe, norr, av

samiska inslaget självklart. Hela eleverna90 Ironiskt finnsså tekniken inom synhåll. andraprocent Påav nog
hade hemspråksundervisning förra året. sidan finsk höghastighetskabelgårgränsen ända upptillen

Kilpisjärvi, stenkast från Treriksröset. får finskDärett en
gymnasieklass distansundervisning med ljud och bild från

KULTURERSAMSAS HelsingforsLarsLevi Laestadius kyrkoherdebostad finns bevarad ocksåMen dåliga telefonledningar kantvärs användas.
från skolan. denKringöver vägen samlasspisen Johannes Erikssonöppna skolans datorentusiast. Oftast-kallasär

kulturerna med naturlig självklarhet. Teckningarna han bara för prästens son.en av
trolltrummor med hip-hop-musiken frånväggen harHär brevvänner,jag mina han ochsamsas säger öppnaren -
CD-spelare. datorns brevlåda.

Kulturblandningen skolan fyra Hemifrån prästgården lyckasger -Här lever på skotern.mannationaldagar fira. deFörutom han faktisktatt sig Internet.ta utMånga Luleå syd-sersvenska somoch finska denså samiskaär
nationaldagen den februari6 världen.givet förgränsen Detett

MARILYN |NTERNETOch den PÅsyttende firarmajevenemang. kan inte rätt vi skaattvaraklass med skolresa5 till Norge. Biblioteketen här ganskaär-isolerade häruppeTill de exotiska inslagen hör också vara tarlitet och det tid beställaatt att
skolans Macintosh-datorer kan skriva hem böcker behöverbara för det fattas näratt man
speciella, accentuerade bokstäver för tillnågot specialarbete. Så närettmoderna telefonledningarsamiskan: C, S och Z med v-formad skulle skrivaen tjejerett par en

ochD T medöver,accent ett extra Marilyn Monroe såuppsats om
tvärstreck kombination ochN har fåttDetta plockade hemsamt jag några och bilder frånen av Internet.texter
officiellt stöd Apple och idag slags inofficiellär blevDet ungefär sidor80 skrevav ochett jag sedansom ut
standard Sameland,i den "virtuella, nation sträcker kördesig hem buntenjag till dem med snöskoternsom

Nordkalotten.över Att prästgården har betydligt modernare datorerett par
skolan har förklaring.sinän Pappa har förflutetprästen lett

dataansvarig Svenska kyrkan.i fritidenPå hjälpersomLÖ$N|NGEN SYNHÅLLINOM Johannes till sköta den kristna databasen CrossnetattNär dåvarande rektor Erik Nilsson inredde sin BBS. En gång månadeni han ettreklamblad datorngörnya
skola, datorer och kommunikation viktig be- finsk butik. Och bland de tankeutbyten,var en en
ståndsdel undervisningen.i datorerTvå klassrumi newsgroups,varje han deltar i Internet denstår om
och lokalt datornät med elektronisk Snöskotrar högst listan.ett en egen
brevlåda installerades från början. dagI ocksåär
skolan grannbyni Kuttainen ansluten till nätet..

längreMen sträckerså förbindel-sig inteän
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medlär sig umgåsElevernaklass.NÖDVÄNDIGT KULTURTlLLSKOTT
tidigt.datorer,Med mednöjdJohannes intenaturligtdet ärväldatoriserade hem ärsitt att detlängre,kommamåsteMen-gymnasielinjenhonomkommunikation. Förtill väntarmöjligheterskolans nu med datoreranvändaräcker inte attfinnsskolaförrän hanstänker sighan intemarknadsmedia Kiruna,i gemen alla lärarnaskrivmaskiner. Omsom

Internet. detskulledatorerna,upptäckavågade
skolaför ivarjemåsteDet är ett bättre.mycketblikunna så- härBiblioteket ärinforma-mycketfinns såSverige Där - framtidenshans visionerMen omskaffakan sigskolaingention, tiddetochganskalitet taratt längre så:skola går än

storstad. Föribråkdelen, inte enens behövasskulle inteDetböcker enhem ensbeställaatt -detskolorglesbygdens ännuär kunde lika sittaskola här. Vi gärna
någothar behöverVikomma Internet. närviktigare manatt distansundervisningochhemma

och det svårtlitteratur är attont Såom specialarbete.till från Kirunaett
till liten vår.lärare ort somen ett skulletjejernäri paråkaskolbarn måstefinnsDet som

tillattkommafördagenmil FÖR18 skriva uppsats UTETIDIGTom omen
-vi Aför dessaOchhem.tillbakaochskolan kornplaner. VihadesåMonroeMarilyn storaFinland.viagår vägarna pionjärerna ochblandigång,hem varnågraplockade jagockså InternetHan ettsomser förkanskebörjade bra. Mendet varnödvändigt lokalatill dentillskott frånbilderochtexter tidigt ute.perspektivhanskulturen. Man attanar underNilsson,ErikDet säger somungefärblevDetInternet.medkyrkbynlängresträcker sig än Karesuandorektortid isin somskrevjagsidor80 utinvånare.sina 300 som skolaFramtidenssvarade när man

skotern. I vårleverHär man jag hem honom.körde tillringde- sedanoch
ripjaktenväljaeleverkommer vissa att fortgick fördetDet omvar sommed -till dembuntenknappastochundervisningenföre förtaktenslåfickoch attavhärifrån. Mångavill flyttanågon snöskoternser länet.vänta resten avför världen. DetsydgränsenLuleå som rektor itillträtthanharIdag som

skakan inte rätt att varavara de årenberättelseHansPiteå. treomtelefonledningarmodernafattasdetförbaraisolerade håruppe att Karesuandoskolan imed den nya
och slutar vissibörjar i entusiasm

