Ung Kommunikation – och sen då?
Landskapet för undervisning och lärande förändras
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ORDLISTA
CERN: The European Organization for
Nuclear Research. Europeiska laboratoriet
för partikelfysik i Genéve.
IKT: Informations- och kommunkationsteknik.
IT: Informationsteknik.
PEER-VIEW-GRANSKAT: En kollegagranskning eller kollegautvärdering. Används

oftast inom akademisk publicering och
granskning av forskningsansökningar.
PIM-UTBILDNING: Praktisk IT- och Mediautbildning. En webbaserad utbildning som
Skolverket ytterst är ansvarig för. Utbildningen examineras i flera steg. Finns i fem
nivåer. Många kommuner har krav på att
samtliga lärare ska behärska minst nivå 3.

PISA-RAPPORTEN: OECD genomför regelbundna granskningar av 15-åringars
skol-resultat i medlemsländerna för att
undersöka vilka kunskaper de har när de
är i begrepp att lämna den obligatoriska
skolan. Matematik, naturvetenskap och
läsförståelse mäts. Står för Programme for
International Student Assessment.

TCP/IP: Transmission Control Protocol/
Internet Protocol, en struktur av olika
lager för internetkommunikation. Innebär
bland annat att varje dator i ett nätverk
har en unik IP-adress för identifiering.
VFU-LÄRARE: Lärare i skolverksamhet
som tar emot lärarstudenter, verksamhetsförlagd utbildning.
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En värld i förändring
Youtube registrerades i februari 2005. Facebook hade startat ett år tidigare, men antalet användare ökade kraftigt
under 2005. Idag ligger dessa i topp när det gäller världens mest besökta sajter med över 500 miljoner unika besökare
i månaden. Under 2005 skrevs och godkändes också Ung Kommunikations ansökan till KK-stiftelsen om det femåriga
projekt som nu avslutas.
DEN UTVECKLING SOM internet och webben genomgått och
som Youtube och Facebook är konkreta exempel på,
visar vilka stora förändringar medie- och internetvanorna genomgått under den tid Ung Kommunikation
pågått. Projektet har arbetat i en tid då den användargenererade delen av nätet ökat explosionsartat. Men
samtidigt handlar projektet om undervisning och
lärande, och där är förändringstakten mycket långsammare. När projektet nu analyseras är det viktigt att
ha med båda aspekterna.
Målet för projektet Ung Kommunikation var att
skapa bryggor mellan ungdomars livsvärld, skolans
sätt att organisera lärande och arbetslivet. Projektet
har strävat efter att öka medvetenheten och kunskapen
kring IT samt forma och pröva en modell för att höja
kompetensen bland lärarstudenter, lärar-utbildare och
VFU-lärare.

att verka på. En vuxengeneration hade precis bevittnat
en IT-ekonomisk bubbla som spruckit och var mindre
intresserade av utvecklingen av nya IT-tjänster.
Men i takt med allt högre tillgänglighet via bredbandsutbyggnad ökade användningen under 2000talet och nätet har blivit en del av människors vardag,
arbete och medieanvändning. Tekniken förändras
snabbt och vanor, vare sig det är bankärenden, nyhetsuppdateringar eller faktasökning, förändras också.
Det har också blivit allt tydligare att den skillnad som
tidigare fanns mellan ungdomars sätt att använda
nätet och vuxnas sätt suddas ut alltmer. Den kommunikationsteknik som var ung för 5 år sedan, är inte så
ung längre. De ungdomskulturer som skapades av nya
funktioner på internet är idag en del i en gemensam,
om än mångfacetterad, nätkultur. En annan digital
klyfta har istället blivit tydlig. En klyfta som har att
göra med hur internet och digitala medier används.

UTVECKLINGEN UNDER DE senaste 10 åren förstärker vikten

av projektets frågor i lärarutbildning och skola. Framförallt efter år 2000 när andra generationens webb
började utvecklas. Då skapades tjänster som gjorde
det lätt att ladda ned musik och det blev också lättare
att dela med sig av olika idéer när bloggen blev ett allt
vanligare verktyg.
Dessa tjänster intresserade framförallt en yngre
generation som helt plötsligt fick alldeles nya arenor
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ENLIGT NORDISKT INFORMATIONSCENTER för medie- och
kommunikationsforskning, Nordicom, har det skett en
förskjutning från traditionella medier till nya
medieformer på internet. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper.
Lågutbildade lägger betydligt mer tid på att lyssna
på radio, titta på tv och läsa tidningar, medan högutbildade använder internet mer. Sociala skillnader

’’

De frågor som har att göra med lärande och kunskapsutveckling
i perspektiv av en digital mediekultur blir alltmer komplexa.

som går genom alla åldersgrupper. Detta är en ny sorts
digital klyfta som skiljer sig från den som tidigare
diskuterats, som framför allt handlade om tillgänglighet till datorer och internet. Den nya klyftan handlar
istället om vilka som har kunskap att dra nytta av den
nya tekniken, och vilka som inte har det.
I AUGUSTI FÖRRA året publicerade tidskriften Wired en

artikel med den något provokativa titeln The Web is
Dead. Long Live the Internet (2010) som formulerade
den förändring av internet som nu tycks ske.
Författarna Chris Anderson och Michael Wolff
gjorde i två parallella artiklar en beskrivning av hur
nätanvändningen åter förändras i takt med att smarta
mobiltelefoner och surfplattor ökar i användning.
Amerikanska siffror visar att det är i ålderskategorierna 25–34 och 35–44 som det största intresset finns.
Men intresset ökar både i yngre och äldre åldersgrupper. Svensk statistik saknas ännu när det gäller
användning i olika åldersgrupper, men troligen ser
utvecklingen i Sverige ut på liknande sätt.
Anledningen till ökningen är de små applikationerna – apparna – som finns för nedladdning. Till
liten eller ingen kostnad får vi tillgång till tjänster,
förströelse och information som inte kräver speciella
navigeringar på webben. Sökning blir enklare. Samtidigt införs system som gör det enklare för program-

leverantörer att hitta en fungerande betalningsmodell.
Detta gör att utvecklingen går snabbare.
MOBILA ENHETER I undervisning är fortfarande i sin linda,
men är ett växande område i takt med att tekniken blir
billigare och mer lättanvänd. Denna enkelhet och möjlighet till variation bör utnyttjas i utbildning genom att
lärare får stöd och hjälp att hitta användbara applikationer, men också genom att lärare deltar i programutveckling och design av nya koncept för undervisning.
De frågor som har att göra med lärande och
kunskapsutveckling i perspektiv av en digital mediekultur blir alltmer komplexa. En stor del av den unga
generationen har ett försprång när det gäller sätt att
kommunicera och att använda specifika program och
spel. Men alltför många har begränsad förståelse för
hur denna kunskap omsätts i ett långsiktigt lärande.
Denna viktiga uppgift måste vara en självklar del av
lärares kompetens i skolans undervisning lika väl som
i all universitets- och högskoleutbildning.
FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT projektet Ung Kommunikation,

genom de erfarenheter som gjorts i olika sammanhang under projektets gång, kan lämna ett avtryck och
bidra till den fortsatta utvecklingen av såväl teknikens
roll i skolan, som sättet kunskap betraktas och lärs ut.
Lennart Axelsson

LENNART AXELSSON
Lennart Axelsson är utbildningsledare på Linnéuniversitetet och
projektledare för Ung Kommunikation.
Han sitter även i styrelsen för Föreningen DiU, Datorn i utbildningen.
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Internets historia
1969
APRPANET bildades, föregångaren till
internet. Skapades med finansiering
från amerikanska försvarsindustrin.
Tekniken syftade till datorkommunikation mellan olika datorer där kommunikationen kunde fortsätta även om en
dator slogs ut.

1971

@

Ray Tomlinsson skapar den moderna
e-posten genom att använda @ - symbolen mellan avsändare och mottagare av
elektroniska meddelanden.

1989
World Wide Web skapas av Tim Berner
Lee. Hypertextteknik som skapade
helt nya förutsättningar för informationshantering och kommunikation på
internet.

1985
National Science Foundation (NSF) i
USA satsar på internet. NSFNET blev en
viktig startpunkt för internet i USA.

1989
CERN öppnar för extern internettrafik
med TCP/IP. Flera länder och institutioner följer efter. Olika privata internetleverantörer bildas.

1990
Den första sökmotorn Archie skapades.

1991
1983
1974
TCP/IP (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol) skapas. Teknisk
arkitektur för effektiv datakommunikation. TCP upprättar förbindelsen mellan
datorer. IP anger vilken dator det är.
Varje dator i ett nätverk har en egen
IP-adress.
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Internet som begrepp bildas genom att
Arpanet övergav sitt gamla protokoll
till förmån för TCP/IP.

Internet med TCP/IP i Kina för första
gången.

1992
Första e-postmeddelandet mellan
statsöverhuvud skickades mellan Carl
Bildt och Bill Clinton.

Illustration: Shutterstock

2004
Facebook startar som en studentsite på
Harvard university.

2001
Wikipedia lanseras

2005
I februari startar Gapminder Foundation

2005
I februari registreras Youtube. I april
laddas den första videon upp, Me at
the zoo.

2001
Googles söksystem med ranking av
relevanta sidor slår igenom.

2006
Gapminder World lanseras

1999
Ordet ”blog” dyker upp för första
gången och verktyg skapas för att
skriva egna bloggar

2006
Twittermeddelanden börjar skickas

1995
Internet med TCP/IP i Afrika för första
gången med höghastighetsservice via
satellit.

1994

2008
Appar blir populära i smarta telefoner

FORTSÄTTNING FÖLJER...

