
Detta papper är skrivet med anledning av nedanstående mail-konversation.

Från: Christersson Malin [mailto:mach27@utb.lund.se] 
Skickat: den 12 februari 2010 14:01
Till: Post.KK.Servicedesk
Kopia: Olsson Sten-Bertil; Bengtsson Roger
Ämne: Datorer och matematik

Hej Kommunikationsavdelningen!

Jag och mina kollegor vid Katedralskolan har tidigare försökt få program installerade som möjliggör 
användande av datorer. Vi har misslyckats. Eftersom enskilda lärare och enskilda skolor nonchaleras 
försöker jag nu istället att i egenskap av Lunds kommuns matematiksamordnare få program installerade 
som möjliggör användande av datorer. 

När programmen blivit paketerade åtar jag mig att meddela mina kollegor vid de andra 
gymnasieskolorna. Vi behöver följande gratisprogram:

QtOctave: hämtas från http://qtoctave.wordpress.com/download/

Maxima: hämtas från http://maxima.sourceforge.net/

Sagemath: hämtas från http://www.sagemath.org/

Scilab: hämtas från http://www.scilab.org/

Firefox : hämtas från http://www.mozilla-europe.org/sv/firefox/

IKT-enheten har tidigare låtit meddela att webbläsare som inte tillverkas av företaget Microsoft klassas 
som farliga i Lunds kommun. Jag antar att händelserna i december 2009 omöjliggör dylika påståenden, 
http://www.dn.se/ekonomi/eu-sluter-fred-med-microsoft-1.1015135

LaTeX, det behövs 4 filer:

Ghostscript kan hämtas här: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/doc/GPL/gpl864.htm

GSView kan hämtas här: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get49.htm

MiKTeX  kan hämtas här: http://miktex.org/2.8/setup

TeXnicCenter kan hämtas här: http://www.texniccenter.org/resources/downloads/29

Ghostscript skall installeras innan GSView. Det är sedan programmet TeXnicCenter som används för att 
skriva LaTeX dokument.
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OpenOffice: hämtas här http://download.openoffice.org/other.html#tested-full

iTunes: hämtas här http://www.apple.com/se/itunes/overview/

Om ett eller flera program inte installeras vill jag veta anledningen till detta då jag har för avsikt att skriva 
en slutrapport då mitt uppdrag är över.

Tack på förhand!

Malin Christersson, matematiksamordnare i Lunds kommun

Svar från Post.KK.Servicedesk, skickat fredagen den 12 februari kl 14:23

Hej Malin!

För att beställa paketering av program kontaktar du din IKT-samordnare som i sin tur gör beställningen. Vi 
tar sedan ett beslut om programmet godkänns eller ej och efter att det godkänns så startar vi 
paketeringen, testar programmet och sen går det att installera på er maskiner. 

Det finns olika anledningar till att vissa program inte godkänns. Det kan vara att vi har avtal med ett 
företag som gör att vi i första hand måste använda deras produkter som kan utföra samma sak, det kan 
vara att det inte är kompatibelt med vår miljö på ett eller annat sätt mm. 

Med vänlig hälsning

----------------------------
Servicedesk
Lunds kommun 

Kommunikationsavdelningen
Box41, 221 00 LUND
Besöksadress: Bredgatan 5
046-35 50 19
servicedesk@lund.se

----------------------------
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Matematiksamordnare eller galjonsfigur?
Bakgrund
Då jag blev tillfrågad om jag ville bli matematiksamordnare i Lunds kommun var min 
omedelbara reaktion att Lunds kommun behövde en galjonsfigur att skicka på konferenser. Min 
skolledning övertalade mig att så inte var fallet; att det skulle gå att bedriva någon sorts 
utveckling av matematikundervisningen i Lunds kommun. Nu återstår det att se vem som hade 
rätt, min skolledning eller jag.

IKT i matematikundervisningen
Dynamiska geometri program har använts i skolundervisning världen runt i ungefär 15 år. På 
senare tid används även så kallade CAS-program (Computer Algebra System) i de högre 
årskurserna.

För några år sedan kostade dessa matematikprogram pengar. Brist på tillgång till datorer i den 
svenska matematikundervisningen och bristande resurser omöjliggjorde därför IKT-användning i 
svensk matematikundervisning.

Idag finns det en uppsjö av mycket bra matematikprogram som är gratis, i de flesta fall är de 
OpenSource, många av dem har aktiva användarforum där man kan diskutera med lärare, 
användare och programutvecklare från hela världen.

IKT i Malmö
Jag var härförleden inbjuden till Borgarskolan i Malmö för att hålla i en IKT-workshop. Jag fick då 
veta att den systemansvarige vid Borgarskolan har gett samtliga lärare administratörs-
behörighet. Det innebär att lärare och elever har olika behörighet, lärare kan installera program 
som de vill använda i sin undervisning. Det innebär också att Borgarskolans system-
administratör, genom att använda sunt förnuft, omedvetet följer de rekommendationer som 
Europeiska Kommissionen har för IKT i undervisningen. I en rapport från den Europeiska 
Kommissionen beskrivs hur lärare bör arbeta med IKT:

"Their pedagogic skills should allow them to build and manage learning environments and retain the  
intellectual freedom to make choices over the delivery of education. Their confidence in the use of ICT  
should allow them to integrate it effectively into learning and teaching."