uppgivenhet.DISTANSSKOLA VISIONERHANS
telekom-dåligadeföllMycket-han visarallttalarohannes när runt:ossengagerat munikationerna.mer tillknytavilleVi ossjobbaochkan sittaskola, den såbradet är öppen varVisst att manen kommunenfinskadet- nätet samenklassrummen.fall sällan isittabehöver varjehögstadiet ivill. Viman taladeViabonnemang.tillnej ettlämp-utspriddadatorernaoch stårhusethelabedrivs iUndervisningen bort.för långtlågTeliamed menförstafrånredantillgängligafinnsbira datorernadetOchplatser. visstliga är att högskolan, länssty-uppvaktadeJa,.
andraflestadeochNUTEKrelsen,

fickendade attvarsvarenmen
faktisktdiskuteradeochse. Vivänta
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också göra Esranugeoch kom-närmasteatt som grannen
municera satellit.via

Karesuando skola
Claes-Göran Helmersson

ÅRKITEKTER I SAMARBETE Telefon: 0981/200 70
baresuando skola Fax: 0981/203ritades 08i samarbete mellannaraett

arkitekten och lärarna. BBS: 0981/20 67fickDe gehör för idéersina och
flyttade fulla fiörhoppiiiiigar.av Samiska teckensnitt

skulleVi knyta förskolan och lekis till vårt nat.upp-- Björn Egerth
skulle skoltidning och låta alla bli delaktigagöra elev-i Telefon: 018/14 83 38
rådet. komVi bara halvvägs, det blev kurser dataimen

Johannes Erikssonoch starta eget.
Telefon: 0981/203 93finskFrån sida ville köpa undervisning frånman
Fax: 0981/203 88Karesnaiiçlo skola. Och fortfarande hagar franska skolor
E-post: j0hanneseriksson@cr0ssnet.seefter erfarenheter från Karesuando.
Hemsida: hrtp://wrww.cr0ssnet.selitenMen kyrkby med knastriga38 telelonlinjer,eni Crossnet BBS: 08/651 30 10långt bort kan komma. tycks betydainte mycketman

allt talmitt glesbygdssatsningar.i harViom myntat ett
begrepp haruppe: glesbygd.eget extrem

Kanske har tiden kommit fatti pionjären Erik Nilsson.

norrKvar hans märkligastår skola där, längst iuppe norr.
Fortfarande föredöme för de skolormånga skaett som
byggas för den pedagogiken.om nya

Och kanske får byn AXE-zinslutningsin redanvet,vem
i världen äntligen kan komma tillsommar att resten av
Karesuando.
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Tankar framtidenom

Vänersborg,aviFramtidsbarn Vilhelmina,frånår.och 13 Barnmellan 8skrivitsföljerHär ett texter sompar
iarbetet.deltagitBorlänge har iUmeå ochVästerås, Södertälje,Skellefteå,

ochbänkendator ifast alla harkvarfinnaskommerSkolan Vi kommer attenatt
detframtiden kommeruppslagsverk Imekaniskafinnasdetkommerböckerna att datoreranvända

mycketÖryd finnasjimmy imeratt blå,ärsomdomdatorer.Jagframtidenkunde Idatorer trordet fanns prata.braDet -somomvore röda.ochgrönahemma.Tankhar datorerväldigt mångadetär kunnajag kommer gå.att somtror attstädhjälp hemmafinns robotarframtideni kandet Datorernasomom JohanssonRikard
löfgren då användasAlice Jag atttror

telefon.luften somHundarna iannorlundahar svävarman
telefoner.hakommerinteJag tillmänniskorna skriverHandetatt ochDé ochatttror jäm görär avPennor.
inbyggdfh lhlñtallet" lnia on finnsa C framtidenv också.har ldatorblir slagsdet . exempelsomen

ratratanavm 1Biliasv aellerchar:eoeran. kbmme:Jrâhmd ochautodrive ldethardataskärm Jag for ochman "grönsak"enhonså nae kompis.bravideo och. Istället för klassrumkontorJ en då röstsägerluftenmarken Deti enkommer inte utan dödJoakimFarbror ärlsskândâlGibfielsjälv.finnas skor siggårkommer tilldetav personenatt som AnkaKalleoch är
Vidarxmn/lmm till.skrivermanharsjukhuset. Knartarna

Barnen ochallting.tagit över
Michael Persson kommerlärarna

alltingvärld därvill leva iinteJag styrs mycketaven att vara
blirdet så.intedatorer. folk.Hoppas vanligtblikommer snällare.Datorernaatt som.

Ma Marmnø" HolmgrenHenrik Petra
A

shafåhas/ea Manbestämma:ha inteLärarna när rast.manoch vipspå fjärrkontrollen-Tryck
skavill.hem Manvill ochskolantillkomma närnär manmanframdetkommer storen jobba.ochvill.rjälvfå bestämma sittamanvar

bordeDetvisarsågång tillTV-skärm.Tryck en
VidellElin

någoneller maskinersnabbköpet finnasskärmen
giman Sedanså önskar.affär framtideniom som

igång ochbaradet sättaär att allvarligabotar
3-dimensionellomkring iåka en sjukdomar.
handla.affär och

SvenssonSandro
SofiaMoss
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pmänniskorrt

ochMöss människor är ett
delbetänkande från Ung-
domens Hlråd.

Skriften innehåller exempel
bra användning av

informationsteknik IT
bland barn och ungdomar.

Texten skriven iiir
skildrarreportagcfornu och

mängd föredömenen tunt
i Sverige.om

Här Ungdomensger
Vli-råd hurprov unga
människor har förändrat

saker till det bättre med-
hjälp IT.av
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