Första sökmotorn som kunde söka på
hela webbsidor, Webcrawler, skapades.
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En pedagogisk högskola – för alla eller envar?
En laptop i ena handen
och en mobiltelefon i
den andra – för många
sinnebilden av Generation Y. En generation där
känslan för kommunikation och digital teknik
följde med vällingen. Men
också en generation av
individer som ifrågasätter och engagerar sig
i saker bara om de ser en
anledning.
– Om studenter är
oengagerade, är det
deras problem eller mitt?
undrar Martin Stigmar
som är lektor i pedagogik
på Linnéuniversitetet.
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MARTIN STIGMAR ÄR kursansvarig för kursen i högskolepedagogik på Linnéuniversitetet. En del av kursen
innebär att resonera kring värdegrunder.
– Många ungdomar förhåller sig annorlunda till
studier än vad exempelvis jag själv gjorde, säger
Martin och berättar om hur han själv helst satt ensam
vid ett skrivbord och pluggade.
– Idag är de öppna gruppmiljöerna viktiga mötesplatser och man har andra förväntningar på hela
skolsystemet.

kommunikation förändras. Det är inte säkert att vi
alltid måste anpassa oss efter det, men vi måste kunna
värdera och förhålla oss till det.
Som exempel påvisar han de tragiska händelserna
på högstadieskolan i Bjästa våren 2010, där rektor och
lärare sade sig vara ovetandes om vad som hände på
nätet.
– Med vilken rätt kan man 2010 hävda att man
står utanför de sammanhang där ungdomar kommunicerar?

Fortsatt utveckling

Akademins roll

I kursen om högskolepedagogik brukar Martin ta upp
en artikel från Smålandspostens bilaga Ung. Artikeln
är skriven under rubriken Ge oss lärare som kan
leverera, av en gymnasieelev som deltagit i en informationsdag på universitetet, som påvisar att mycket finns
att önska om undervisningen på universitetet.
– Jag tänker mycket kring vilka de framtida
studenterna är och hur vi ska stimulera dem på rätt
sätt, säger Martin.
Ett exempel på hur de kommunikativa traditionerna förändras är att ungdomar inte använder mejl
som idag annars är det vanligaste sättet för lärare
inom högre utbildning att kontakta både kollegor och
studenter.
– Lärare måste vara lyhörda för hur mönster för

En roll som universitetet bör ha är att ligga i framkant
för de pedagogiska tankarna.
– Universitetet som institution ska vara kritisk
mot modeflugor men man måste använda den nya
tekniken för att kunna bedöma dess potential i undervisningssammanhang, säger Martin Stigmar.
Genom sitt arbete med en forskningscirkel på
Carlssons skola i Stockholm, bjöds Martin Stigmar in
som presentatör på den internationella konferensen
CICE 2010 i Toronto. Forskningscirkeln utarbetades
som en metod för samarbete mellan yrkesverksamma
lärare och forskare kring en definierad fråga – i det
här fallet hur interaktiva skrivtavlor ska användas på
ett pedagogiskt klokt sätt.
– En lärare måste alltid närma sig frågan utifrån

FÖRNYA ELLER DÖ
Facitfabriken i Åtvidaberg var en stor
exportör av mekaniska kontorsmaskiner under en stor del av 1900talet. På 1950- och 60-talet var företaget världsledande i sin bransch. Det
fanns till och med planer på att bygga
en flygplats i Åtvidaberg.

– Är oengagerade studenter deras problem eller mitt, undrar Martin Stigmar, lektor i pedagogik på Linnéuniversitetet.

sin egen pedagogiska grundsyn: varför gör jag som jag
gör? säger Martin Stigmar som påpekar att det annars
kan leda till en teknikdeterminism där man tror att
tekniken i sig förändrar lärandesituationen.

Skapa möjlighet för möten
På internationella konferenser är det möjligt att se hur
globaliseringen gör att de pedagogiska diskussionerna
kommer igen världen över.
– Att utveckla flerformsundervisning är man
duktig på exempelvis i Kanada där forskningskonferensen CICE hålls.

Martin Stigmar förklarar att det förmodligen är de
långa avstånden i geografiskt stora nationer som gör
dem duktiga på att erbjuda studier både på ett campus
och genom digitala plattformar.
– En röd tråd för att uppnå kvalitet i undervisning
är att hitta sätt att mötas och diskutera. Men för de
digitala verktygen handlar det inte bara om huruvida
undervisningen blir bättre, utan vilken tillgänglighet
de erbjuder.
Till syvende och sist handlar undervisning just om
att nå fram till någon för att erbjuda en kunskap, oavsett på vilken nivå eller till vilken generation det gäller.

När det började komma en ny generation av elektroniska kontorsmaskiner
från Japan stod företagsledningen i
Åtvidaberg fast vid att elektroniska
kontorsmaskiner bara var en övergående fluga. Facit vägrade att möta
den elektroniska revolutionen. 1976
tillverkades den sista räknemaskinen
i Åtvidaberg. En epok var över.
Det tog samhället Åtvidaberg lång tid
att resa sig från chocken. I dag,
35 år senare, håller den gamla fabriken på att omvandlas till ett kulturoch företagscentrum.
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Lärarnas digitala kompetens
bör utgå från pedagogiken
PEDAGOGIK OCH TEKNIK
PEDAGOGIK är läran om utbildning,
framför allt av barn. Ibland avses
strategier och tekniker för undervisning; den akademiska termen för
detta är dock didaktik. En mer snäv
definition av pedagogik är att det är
läran om undervisningen i ett sociologiskt eller kulturellt perspektiv,
särskilt med avseende på individens
och samhällets påverkan på varandra
samt utbildningens mål och syfte.
TEKNIK är människans metoder
att minska behovet av fysisk eller
psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta
görs oftast genom att utnyttja och
omvandla naturens resurser till
produkter, processer, anläggningar.
Ordet teknik kommer från grekiska
téchn Ɲ   ĲȑȤȞȘ som betyder konst,
skicklighet eller hantverk.
Ur www.wikipedia.se
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Hittills har lärares digitala kompetens i hög grad tagit sin utgångspunkt i tekniken.
Rose-Marie Olsson vill ändra på det.
– Lärarna behöver istället reflektera över pedagogiken, vad de vill med sin
undervisning och sedan leta tekniska lösningar som kan stödja lärandet, säger hon.
ROSE-MARIE OLSSON HAR forskat om lärarrollen i en digital
utbildningskultur och hon kan bekräfta bilden av att
lärarnas relation till ny digital teknik utgår från ett
tekniskt perspektiv.
– För en del lärare är ny teknik rolig och för andra
är den skrämmande. I båda fallen är det risk att
tekniken skymmer innehållet i undervisningen,
anser hon.
Även om ny teknik är på väg att bli mer användarvänlig och intuitiv – och på så vis mindre skrämmande. Även om det finns alltfler lättanvända applikationer, ”appar”, och andra möjligheter, så är det
ändå pedagogiken som bör styra relationen till
tekniken.
– Läraren måste börja med att reflektera över vad de
ska åstadkomma. Hur ska de stödja elevernas lärande
så att eleverna lär sig det de behöver? När de är på det
klara över inriktningen bör de välja teknik som stödjer
pedagogiken, säger Rose-Marie Olsson.
Hon pekar på en analysmodell med upprepade
interaktioner och en teoretisk och en praktisk nivå
(se figuren på nästa sida).

Hur kommer man dithän?
Rose-Marie Olsson arbetar nu med ett forskningsprojekt med sex högskolelärare i två grupper. De testar
idéerna om att utgå från pedagogiken i praktiken.
– Modellen kan stödja såväl en undervisning där
läraren är i centrum, där läraren är handledare och för
självstyrande studier där läraren fungerar som coach,
berättar Rose-Marie Olsson.
Hur kan då den pedagogikinriktade läraren hitta rätt
verktyg för just det som han eller hon vill göra?
– Erfarenheterna i forskningsprojektet visar att den
lärare som tar sig tid för att reflektera över vad de vill
åstadkomma också hittar rätt redskap. Särskilt gäller
det om de samarbetar, säger Rose-Marie Olsson.
De sex deltagarna i forskningsprojektet är uppdelade i två grupper och det har visat sig att deras samarbete har lett till mycket goda resultat. Ingen lärare kan
kunna allt om digitala tekniker, men tillsammans kan
en grupp lärare kunna allt de behöver.
Tillsammans kan de känna en större trygghet i sin
digitala kompetens. Att veta att den teknik de använ-

’’

Det finns mycket att vinna på att prestigelöst kunna fråga den
som kan, oavsett var den personen finns i skolans hierarkier.
1

4

2

LÄRARE

Lärare reflekterar över egen grundläggande
digital förmåga

– Praktisk kunskapsresa, som ofta är den synliga delen. Den är direkt kopplad till IKT.

Ur ett metaperspektiv på
1, 2, 3 reflekterar läraren
med fokus på:

– Etiska och moralsika
aspekter på teknikens roll

Lärare reflekterar över sin didaktiska IKTkompetens. Delar i denna reflektion utgörs av:
- En mental resa för läraren där medvetenheten
utvecklas för vad läraren kan/inte kan

LÄRARE

– Hur bildningsaspekter
inkluderas av IKT

LÄRARE

3

LÄRARE

Ur ett metaperspektiv på 1 och 2 reflekterar läraren med fokus på:
– Studerandes acess till olika digitala lärandearenor både utanför och i skolan
– Studerandes självsäkerhet inför digital teknik. För att få mer kunskap om lärarens
handlingsutrymme i den digitala undervisningsdesignen
–Innehåll mer än på form

STUDERANDE

ROSE-MARIE OLSSON
der har grunden i ett pedagogiskt behov ökar också
tryggheten i rollen.
Rose-Marie Olsson vill också utvidga samverkan för
att hitta rätt teknik till administrativ personal – och till
elever.
– Det finns mycket att vinna på att prestigelöst
kunna fråga den som kan, oavsett var den personen
finns i skolans hierarkier. Det är bra med en större
öppenhet där alla kan berätta ”så här gör jag, hur gör
du”, hävdar hon.

En öppenhet för ett bredare samarbete kan inte bara
göra att de samlade digitala kunskaperna ökar. Mer
samarbete kan också vara givande eftersom det ger nya
perspektiv på andra delar av undervisningen.
– Att arbeta i lag ger en oerhörd styrka och inspiration i skolans vardag. Samarbete gör arbetet roligare.
Lyhördhet för det andra säger och kan, är en bra
egenskap. Lärare som lyssnar och reflekterar har större
förutsättningar i sitt arbete med eleverna, säger RoseMarie Olsson.