CASE Network Reports: Key Competences in Europe: Opening Doors For Lifelong Learners Across the 
School Curriculum and Teacher Education 2009, sidan 52

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/keyreport_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/keyreport_en.pdf


IKT i Lund
I Lunds kommun har lärare och elever samma behörighet, vi har vad som i Malmö betecknas 
elevbehörighet.

Vår intellektuella frihet är inte bara begränsad när det gäller IKT i undervisningen, den är 
beskuren in i varje liten detalj. På mitt skrivbord står en nyinköpt dator av hög prestanda. Jag 
har använt större delen av höstterminen åt att försöka få program installerade på min och mina 
elevers datorer. Jag har inte lyckats få ett enda program installerat på min dator. Jag använder 
den därför som klocka. Jag gissar att det är Sveriges dyraste kommunala klocka eftersom den 
kostar 1500 kronor om året i kommunal ”service”-avgift, en detalj som kanske kunde intressera 
kommunrevisionen. Om jag klickar på klockan för att ta reda på vilket datum det är, får jag veta 
att jag inte har behörighet att visa kalendern. Så definieras intellektuell frihet i Lund.

Dyra datorer i Lunds kommun
Varför används då offentliga medel till att köpa in dyra datorer av hög prestanda om det är 
förbjudet att utföra beräkningar eller att programmera på dem? Det krävs inte någon hög 
prestanda för att använda de program som tillåts, Microsoft Office 2003. Eftersom datorerna 
inte går att använda, de är till och med urusla som klockor, kan man fråga sig varför de måste 
vara så dyra. Den enda funktion som kräver hög prestanda som de facto används är den 
reglerande funktionen; prestandan krävs alltså för att IKT-enheten skall kunna förhindra lärare 
från att installera gratisprogram. Hade man försökt genomföra samma sorts regleringar utan 
användning att dyr teknik, hade regleringarna ifrågasatts. På detta vis tvingar IKT-enheten på 
oss ett regelverk som de aldrig behöver motivera. Eftersom IKT-enheten inte heller besvarar 
några frågor om de begränsningar de påtvingar oss,  kommunikationsavdelningens  styrka är 
inte kommunikation, befinner vi oss i ett odemokratiskt vakuum som får förödande 
konsekvenser för undervisningen. Avsaknaden av information gör det också omöjligt att 
bedöma huruvida IKT-enhetens agerande följer rådande lagstiftning. Skattebetalarna betalar 
notan och kommunala medel överförs från skolor till annan kommunal verksamhet.

Katedralskolan, en medeltida skola som förvägras moderna program
IKT-enhetens standardsvar är att hänvisa till Katedralskolans nyutnämnde lokala ikt-
samordnare. Vår lokala ikt-samordnare, som inte har någon datorutbildning, får stå till svars för 
IKT-enhetens alla tillkortakommanden. Hon har en längre tid inte haft tillgång till en dator för 
att paketera de program hon förväntas paketera, hon har nu fått en dator som inte fungerar. 
Hon har ingen beslutsrätt när det gäller tillåtna och ”otillåtna” program. Hon har av IKT-enheten 
placerats i skottgluggen och de som är ansvariga för vanstyret är onåbara. 



Kommunal matematiksamordnare
Jag har begärt att få program paketerade som skall kunna användas av alla skolor i Lund. 
Programmen är gratis. En del av programmen finns enligt rykten redan paketerade på IKT-
enheten. Jag har inte gjort denna beställning specifikt för Katedralskolans räkning utan jag har 
gjort beställningen i egenskap av att vara kommunal matematiksamordnare. Jag har för avsikt 
att fortlöpande informera de andra skolorna om händelseutvecklingen när det gäller 
paketeringen av de beställda programmen. Jag har också för avsikt att inom ramen för ett 
projekt finansierat av en Wallenbergstiftelse pröva hur dessa program kan användas i 
undervisningen, detta projekt inbegriper flera skolor i Lunds kommun och i andra kommuner. 

Det tog IKT-enheten exakt 22 minuter att avböja min begäran och att hänvisa till 
Katedralskolans lokala ikt-samordnare. Det är enligt min erfarenhet första gången IKT-enheten 
uppvisat snabbhet.

Jag förväntar mig lika mycket av kommunal verksamhet som jag förväntar mig av tonåriga 
elever. Vaga svar och svävande formuleringar duger inte. Hänvisar IKT-enheten till referenser 
skall dessa referenser anges, om referenserna är offentlig handling skall de bifogas svaret. IKT-
enheten i Lunds kommun hade aldrig klarat att få betyget G om de blivit bedömda på samma 
sätt som vi bedömer våra projektarbeten på Katedralskolan. Om jag inte kan få de begärda 
programmen installerade vill jag ha en detaljerad anledning per program - ”en till en”.

Vill Utbildningsförvaltningen liksom IKT-enheten lägga över ansvaret för en icke-fungerande 
kommunal ikt-verksamhet på Katedralskolans nyutnämnda lokala ikt-samordnare?

Tillåter Utbildningsförvaltningen att IKT-enheten nonchalerar den kommunala 
matematiksamordnaren?

Om jag som kommunal matematiksamordnare inte kan göra någonting åt den oacceptabla ikt-
situationen för matematiklärare i Lunds kommun, om Utbildningsförvaltningen tillåter IKT-
enheten att nonchalera mig på samma sätt som de nonchalerar enskilda lärare, då fyller den 
kommunala matematiksamordningen ingen funktion, då visar det sig att min skolledning hade 
fel och att jag hade rätt, då avsäger jag mig uppdraget som kommunal galjonsfigur.

Lund 2010-02-13

Malin Christersson
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