Rose-Marie Olsson är lektor i pedagogik vid Blekinge tekniska högskola,
BTH.
Hon har varit projektledare inom Ung
Kommunikation för BTH. Rose-Marie
Olsson forskar inom lärandedesign,
kunskapsutveckling och pedagogik i
samspel med digital teknik.
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Meningen med det digitala livet
En grupp studenter som
står och pratar utanför
en föreläsningssal är en
vanlig syn på campus
– vanlig och obetydlig.
Eller är de sociala
sammankomsterna på
campus eller på digitala
forum, verkligen så
betydelselösa i studiesammanhang?
Linda RenelandForsman har forskat
kring kommunikation och
meningsskapande inom
nätbaserat lärande.
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LINDA RENELAND-FORSMAN disputerade den 4 juni 2009
med sin avhandling ”A Changing Experience –
communication and meaning-making in web-based
teacher training”. Genom att ha observerat hur
studenter på distansutbildningar kommunicerar
genom digitala forum, har hon studerat relationen
mellan studieresultat och kommunikativ interaktion.
– De sociala sammanhangen är inte att betrakta
som någonting som sker vid sidan om studierna. Det
är i stor utsträckning genom dem som studenterna
skapar en kultur och ett meningsfullt sammanhang
som får direkt effekt på studierna, säger Linda Reneland-Forsman på sitt kontor i biblioteksbyggnaden på
Linnéuniversitet.

Kultur och identitet viktigt
Hon förklarar att kulturen i en studentgrupp kan ta
form väldigt tidigt i de digitala forumen. Hon beskriver att många studenter tidigt gör förbiflygningar på
forumet. De gör då i stort sett innehållslösa inlägg
bara för att markera sin närvaro. Det kan vara meddelanden som ”Jag testar forumet” eller ett ”Hallå där!”
Inläggen visar på behovet av den personliga närvaron
och att det inte bara är ett forum för konkreta frågor
rörande utbildningen.
– Den personliga identiteten, att få synas, är viktig
i den digitala miljön. Men minst lika viktigt är det att

visa att man ser de andra och att backa upp det med
faktiska handlingar och inlägg. Det var tydligt att de
som inte delade med sig på ett genuint sätt på forumet
i grupper med en inarbetad kultur, inte fick någonting
tillbaka från andra gruppmedlemmar.

Pedagogikens gränssnitt
Linda Reneland-Forsman upplever att många pedagoger tappar perspektivet när teknik och digitala verktyg
kommer in i bilden.
– Det är samma frågor i den digitala miljön som i
det analoga livet som man måste förhålla sig till, säger
hon.
Det kan krävas flera steg för att komma till rätta
med det – fördomarna om den digitala världen måste
först rivas, därefter gör man egna erfarenheter som
användare och tar del av forskning och i det förloppet
är det möjligt att använda pedagogens vanliga kritiska
tänkande.
– Pedagogikens kraft besår i att få olika verksamheter att mötas så att det uppstår något nytt. Pedagoger
är bra på att skapa förutsättningar för sådana möten,
säger hon och förklarar att det är vad hon brukar kalla
pedagogikens gränssnitt.
Att de digitala verktygen skulle skapa negativa
processer med mobbing och skvaller på Facebook eller
i sms, tycker Linda Reneland-Forsman är felaktigt.

’’

Den personliga identiteten, att få synas, är viktig i den digitala
miljön. Men minst lika viktigt är det att visa att man ser de andra
och att backa upp det med faktiska handlingar och inlägg.

NYTTIGT OCH ROLIGT
Nyttig ny teknik används i de flesta
branscher. Ett exempel är inom hemsjuktjänsten och hemsjukvården. Här
är moderna mobiltelefoner ett sätt
att hitta rätt, att låsa upp dörren, att
föra journal över patienternas hälsa
och att göra tidrapporter och faktureringsunderlag. I många branscher
har mobilen också blivit ett redskap i
säkerhetsarbetet.

– Pedagogikens kraft består i att få olika verksamheter att mötas så att det uppstår något nytt, säger Linda RenelandForsman.
– Processerna har alltid funnits, det är bara att de blir
synliga genom den digitala tekniken. Man kan plötsligt påvisa sådant som tidigare pågått i det fördolda.

Det gör ju också att vi har möjlighet att kliva in och
interagera. Inte minst i en lärandemiljö.

Rolig ny teknik har blivit en stor
svensk exportvara. Svenska bolag
ligger i den internationella frontlinjen när det gäller spelutveckling
och teknisk kompetens. Smarta
telefoner och sociala nätverk har
gett branschen ny fart. Spel som
har utformats för telefoner och
sociala nätverk kan snabbt nå många
användare. På sina hemsidor söker
de svenska spelutvecklingsföretagen
nya medarbetare.
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Verkligheten i form av bubblor
Svara snabbt: Vilket land har lägst barnadödlighet, USA eller Sydkorea? Svarade du USA är du i gott sällskap.
När Hans Rosling gjorde ett test på sina läkarstudenter med liknande frågor, svarade de bara rätt på en
tredjedel. Sämre än schimpanser.
– MAN KAN INTE samarbeta med världen, om man inte

Foto: Elisabeth Toll

HANS ROSLING
Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska
institutet. Han är initiativtagare till
den svenska avdelningen av Läkare
utan gränser. Mest känd är han för
de föreläsningar, där han med hjälp
av det digitala statistikverktyget
Gapminder påvisar utvecklingen av
hälsan i världen. Han utmanar våra
fördomar och överraskar med att allt
inte är som vi tror. Hans föreläsningar har fått global miljonpublik
genom Youtube.
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kan världen. Vår västerländska världsbild är visserligen
baserad på fakta, men på fakta om hur världen såg ut
1950, säger han med knivskärpa under en föreläsning
på Linnéuniversitetet i februari 2010.
Hans Rosling är professor i internationell hälsa
vid Karolinska institutet och har under 15 år utvecklat
sätt att visualisera statistiska data. Det har resulterat i
stiftelsen och dataprogrammet Gapminder.
– När någon ber mig göra en Gapminder över det
ena eller det andra, menar de egentligen ”kan du göra
det här begripligt”, förklarar han.
I Gapminder finns internationellt insamlad data
om bland annat befolkningsmängd, livslängder, sjukdomar, familjestorlekar, koldioxidutsläpp och mycket
annat. Uppgifterna visas i så kallade bubbelgrafer där
länder kan jämföras med varandra och där man också
ser utveckling över tid.

– ”Mr Vice President: no numbers, no bubbels”, fick
jag säga till honom. Jag kan inte visa något som det
inte finns några data om, berättar Hans Rosling efter
sin föreläsning i Växjö.

Brutal enkelhet
En del av Hans Roslings framgångar kanske kan kopplas till den pedagogiska modell han säger sig använda.
– Evidensbaserad vulgär förenkling, säger han
skämtsamt men med allvarig underton.
– Inte minst när det gäller att skapa förståelse för
fattigdom, måste man vara brutalt enkel.
En påse popcorn och en femlitershink med vatten –
så exemplifierar han vad en människa som minimum
behöver varje dag för att överleva.
– En femtedel av världens befolkning lever på
mindre än en tiokrona om dagen. Försök att leva på
det under en vecka. Det blir havregryn på vardagen
och lite strömming till helgen.

Siffror och bubblor
Många är de som har vänt sig till Hans Rosling för
att få hjälp att skildra och förklara olika förhållanden
i världen. Bill och Melinda Gates exempelvis, eller Al
Gore som ville påvisa specifika miljömässiga omständigheter i ett föredrag. Fast den dåvarande amerikanske vice presidenten fick nog inte riktigt det svar han
väntat sig.

Stereotypa världsbilder
Samtidigt som vi får insikter om fattigdom i världen,
blir det under föreläsningen tydligt att användningen
av uttrycken i-länder och u-länder, visar på stor okunnighet.
– Från 1950-talets divergerade förhållanden har
världen gått ihop betydligt. Vi måste dela in världen

>>

Foto: Stefan Nilsson
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VILKET LAND HAR FLEST
FÖDSLAR PER KVINNA?
1. Spanien eller Pakistan
2. Nya Zeeland eller Iran
3. Rumänien eller Frankrike
4. Israel eller Vietnam

VILKET LAND HAR DEN LÄGSTA
BARNADÖDLIGHETEN?
5. Sydkorea eller USA
6. Turkiet eller Sri Lanka
7. Ryssland ellerMalaysia
8. Singapore eller Storbritanninen

Gapminders chimpanstest finns på Facebook och
går även att hitta på den här länken:
http://www.gapminder.org/news/who-knowsmore-about-the-world-you-or-a-chimp/
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Rätt svar: 1. Spanien, 2. Nya Zealand, 3. Rumänien,
4. Israel, 5. Sydkorea, 6. Turkiet, 7. Malaysia, 8. Singapore

Foto: Istockphoto

>> i fler är två delar men inse att det är stora skillnader
inom länderna, säger Hans Rosling.
Han berättar om hur han såg ett nyhetsinslag på
Sveriges television om hur många läkemedelsföretag flyttade sina kliniska tester till Indien. Bilderna
i reportaget visade barn som rotade i soporna på en
soptipp. Under sin läkarutbildning studerade Hans
Rosling en tid i Bangalore. Han hade alltid varit en av
de bästa på sin svenska utbildning men var plötsligt i
botten bland de indiska studenterna.
– Det här var redan 1972 och idag är det just de
läkarna som ansvar för de kliniska testerna i Indien.
Att i ett sådant reportage då visa bilder på fattiga barn,
befäster det stereotypa u-landskonceptet.

Kreativ uppkäftighet
Om vi inte utbildar de mest faktakunniga studenterna, som vi kanske trott, är Sveriges konkurrenskraft i
världen något helt annat enligt Hans Rosling:
– Uppkäftighet och föräldraledighet. Vi är på
många sätt kreativa och fria i tanken.
Då borde vi inte ha svårt att fortsätta följa uppmaningen:
– Bryt inte reglerna. Utveckla dem.

Visdom via webben?
Genom att både vara öppen för och kritisk till de informella lärmiljöernas drivkrafter kan
lärare och skolan vara delaktiga i att eleverna utvecklar visdom via webben.
Skolan bör förhålla sig konstruktivt till de förändrade villkoren i dagens medielandskap
hävdar här Christina Olin-Scheller.
DAGENS SNABBA DIGITALA samhällsutveckling har föränd-

rat villkoren för skolans undervisning och kräver nya
förhållningssätt från lärare. Till skillnad från många
formella lärmiljöer i skolan, är det meningsskapande
och det lärande som sker inom informella lärmiljöer,
som exempelvis nätsajter och nätgemenskaper, präglat
av kollektiva, dynamiska processer där flera människor
är inblandade.
Datorn, mobiltelefonen och internet brukar tas upp
som vanliga exempel på hur villkoren för hur vi kommunicerar, hämtar information och använder berättande har förändrats under de senaste åren. Att berätta
och omge sig med berättelser är en central aspekt av
att vara människa1). Vi behöver ordna våra erfarenheter
och upplevelser i tid och rum och berättelser ger oss
möjlighet att göra det och att kommunicera dessa erfarenheter till andra. Genom att berätta kan vi få syn på
och förstå oss själva och vår omvärld och på så vis få
stöd för att lära och utvecklas 2). Det är därför centralt
att skolan förhåller sig konstruktivt till de förändrade
villkoren för berättande i dagens medielandskap.
FÖR LÄRARE OCH elever handlar förändringen till viss
del om förmågan att dra nytta av de möjligheter som
teknikutvecklingen skapar, både för sitt lärande och
i det dagliga livet. Här spelar ganska goda kunskaper
om datorn och internet en självklar roll. Men kunskap

om, attityder till och värderingar om internet och de
möjligheter den digitala världen erbjuder, är också
betydande för hur skolan kan hantera och integrera
dagens medielandskap i undervisningen. På så vis är
det snarare lärarnas pedagogiska förhållningssätt än
tekniska kunnande som är avgörande för i vilken omfattning de formella och informella lärmiljöerna kan
befrukta varandra.
IDAG ÄR FIKTIONSTEXTER på olika sätt utgångspunkt för

fortsatt berättande och kulturellt skapande såväl online som off-line. För många unga människor fungerar olika nätsajter, där man kan sprida och ta del av
detta berättande, som informella lärmiljöer. Hur kan
man då beskriva det lärande som äger rum där? En
växande del av kulturproduktionen bygger idag på så
kallat användarbaserat innehåll (”user generated
content”). Man pratar om ”prosumenter” där gränserna mellan producenter och konsumenter av kulturella
produkter alltmer suddas ut. Prosumenter vill inte
bara läsa, titta på eller lyssna till olika texter, de vill
också vara aktiva medskapare 3). Som fans är de unga
aktiva skapare av fanworks – alltså historier, bilder och
filmer – baserade på redan publicerat material.
De historier som bildar underlag för fortsatt
berättande är exempelvis Harry Potter, Twilight,
japanska manga- och animéberättelser, Sagan om
>>

SLUTET OCH ÖPPET
Makthavare har i alla tider försökt
hemlighålla obekväma sanningar.
Kanske har de trott att om verkligheten beskrivs i rosenrött, så tror
folk det. Det gäller såväl despotiska
regimer i fjärran länder och svenska
informationsavdelningar.
Nu börjar tiden vara ute för att
undanhålla obekväma sanningar.
Genom Wikileaks får hela världen
veta om övergrepp i krigsområden
och om taffligheter i umgänget
diplomater emellan. Med hjälp av
internet och sociala medier sprids
nya budskap som kullkastar regimer
som klamrat sig fast vid makten utan
hänsyn till folkviljan.
Ny teknik har gjort det svårare att
vara diktator och underlättat en
demokratisk utveckling.
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>> Ringen, eller filmen Pirates of the Caribbean 4). Fansen
är aktörer i ett medielandskap där det som ibland
brukar kallas konvergenskultur är en viktig faktor för
kulturella aktiviteter.
Förutom den kulturella konvergens där den
traditionella rollfördelningen mellan producent och
konsument utmanas, talar Jenkins (2008) om en
mediekonvergens, där formaten och distributionen
av ett innehåll eller en ursprunglig berättelse går
samman med varandra och skapar omfattande multimodala textuniversum.
DE SENASTE ÅREN har också inneburit en starkare koppling mellan identitet och medier, se exempelvis Buckingham 2008. Det handlar inte bara om att uttrycka
sin identitet via de nya medierna, utan också om att
skapa och att utveckla den. Själva formen för lärandet
innanför och med den nya teknologin beskrivs ibland
som performativ och transformativ snarare än repetitiv och tolkande 5). Vi har gått från passiv konsumtion
till att vara aktiva producenter av medieinnehåll, se
exempelvis Buckingham 2005; Jenkins 2008; OlinScheller & Wikström 2010a, 2010b. Denna process
bygger på principer där ett aktivt deltagande är centralt
och innebär stora förändringar inte bara för kulturell
produktion utan också för demokratin. Den deltagande funktionen skapar en slags kollektiv intelligens
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Principen är att ingen kan allt, men alla kan någonting och
erkännandet av varje individs kunskaper är basen för lärmiljön.

där varje individ bidrar till helheten med sin kompetens 6).
Principen är att ingen kan allt, men alla kan någonting och erkännandet av varje individs kunskaper
är basen för lärmiljön. Gee betonar att informella
lärmiljöer, på och utanför nätet, präglas av så kallade
”affinity spaces”, utrymmen som tillsammans skapar
såväl en stark känsla av samhörighet som starka upplevelser av lärande.
GEE URSKILJER EN rad olika aspekter som definierar

affinity spaces. Dessa handlar om att det finns en
gemensam strävan inom gruppen och att man kan
delta och få status på många olika sätt. Tydligt är också
att gamla och nya medlemmar deltar på lika villkor, att
ledarskapet varierar och ledare ses som resurser och
inte som kontrollanter. Affinity spaces uppmuntrar
också både specifik och bred kunskap, bland annat
genom länkar till angränsande kunskapsområden,
liksom kunskap som dels är individuell, dels kan delas
med andra.
Unga människor möter ofta dessa affinity spaces
utanför skolan, till exempel i form av olika nätgemenskaper och sociala medier, och kan jämföra med sina
erfarenheter från olika klassrum, se exempelvis
Olin-Scheller & Wikström 2010a. För att undervisningen ska kunna konkurrera med informella

lärmiljöer måste den införliva dessa aspekter i klassrummet.
Till skillnad från de informella lärmiljöernas fokus
på kollektiva lärprocesser, betraktas i skolan aktiviteter
såsom att dela, kopiera, och nära samarbete alla vitala
inom konvergenskultur ofta som plagiat. Det är därför
en stor utmaning för skolan hur man kan införliva
olika aspekter av informellt lärande. Andra frågor
handlar om hur utbildningen förbereder eleverna
för livet där ”digital vishet” 7) spelar en allt viktigare
roll.
Att bli vis via webben innebär en medvetenhet om
att kommunikation, samarbete, kunskapsdelning och
ett gemensamt skapande är nödvändiga ingredienser.
Genom att både vara öppen för de informella lärmiljöernas drivkrafter och motivationsfaktorer, men också
genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till information och digitala användarmönster, kan lärare och
skolan vara delaktiga i att eleverna utvecklar visdom
via webben.
Christina Olin-Scheller

CHRISTINA OLIN-SCHELLER
Christina Ohlin-Scheller är filosofie
doktor och lektor i didaktisk litteraturvetenskap vid Karlstad universitet. Hon forskar inom läsande och
berättande bland annat genom fan
fiction, textbegrepp och undervisningsmetodik.
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”Nä, läser gör jag aldrig”
Hur gör man för att få elever som inte vill läsa, att göra just det? När Solveig Hammarbäck arbetade med verkstadsteknisk klass på 70-talet lät hon dem läsa om deras egna intressen. Och hon märkte snabbt hur de utvecklades.

Det vidgade textbegreppet infördes i svenska kursplaner för 16 år sedan. Mycket har hänt under de åren,
både i skolan och samhället och gällande vilka texter
vi möter. Solveig Hammarbäck har arbetat med tilllämpning av det vidgade textbegreppet sedan innan
det fanns.
Solveig Hammarbäck är lärare i svenska. På 70talet arbetade hon med gymnasieelever på verkstadsteknisk linje. I klasserna fanns bara pojkar och
ingen ville läsa det som skolan ville att de
skulle läsa. Men kom de över beskrivningar
över tekniska processer var de som uppslukade.
Idag håller Solveig en kurs om elevers
språkutveckling inom svenska för grundskolans senare år. På kursen går redan
yrkesverksamma lärare och studenter på
sista terminen på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Deltagarna studerar bland annat
vilka texter som skolelever möter i vardagen.

Digitaliserade texter

Foto: Istockphoto
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I sina rapporter beskriver studenterna hur skolungdomar framför allt kommer i kontakt med
digitala texter, som i sms eller på nätet.
– Vi måste försöka förstå elevers språkutveckling utifrån de intryck som de får, säger Solveig.

– Sofia Ask som är lektor i svenska vid Linnéuniversitetet, berättar i sin artikel ”Vad ska vi göra med
Markus” om en dålig elevtext som hamnade i nytt ljus
när hon såg den som ett filmsynopsis.
Enligt Solveig Hammarbäck var många svensklärare på 70-talet inte intresserade av ungdomarnas
faktiska textvärld.
– Det vidgade textbegreppet fanns inte då, förklarar
hon.
Så när Solveig slopade de traditionella läroböckerna
och började prenumerera på Teknikens värld till
grabbarna på verkstadsteknisk linje, var det inte utan
att få stark kritik.
– De här killarna som inte ville läsa någonting,
bildade kölistor för att i tidningen få läsa om hur
någon byggt om sin motorcykel eller vilken teknik som
spåddes för framtiden, berättar hon.

Okonventionella metoder
Som skrivövning fick ungdomarna bland annat göra
skyltar med bild och text för en verkstadsmiljö. Vid
ett tillfälle tog Solveig hem en hel gymnasieklass
till sitt hus som skulle renoveras. De gick runt och
antecknade vad de såg för att sedan lämna in skriftliga
beskrivningar av vad som behövde göras. När renoveringarna var klara gjorde de ett nytt besök i huset
för att sedan lämna in rapporter om vad de tyckte om

hantverkarnas arbete och vad de själva skulle ha gjort
annorlunda.
– De fick ett helt annat beteende under de här uppgifterna – de blev väldigt vuxna. Att läsa svenska på
yrkeslinjer, var på den tiden endast obligatoriskt under
första gymnasieåret. När Solveig började var det 5 procent av eleverna som valde svenska andra året. Ganska
snart var siffran 65 procent. Trots det var reaktionerna
från andra lärare inte alltigenom positiva på Solveigs
metoder.
– Eleverna fick ju inte lära sig den ”fina” svenskan.
Jag fick hållas eftersom de här ungdomarna ansågs
vara bortom räddning.

Tillämpning och bedömning
Idag är synen på svenska och textbegreppet något
annat. Trots det finns vissa svårigheter.
– Det vidgade textbegreppet kan vara förledande
eftersom det ändå finns texter i traditionell mening
som vi måste behärska – att skriva ansökningar
exempelvis. Och hur ska vi som lärare bedöma de nya
texterna, hur ska vi lära oss det?
I lärarutbildningen för yngre årskurser tror Solveig
att det är lättare att förhålla sig till det vidgade textbegreppet, än för senare årskurser.
– Man vet att de små barnen måste få lära sig på det
sätt som är bäst för dem. I utbildningen mot senare

årskurser är svensklärarkurserna fortfarande uppdelade i språk och litteratur
och det är mycket upp till
studenterna själva att sätta
ihop textbegreppet i praktiken, säger hon.

Efter skolan
Solveig har i sin forskning
följt 25 av de personer som
hon hade på verkstadsteknisk linje på 70-talet. De är
individer vars lärare redan i
årskurs ett påpekade att de
hade svårt för att lära sig läsa och skriva. Idag ska
de snart fylla 50 och en stor del av dem har haft en
karriär som egenföretagare eller sitter på höga positioner på sina arbetsplatser.
– Det har ställts höga kommunikativa krav på dem
och de skriver och läser högst komplicerade texter.
Få av dem kopplar dock det de gör i jobbet eller på
fritiden till att läsa och skriva i skolans mening. De
ser inte läsning som ett sätt att avkoda olika medier.
Visst kollar de e-post, skriver säkerhetsinstruktioner,
tittar på film och går igenom avtal men nä, läser gör
de aldrig.

– Vi måste försöka förstå elevers
språkutveckling utifrån de intryck
de får, anser Solveig Hammarbäck, svensklärare.

21

Konst och kreativitet i utbildningen:

Glasyr eller huvudingrediens i kakan?
Lärare borde skapa rika
och kreativa upplevelser
som öppet främjar
olikhet, med större
koncentration på kulturoch tekniköverskridande
kopplingar. I dagens
ekonomi är innovation
och förmågan att ta
fram nya produkter
nödvändiga för att
överleva på marknaden.
Det hävdar här Anne
Bamford.

Foto: Shutterstock
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Det finns ett flertal kommunikationssätt, däribland språk, bild, ljud,
gester och rymd. Konsten använder sig av alla dessa tillsammans.

KONST FÖRSTÅS SOM naturens mönster, jordklotet,

universum och mänsklighet. Konst markerar vår
identitet som människor och ger oss en känsla av
grupptillhörighet. Konst ger oss möjlighet att utforska
de icke-verbala delarna av vårt sinne samt skapa sätt
att lära i en rörlig och fragmenterad värld, fylld av
flertydiga symboler och starka budskap. Den bekräftar
de saker som vi mest bryr oss om. Genom att engagera
oss i konst lär vi oss att uppskatta vår plats i världen.
Konst är nödvändigt för att leva livet full ut, eftersom den handlar om de verkligt viktiga sakerna… livet,
kärlek, minnen, lidande, makt, förluster och önskningar. De ultimata värdena som presenteras genom
konsten står över individ, tid och förhållande. Den
uttrycker känslor och sprider förståelse över kulturella
och historiska gränser, samt talar till alla människor.

tionssätt, däribland språk, bild, ljud, gester och rymd.
Konsten använder sig av alla dessa tillsammans.
MODERN KOMMUNIKATION HAR blivit lömskare. Studenter
behöver vara medvetna om de dolda budskap och den
övertygande kraft som konst som kommunikationsmedel har. Studenter som inte har lärt sig att betrakta
konst ur ett kritiskt perspektiv, förblir ovetande om
underliggande betydelser och anspelningar.
Konsten är full av symboliskt beteende och studenter behöver träna sig i att förstå denna symbolism. Det
finns ett ökat behov för studenter att bli medvetna om
visuella symboler, ikonografi och komplexiteten i den
globala tidens kommunikation. Vår kommunikation är
multidimensionell i både framförande och form.
DET TRAGISKA I dagens utbildning är att vi ignorerar den

PÅ DETTA SÄTT är konst en kognitiv kommunikations-

form. Som kommunikationsform är konsten uttrycksfull, symbolisk och universell. Med konstens hjälp
kan vi förstå situationer och förhållanden som annars
ligger utom människans, eller åtminstone ordets,
räckvidd. Konstens syfte är att överföra delade och
kulturellt viktiga meningar. En av de viktigaste
rollerna som konsten har spelat i historien, och även
fortsätter att spela i framtiden, är som vitalt kommunikationsmedel. Det finns ett flertal kommunika-

här sortens läs- och skrivkunnighet. Vi förväntar oss
”grundläggande” skriv- och räknekunskap i våra skolor
och ser dessa som nödvändiga för våra barns framtida
anställningsbarhet och vuxna liv. Väldigt lite vikt
läggs fortfarande vid estetisk läs- och skrivkunnighet.
Framtiden är en tid som kommer att domineras av
multidimensionell kommunikation.
Ta till exempel den snabba utvecklingen av i-phoneapplikationer och smart phone-teknik. Dessa ”appar”
presenteras till stor del i visuell form och används
>>

KONST OCH KREATIVITET
KONST är en kulturyttring vars
utförande kräver särskild kunskap
och förmåga att bruka denna med
personlig behärskning och individuell
anpassning. Ordet konst står i vidare
mening för färdighet av något slag.
Ur Nationalencyklopedin
KREATIVITET kommer från latinets
creare, vilket betyder att skapa eller
frambringa. Kreativa personer har
förmågan att hitta på saker, använda
sin fantasi och göra något med den.
De finner nya vägar när det behövs
och ibland när det inte egentligen
behövs. Det kan handla om uppfinningar, hantverk eller till och med
undervisning.
Ur Wikipedia
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’’

Om vi ser framåt har teknikens ökade betydelse lett till starten av
en konstintressets pånyttfödelse. Användarvänlighet är nu synonymt
med estetik. Då tekniken ökar är det av vikt att konsten leder vägen.

>> i ökad grad för att navigera, inte bara på vägar utan
även för livets alla behov. På samma sätt utlovar 3Dtekniken förändrat lärande genom möjligheten att
virtuellt ta in bokstavligt talat vad som helst (i form
av 3D-mjukvara) i klassrummet. Dessa bilder presenterar verkligheten men på ett
sätt som till och med är verkligare än
verkligheten själv.
Elever kan exempelvis i sitt
klassrum se ett meterhögt hjärta
som slår, snurrar, tas isär och
sätts ihop igen och de kan också titta på när syremolekylerna
kommer in i blodomloppet.
Trots dessa tekniska framsteg
och den troliga betydelse dessa
skulle kunna ha för framtidens
lärande, ser skolor inte visuell
och teknisk läs- och skrivkunnighet som viktiga i läroplanen.
DEN EXISTERANDE UPPFATTNINGEN

förblir att konst är något elitistiskt…
trevligt men inte särskilt viktigt!
Även om skolsystem inte helt ignorerar konsten, ses den oftast som glasyren
på utbildningskakan, och definitivt inte
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som en viktig ingrediens i kakan. Om vi ser framåt
har teknikens ökade betydelse lett till starten av en
konstintressets pånyttfödelse. Användarvänlighet är
nu synonymt med estetik. Då tekniken ökar är det av
vikt att konsten leder vägen. Det finns enorma sociala
och estetiska implikationer som associeras med media
och användandet av teknik. Media är nu vad samhället
använder för att sätta sina fotspår. Fotspåren är
numera inte skriftliga eller i siffror, utan i form av
musik eller bilder. De nya visuella uttrycken sträcker
sig långt över vad vi tidigare har benämnt som konst.
I dag är konst inte så lätt att definiera. Det handlar
om musik, bild, mode, arkitektur och kommunikation. I dag kan jag ta en bild med en filmlös kamera,
för att sedan spara och kanske jämföra med en annan
visuell upplevelse i framtiden – något jag dock ännu
inte har bestämt om jag ens vill genomföra. Vad vi ser
är ett rollbyte. Jag är konstnären. Jag kan göra vilka
avtryck som helst. Jag är på samma gång producenten
och konsumenten av mina egna mediaformer. Jag kan
kontrollera hur, när och om jag vill konsumera några,
alla eller delar av upplevelsen.
PÅ ANDRA INSTANSER har vi sett denna felaktiga klyvning mellan konst och vetenskap. Elever betecknar
sig själva som antingen ”ganska konstnärlig” eller
”vetenskap- och matematikfantast”. Alltför ofta ses

matematik, vetenskap och språk som mer akademiska
sysselsättningar än konst. Dock härstammar både
konstnärens och forskaren från hantverkartraditionen.
Båda tittar på insidan för att definiera nya frågor och
nya sätt att se på saker och ting. Båda använder sedan
formgivning som förmedlare av dessa uppfattningar,
samt söker efter olika former och nya sätt att kommunicera sin syn.
Våra skolor måste fokusera på utbildning som uppmuntrar tänkande, associerande, problemlösning och
skapandet av problem att lösa. Den nya verkligheten
är den kritiska och estetiska sidan av lärandet. Konsten är förenad med teknik- och kommunikationssystem samt beroende av omvandling, fragmentering,
sammanställning och abstraktion, vilket kommer att
vara den framtida läs- och skrivkunnigheten hos den
nya tidens barn.
LÄRARE BEHÖVER UTNYTTJA de perceptuella och kogni-

tiva aspekterna av konst när de förbereder barn för
framtiden. Estetik i informationsåldern handlar om större fokus
på metod. Skolmetoder
borde betona öppenhet
inför samarbete
och erfarenhetsutbyte samt

mer betona spontanitet och det oväntade. Lärare borde
skapa rika och kreativa upplevelser som öppet främjar olikhet, med större koncentration på kultur- och
tekniköverskridande kopplingar.
Närmare relationer behöver skapas mellan konst,
vetenskap, språk och matematik, mellan ingenjörskonst och tillverkning. I dagens ekonomi är innovation och förmågan att ta fram nya produkter nödvändiga för att överleva på marknaden. Innovation kräver
att idéerna får fritt spelrum, vilket i sin tur kräver att
människor är kreativt och väl utbildade. Den ekonomiska världen har gjort konstvärlden till sin partner.
Om samhället som stort har gått in i en estetisk tidsålder, hur kan vi då ignorera kreativ undervisning i vår
utbildning? Svaret är enkelt, det kan vi inte!
Anne Bamford

ANNE BAMFORD
Anne Bamfors är professor vid the
University of the Arts London och
ledare för the International Research
Agency. Hon är internationellt känd
för sin forskning om konstutbildning
och visuell kommunikation. Hon är
också expert på utbildningens internationella dimension och genom sin
forskning har hon behandlat frågor
som rör innovationer, sociala frågor,
rättvisa och mångfald.
Anne Bamford har lett betydande
studier för regeringarna i Danmark,
Nederländerna, Belgien, Island och
Hong Kong. Hennes bok “Wow Factor:
Global research compendium on the
impact of the arts in education” har
publicerats på fem språk och finns i
mer än 40 länder.
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Multimodalitet och multimodalt berättande
Att bygga vidare på en lång berättartradition och vidareutveckla det goda berättandet som pedagogisk idé och metod,
men med nya inslag och med stöd av modern teknologi, är en viktig del kring utvecklingen av framtidens lärande.
Det skriver här Susanna Nordmark.
VISUELLA UTTRYCK FÖR meningsskapande och kommunikation får allt större betydelse i samhället. Skiftet
från på papper tryckt text till andra representationsformer presenterade på datorer, mobiltelefoner, TVskärmar eller liknande, är högst påtagligt. Egentligen
är växlingen från papper till skärm vare sig märklig
eller ny – bilder har genom alla tider spelat stor roll
för kommunikationen människor emellan. Det som
förändrats är de tekniska resurser vi använder för att
överbringa eller ta del av budskapen.
Vad som varit det tongivande sättet att skapa
mening och kommunicera densamma på har alltså
skiftat genom tiderna. Det som fångar vårt intresse
just nu är de i princip oändliga möjligheter som den
tekniska utvecklingen lett till och fortsätter leda
oss mot. Vi kan helt enkelt inte bortse från att den i
ständig utveckling mobila tekniken har gett oss helt
nya möjligheter att skapa, dela, sprida, omgestalta
och återanvända budskap på olika sätt, eller med olika
modaliteter.
SEDAN ETT ANTAL år tillbaka har namnkunniga forskare

som bland annat Günther Kress, Carey Jewitt, Theo
van Leeuwen och Staffan Selander ägnat tid och möda
åt att sätta multimodal teori, metod och analys på
forskningskartan. Deras forskning har inspirerat
till denna text men också till det arbete som gjorts
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inom Ung Kommunikation kring multimodalitet och
berättande.
I inledningen till boken The Routledge Handbook
of Multimodal Analysis (2010) skriver Carey Jewitt att
det stora intresset för multimodalitet och multimodal
analys just nu kan förklaras på flera sätt. Den samhälleliga förändring vi befinner oss i har till exempel
spelat en mycket stor roll för intresseutvecklingen. När
var och en kan bli sin egen Gutenberg, informationsflödet överstiger alla bräddar och detta flöde bara är ett
musklick bort, är det lätt att ifrågasätta auktoritet och
sanningar.
ETT ANNAT SKÄL att just multimodalitet just nu vinner
mark som forskningsområde är nämnda skifte mot
mer visuella uttryck och kommunikationsformer
och att det därför inte längre är tillräckligt att enbart
studera talad och skriven text som representanter för
kommunikation. Vi måste försöka förstå hur ickeverbala modaliteter som musik, bilder, gester, blickar,
fysisk placering och minspel kompletterar och interagerar med tal och skriven text.
Tillsammans med den ökande acceptansen för
mobil teknik, sociala medier och nya verktyg för
människor att interagera med, har våra vanor och vårt
sätt att kommunicera, lära och samarbeta ändrats på
ett högst radikalt sätt. Dessa nya former för interaktion

’’

Vad måste vi som dagligen arbetar med barn och ungdomar i olika
skolformer och på olika nivåer göra för att möta de krav som följer
med det förändrade samhället?

och samarbete vinner mycket snabbt mark, framför
allt bland ungdomar och i deras livsvärldar.
”Om de nya generationer och grupper som kommer
till utbildningen förändras, vilka krav ställer detta på
förändringen av utbildningen?” frågar sig Günther
Kress och Staffan Selander i sin bok Design för
lärande (2010).
Vad måste vi som dagligen arbetar med barn och
ungdomar i olika skolformer och på olika nivåer göra
för att möta de krav som följer med det förändrade
samhället? Förutom att skolan ska ge ämneskunskaper
följer raskt fordringar på kritiskt tänkande, analysförmåga, kreativitet, samverkan, aktivt deltagande,
ansvarstagande och problemlösning, för att bara
nämna några. Alltsammans ska dessutom förmedlas
till alla elever på ett likvärdigt sätt med ett effektivt
tillvaratagande av resurser.
UNG KOMMUNIKATION HAR under projekttiden intresserat

sig för samhällsförändringar på många sätt, bland
annat för multimodalitet och medskapande och dessa
bådas koppling till och möjligheter för lärande och
utbildning.
Det har främst skett i olika delprojekt kring digitalt
berättande, senare omdöpt till multimodalt berättande.
Ett av skälen till namnbytet var det omotiverade och
oönskade fokus på teknik och verktyg som ordet

”digitalt” ofrånkomligen leder till. Ett annat skäl var
att digitalt berättande mer eller mindre har utvecklats
till ett färdigt koncept, med regelverk och ramar att
hålla sig till, något som inte helt passade in på det som
ledde in oss på den berättande vägen.
KÄRNAN KRING KONCEPTET digitalt berättande och dess

pedagogiska modell har utarbetats av Joe Lambert
med kollegor vid Center for Digital Storytelling,
Berkeley, USA1). I digitalt berättande är det först och
främst det personliga anslaget och berättarens egen
röst som ligger i fokus. Detta understryks och förstärks sedan av de visuella och audiella inslag som
berättaren väljer att använda sig av, till exempel bilder,
foton, filmer, ljudeffekter och musik.
Om den digitala berättelsen fungerar, smälter de
enskilda delarna samman till en enda och större
berättelse, än vad summan av de enskilda komponenter som använts utgör. Något som också eftersträvas
i en digital berättelse är en avslutande knorr eller en
oväntad utveckling på slutet. Det får också gärna vara
något som knyter samman inledning med avslutning.
Detta berättartekniska grepp, i samverkan med det
komprimerade format en digital berättelse har, kan
resultera i ett mycket kraftfullt och övertygande budskap (Lambert, 2007).
Med ändringen från digitalt till multimodalt
>>

NÅGRA EXEMPEL PÅ
BERÄTTELSER
Ett antal olika berättelser från vitt
skilda håll och i vitt skilda syften:
http://deltagarden.se/digitala_
berattelser.php
Se filmen ”Missing in Action” på:
http://www.umbc.edu/oit/newmedia/
studio/digitalstories/index.html
Center for Digital Storytelling, CDS,
i Berkeley, USA:
http://www.storycenter.org/
stories/index.php?cat=3
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ORDLISTA
Multi- 5 mång-/fler-…
Modal 5 det sätt på vilket något sker
Modalitet 5 sätt på vilket något framträder eller finns till;
omständigheter; vilkor
Multimodal 5 mångsidig/flerdubbel/
flerdimensionell representation av
olika sätt som något sker, framträder
eller är i ett visst sammanhang
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>> berättande, ville vi också reducera betoningen av just
det personliga anslaget i berättelserna, helt enkelt av
det skälet att en berättelse i en viss kontext inte alltid
tjänar på en personlig vinkling av innehållet, eller en
betraktande knorr på slutet. Multimodalt berättande
bekänner sig inte heller till en viss modell eller form,
med mer eller mindre givna ramar för berättandet.
MULTIMODALA BERÄTTELSER ÄR dock i flera hänseenden
tämligen lika de digitala, de är till exempel en samverkan olika modaliteter emellan och oftast framställda
med stöd av tekniska hjälpmedel. Bilder, filmer,
symboler, musik, gester, miner, texter, berättarröst och
ljudeffekter fungerar gemensamt och skapar tillsammans innehåll och mening. Den största skillnaden är
alltså att den som berättar inte nödvändigtvis måste
göra sig synlig i berättelsen, till exempel med någon

form av värdering eller personlig kommentar till det
berättade.
Berättelser och berättande har funnits i många
skepnader och i alla tider. På senare år har man i vissa
branscher utvecklat ett helt koncept kring något som
kallas storytelling och som inte ska förväxlas vare sig
med digitalt eller multimodalt berättande.
På senare tid har berättandet även vunnit insteg
inom vården, bland annat som terapimetod, men då i
en mer personlig form, likt digitalt berättande.
När det gäller skola och undervisning använder
man relativt ofta digitalt berättande eller så kallade
fotoberättelser, dock främst bland yngre barn. Bland
äldre barn och ungdomar och i högre utbildning har
man hållit sig jämförelsevis avvaktande.
ATT BYGGA VIDARE på en lång berättartradition och vidare-

utveckla det goda berättandet som pedagogisk idé och
metod, men med nya inslag och med stöd av modern
teknologi, är en viktig del kring utvecklingen av framtidens lärande. Att skapa, redigera och dela multimodala berättelser, endera via dator eller mobila enheter
som till exempel smarta telefoner, är en relativt okomplicerad process, utan anspråk på stora förkunskaper
eller tekniskt kunnande. Det finns enkla, bra och i
många fall även gratis programvaror som i stort sett
är självinstruerande. Den teknik som omger berättan-

’’

Det digitala berättande som studenter gjort inom ramen för
utbildningen har varit mer en följd av personligt intresse hos den
enskilde studenten, än en följd av uttalade IKT-krav i kursplanerna.

det behöver alltså inte vara komplicerad på något sätt,
vilket gör att värdefull lärar- och lektionstid kan läggas
på innehåll och reflektion kring själva berättandet och
berättandets process istället för på programutbildning
och teknisk support.
EN DEL INSATSER kring digitalt och multimodalt berättande inom högre utbildning har dock genomförts.
Under flera år har man till exempel i det campusbaserade lärarprogrammet i Växjö haft en obligatorisk
introduktionsdag på AV-media Kronoberg för alla nya
lärarstudenter.
Där har IKT-pedagogerna bland annat gått igenom
hur man kan använda Microsoft Photostory 3 2) (en
enkel och smidig gratisprogramvara för digitalt berättande) i undervisningen och låtit lärarstudenterna få
prova på att göra en egen digital berättelse.
Tyvärr har detta initiativ av olika skäl sällan vidareutvecklats eller fördjupats under resten av utbildningen. Studenterna har generellt sett inte uppmuntrats
att fortsätta använda digitalt berättande, till exempel
som redovisningsform eller som alternativ examinationsform. Det digitala berättande som studenter gjort
inom ramen för utbildningen har varit mer en följd av
personligt intresse hos den enskilde studenten, än en
följd av uttalade IKT-krav i kursplanerna. Naturligtvis
finns det undantag, men på det stora hela är aktivite-

terna från AV-mediadagen tyvärr inte ett återkommande inslag i utbildningen.
DE DELPROJEKT KRING multimodalt berättande som verk-

ställts inom ramarna för Ung Kommunikation har
främst fokuserat på lärarutbildare och lärarstudenter
och multimodalt berättande som examinationsform 3).
Även här har det emellertid blivit mer en punktinsats
än ett ständigt återkommande inslag, till viss del så för
att projektaktiviteterna utgjorts av pilotstudier, men
också för att lärarnas tid helt enkelt inte räcker till för
ännu ett uppdrag.
Lärarutbildningen är en mycket viktig arena för
utvecklingen av skola, undervisning och lärande
– kanske den viktigaste av dem alla. Det är i lärarutbildningen som framtidens skola skapas. I Linnéuniversitetets examensordning för lärarutbildning 4) står
att lärarstudenterna ska: ”visa förmåga att använda
informationsteknik i den pedagogiska verksamheten
och inse betydelsen av olika mediers roll för denna”.
Susanna Nordmark

SUSANNA NORDMARK
Susanna Nordmark är doktorand
i teknikstött lärande, Technology
Enhanced Learning, TEL, inom mediateknik och design vid Linnéuniversitetet. Hon har varit biträdande
projektledare inom Ung Kommunikation och arbetat med multimodalitet
och new media literacies.
Susanna Nordmark medverkar i
forskningsgruppen CeLeKT.
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Världsfrälsare eller ondskans imperium?
Google använder slagordet ”Don’t be evil” för att markera att det är ett företag med
humanistiska värderingar. Samtidigt håller företaget på att skaffa sig världsherravälde i informationsbranschen. Andreas Ekström har skrivit boken ”Google-koden”
och har själv motstridiga känslor inför fenomenet.
DEN SOM SÖKER efter svenskspråkig littera-

Foto: Shutterstock

tur om världens största och mest
intressanta webbfenomen har hittills
letat förgäves. Inget är skrivet, inget
översatt.
Det är delvis därför jag skrev
”Google-koden”.
Men skälen är fler, och
större. Då jag som gästkrönikör
i Expressen sommaren 2009
gjorde en kanske väl spetsig
jämförelse mellan Google och
FRA, Försvarets radioanstalt,
var det som om något exploderade. Uppdraget var att
formulera fyra texter om vårt
gemensamma internet. Jag
skrev om Googles speciella
kvaliteter, Googles unika
plats och den eventuella och
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potentiella fara som finns i varje överväldigande koncentration av makt, kunskap och kapital. Det är som
om jag inte riktigt har fått vara i fred sedan dess.
Varje ny tråd leder vidare till andra, varje tanke
leder till nya insikter, och just som jag tror att jag har
någonting klart för mig så kommer en ny tråd till
väven som får den att se annorlunda ut.
TEXTERNA I EXPRESSEN publicerades under juli månad.

Responsen från läsekretsen blev exceptionell. Det
kom vänligt beröm och begåvade invändningar, om
vartannat och i rasande fart. Jag fick tips om böcker,
webbsidor och artiklar. Jag fick höra glödande försvar
för Googles godhet, generositet och skicklighet. Jag
fick uppfordrande uppmaningar om att granska oljebolag i stället, eftersom de är farligare – och sist men
inte minst några mer eller mindre bestämda krav på
att en gång för alla avslöja vilken ondskefull konspiration som driver Microsoft, Apple och Google att i skön
förening med CIA ta över världen.
>>

Foto: Istockphoto
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Andreas Ekström

>>

den

-ko

WEYLER

>> Det där sista kom faktiskt mest från en
enda läsare, och på telefon. Han sa att
han gjorde bedömningen att alldeles
nyköpta kontantkortstelefoner nog ändå
inte avlyssnades lika frekvent som hans
hemtelefon. Ett kort samtal kunde han
därför ta risken att genomföra.
JAG TÄNKER OFTA på konspirationsteori-

mannen och hans kontantkortstelefon.
För trots att vi förmodligen lever i den
mest informationstäta tid man kan
tänka sig, där det är lättare än någonsin tidigare att
söka och kritiskt värdera information direkt från källorna, så lever uppfattningen om den dolda agendan
starkare än någonsin.
Det gäller inte minst Google, som kallas allt från
världsfrälsare till ondskans nya imperium.
EGENTLIGEN ÄR DET inte konstigt. Med den särställning
som Google har följer särskild granskning, med unik
plats följer en särskild sorts konkurrens.
Och, förstås, en oändlig mängd möjliga berättelser. Jag lekte med tanken på att skriva boken utan att
använda Google som researchverktyg. Det föll på sin
egen orimlighet. Precis som var och en som på sitt
hörn har deltagit i den digitala revolutionen under

32

de senaste tio eller femton åren så har jag en stark
användarrelation till Google. Jag använder Google
varje dag. Jag har min bloggläsning i Google Reader,
min fru och jag håller koll på livet genom Google Cal
och Google Docs, där vi har våra inköpslistor och den
standardiserade packlistan för grejer en småbarnsfamilj behöver vid resor med övernattning.
Jag använder Picasa för att lagra bilder och leker
med iGoogle som startsida i webbläsaren. Jag testar
Google Chrome, använder Gmail och kollar på Youtube varje dag. Ett tag bloggade jag med Googleägda
Blogger och mikrobloggade med Googleägda Jaiku.
Jag administrerar föräldrarnas mejllista på barnens
dagis med Google Groups och ska vi i väg på något
hittar vi dit med Google Maps.
SÅ BETER SIG ingen Googlefientlig person – och min

bok har heller inte tillkommit av fiendskap. Snarare
av fascination. Google är ett företag helt utan motsvarighet, både samtida och historiskt. Tekniken är ny,
men det är strategierna också, och personalpolitiken,
och förvärvsambitionerna, och marknadskommunikationen.
Min bok är ingen teknikbibel. Ingen hjälpreda för
den som vill ”sökmotoroptimera”. Ingen komplett
företagshistorik, heller inte någon ekonomisk formelgivare. Alla de böckerna finns redan. (Googla för att

’’

Jag för min del tror verkligen inte att Google skulle vara ondare
än andra företag. Jag tror å andra sidan, och där är jag kanske i
minoritet, inte heller att Google är särskilt mycket godare.

hitta dem.) I stället är den ett blygsamt försök att, för
första gången, ge svenska läsare en orientering om
historia, samtid och framtid i världens största och
viktigaste internetföretag. Den söker svar i Kalifornien
och Washington, i Stockholm och Helsingfors och
i skogarna utanför Kameruns huvudstad Yaoundé.
Den skildrar anhängare och avhoppare, frälsta och
ickefrälsta, älskare och hatare och mest av allt människorna invid maskinerna. Den visar hur Google på
en gång målmedvetet och fritt sökande arbetar sig mot
internets absoluta mittpunkt – för att dominera och
äga den. Den skildrar Googles metodik för att göra sig
solitärt och beroende av ingen alls, inte elbolag, inte
bredbandsleverantörer, inte politiker.
DEN SÖKER OCKSÅ efter något i filosofisk mening mycket

mer svårfångat, nämligen själva definitionen på godhet. Det svåröversatta slagordet ”Don’t be evil” upprepar Google så ofta det går. Gör inte elaka grejer. Var
inte dum mot någon. Gör inte fel. Ett imperativ riktat
inåt, men kanske också utåt. Google – för en schystare
värld. All världens information sökbar och användbar.
Har någon enda humanistisk vision i historien formulerats vackrare?
Kanske kommer den i en annan dager om man
lägger personliga användaruppgifter, privata bilder,
privat e-post och privata kalenderuppgifter till ekva-

tionen – det vill säga exakt sådan information som
de flesta inte vill ska vara sökbar eller användbar för
någon alls utom användaren själv. Sådant gillar Google
också att lagra, sortera och bygga tjänster av.
Någon skulle kanske dessutom säga att bilden av
godhet och filantropi genom innovation förmörkas av
den höga förvärvstakten och av den kapitalansamling
Google ägnar sig åt. Jag för min del tror verkligen inte
att Google skulle vara ondare än andra företag. Jag tror
å andra sidan, och där är jag kanske i minoritet, inte
heller att Google är särskilt mycket godare.
Skickligare däremot, skickligare på nästan allt. Inte
minst på att berätta precis den historia man vill berätta om sig själv. Det har gjort att den genomgripande
kritiska reflektion som skulle följa nästan varje annat
segertåg av den här magnituden har uteblivit.
Andreas Ekström

ANDREAS EKSTRÖM
Andreas Ekström är journalist med
bas i Lund. Som liten arbetade han
som knattereporter på Barnjournalen. Senare har han arbetat på bland
annat Chigago Tribune, GöteborgsPosten, Dagens Nyheter och Sydsvenskan.
Mest känd är han för boken Googlekoden.
Han är också filosofie kandidat med
litteraturvetenskap som huvudämne.
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Att bygga ett samhälle – i förstärkt verklighet
Vi är många som någon gång fantiserat om att bygga upp ett nytt samhälle - antingen ideologiskt eller rent fysiskt. En
grupp elever från högstadieskolan Teleborg Centrum i Växjö, kunde göra mer än bara fantisera då de fick jobba med 3D
under ett besök på Linnéuniversitetet.
DAVID JOHANSSON OCH Sadaf Salavati är lärare i medie-

teknik respektive informatik på universitetet. På
bordet framför den besökande gruppen med niondeklassare, har de lagt en kartbild över Växjö innerstad.
Kartbilden projiceras på en interaktiv tavla genom en
liten webbkamera.

Sadaf Salavati och David Johansson, Linnéuniversitetet,
bygger ett samhälle i klassrummet.
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Plötsligt uppenbarar sig Cheopspyramiden och Eiffeltornet på den projicerade bilden. Giganter i jämförelse
med den tvåtornade domkyrkan. Men på bordet finns
inga modeller av byggnaderna – där finns bara kartan
och några numrerade papperslappar.
– Det är inte magi förstås, säger David Johansson
och förklarar hur det fungerar.
– Jag har tredimensionella bilder av byggnaderna i
datorn och en markör på pappret här som webbkameran ser, så att datorn vet vilken byggnad den ska visa.
Tekniken som används är AR – augmented reality,
på svenska ungefär förstärkt verklighet. Det är en
applikation som blandar information från den fysiska
världen med digital information av något slag.
– Ni ska bygga ett eget samhälle och bestämma
hur det ska se ut. Vad behövs i samhället? frågar Sadaf
Salavati.
Tillsammans listar de byggnader som behövs för
viktiga funktioner i samhället: brandstation, butiker,
reningsverk, sjukhus. Listan fortsätter och lite motvilligt hamnar till slut också ”skola” på elevernas lista.
ELEVERNA SKA UTFORMA varsin byggnad i mjukvaran
Sketch-up som är ett 3D-program som går att ladda ner
gratis från webben. David och Sadaf visar grunden i
programmet. Niorna nickar jakande när David frågar
om de lärt sig om X- och Y-axel i matematiken.

– Nu jobbar vi med Z också eftersom det är en tredimensionell bild.
Efter bara några minuter är eleverna igång att själva
utforska funktioner i programmet och hjälper varandra med små tips. När eleverna är färdiga med sina
byggnader, laddar de upp dem i applikationen för AR
och får sedan se dem projicerade på kartbilden.
ELEVGRUPPEN BESTÅR AV de som valt datakunskap i kursen
Elevens val.
– De flesta ungdomar ser inte datorn som ett
arbetsredskap utan använder den för att vara social på
nätet, säger deras lärare Kjell Johansson.
– Saker som vi tar för givet är det ingen som har
visat dem. Var sparar man dokument, hur laddar man
upp en fil, vad är en bra struktur i datorn?
Kjell Johansson förklarar kunskapsbristerna bland

annat genom att skolan ofta saknar en övergripande
strategi för helheten rörande datorer och IT.

Foto: Sanna Rosengren

KATRIN LINDWALL SOM bland annat arbetar inom forsk-

ningsgruppen Celekt och är nationell samordnare för
Teknikåttan, har deltagit i aktiviteterna under dagen.
– Vi vill vidareutveckla ett koncept för att arbeta
tematiskt med ”Bygg ett eget samhälle” där man kan
hänga på olika ämnen i skolan, säger hon.
Katrin Lindwall pekar på möjligheten att exempelvis diskutera historiska och kulturgeografiska aspekter
– varför har det uppstått städer och varför just där,
såväl som diskussioner om hållbarhet och ekologi
utifrån naturvetenskaperna.
Möjligheterna förefaller vara obegränsade. Det som
behövs är ett 3D-program, en webbkamera, en applikation för AR – och en pedagogisk idé förstås.

LÄTT OCH SVÅRT
Apple har 2011 gått om Google som
världens starkaste varumärke, enligt
det amerikanska undersökningsföretaget Millward Brown. Grundvärdet
som har laddat varumärket är användarvänlighet. Nu tävlar de andra
stora företagen i IKT-branschen som
Microsoft, Facebook och Google om
att erbjuda de mest användarvänliga
lösningarna.
Utvecklingen av appar som är lätta
att ladda ner och lätta att använda
ökar intresset för att skaffa smarta
telefoner och läsplattor. På detta
sätt ökar marknaden för ny teknik.
Vem väljer krånglighet framför enkelhet?
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Vatten under broarna för lärarstudenter
Två och en halv procent
av den totala vattenmängden i världen är
färskvatten. Och en
väldigt liten andel är
dessutom tillgängligt för
oss. Resten är saltvatten
och svårt att använda.
Allt detta vet förstås
redan de studenter
som på årets första
vinterkalla dag, deltar
i en aktivitet med mobil
teknik för analys av
vattenprover.
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DET ÄR LITE pilligt att koppla ihop tekniken med frusna
fingrar. Till och med utrustningen verkar ha ett visst
motstånd till sig själv i minusgraderna.
Men studentgruppen från lärarutbildningen vid
Linnéuniversitetet får till slut, med gott mod och tålamod, allt att fungera för att börja mäta vattenkvaliteten
där de befinner sig.
– Det krävs att vi verkligen kan tekniken. Som
lärare måste vi kunna svara på elevernas frågor och
veta vad vi ska göra om något inte fungerar, säger
Sandra Nilsson som deltar i utomhusaktiviteten.
Märit Kemner, Sandra Nilsson, Simon Nilsson och
Hanna Hemström sätter igång utrustningen vid sin
mätstation tillsammans med Katrin Lindwall.

Forskning möter undervisning
Gerd Ouchterlony är ansvarig för kursen i ekologi som
studenterna går inom ramen för inriktningen Idrott,
hälsa och natur.
– Jag tycker det är viktig att inte bara prata om
naturen utan att också vara i den. Och den mobila
tekniken är ett sätt att göra det möjligt, säger hon.
Hon har bjudit in projektgruppen Lets go för att ge
studenterna möjlighet att lära sig en teknik som hon
själv inte behärskar.
– Det är svårt med fortbildning som täcker teknikutvecklingen, säger hon.

Och för forskarna inom Lets go ger det ett ypperligt
tillfälle att testa användarvänligheten i aktivitetens
olika delar.

Gamla och nya sätt
Vattenproverna tas på olika platser runt Bergundasjön
i Växjö. Med sensorerna i mätutrustningen får studenterna resultatet av proverna direkt på plats. Uppgifterna läggs in i en mobilapplikation. Med telefonen tar de
också en bild av platsen för provet och telefonens GPS
noterar koordinaterna för provet.
Alla uppgifter laddas över till en webbsida där resultaten visualiseras i olika grafer, tabeller och kartbilder.
– ”Old school” hade varit att samla in vatten i behållare och ta tillbaka in i en laborationssal för mätningar
och anlays, berättar Katrin Lindwall som är fysiker och
en av de som deltar i forskningsprojektet Lets go.
– Det hade ställt mycket högre krav på hur vattnets
samlades in för att ge korrekt resultat, som att behållaren är steril och att inget extra syre blandas i vattnet.
Under och efter aktivitetens genomförande, ger studenterna uttryck för olika resonemang och reaktioner.
En del tycker det är intressant och viktigt att lära sig
att hantera nya verktyg för undervisning. Andra tycker
att teknikens närvaro medför en osäkerhet: ska det
fungera och vad gör jag om det inte går som det ska?
– Vi har inte diskuterat modern teknik och under-

Märit Kemner, Sandra Nilsson, Simon Nilsson och Hanna Hemström sätter igång utrustningen vid sin mätstation tillsammans med Katrin Lindwall.

visning i utbildningen hittills. Men vi kanske får anledning nu, säger Märit Kemner som är av studenterna
som ger uttryck för viss tveksamhet för tekniken.
– Lärare inom naturvetenskapliga ämnen har i alla

tider hanterat utrustning av olika slag, säger Katrin
Lindwall.
– Men det gör sig inte självt – man måste ju lära
sig det.
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Därför ligger Kina och Singapore
i kunskapstoppen
Det finns en rad orsaker
till att Kina och Singapore ligger i topp när
det gäller matematik,
naturkunskap och läsförståelse i den senaste
PISA-rapporten.
Betoning av kreativitet och kritisk tänkande
är några skäl som lyfts
fram skriver här Lennart
Axelsson och Marcelo
Milrad, Linnéuniversitet.

DEN 8 DECEMBER 2010 besökte en grupp lärare och fors-

kare från Linnéuniversitetet Tai Po Old Market School
i Hong Kong.
Samma dag rapporterade den lokala tidningen om
den senaste PISA-rapporten. Kina med Shanghai och
Hong Kong samt Singapore ligger i topp i den senaste
mätningen, framförallt i matematik och naturvetenskap, men även i läsförståelse. Det var med stolthet
som rektorn refererade till de goda resultaten. Helt
klart är att PISA-undersökningen tilldrar sig intresse
från hela världen och ger en intressant bild av hur
utbildningen fungerar i olika länder.
Samma morgon beskrev tidningen South China
Morning, med tydlig adress till medlemsstaterna i
OECD, Post PISA-rapporten som: ”A wake-up call
for its 34 members – particulary western European
nations and the United States”.
Vad görs på skolor i Hong Kong, Singapore och Shanghai
som ger så goda resultat?
I OECD:s beskrivning av de olika ländernas arbete
med att utveckla utbildning, som görs i den senaste
PISA-rapporten, tecknas en intressant och för oss tankeväckande bild. Det är utbildningssystem i snabb förändring med omfattande ambitioner för reformering
och innovation, där utvecklingen i hög grad bestäms
av nya former för kunskapsbearbetning, globalisering
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och digitalisering. Bilden är självklart inte entydig
men tydliga målsättningar finns.
Följande områden lyfts fram i Singapore 1):
• Bort från råplugg och mekaniskt drillande av faktakunskaper
• Stimulans till kritiskt tänkande och självständiga
analyser
• Elevernas och studenternas eget lärande lyfts fram,
lära sig att lära
• Vikten av förståelse och inre motivation betonas
• Stort inslag av kreativa ämnen
• Användning av ny teknik betonas, som integreras i
undervisningen i olika ämnen
• Betoning av nya färdigheter, 21st Century Skills
• Man betonar vikten av att knyta an till världen utanför skolan, real world experiences
• Samarbete och utbyte med omgivande samhälle och
internationellt utbyte (även tidiga år i grundskolan)
• Inom vissa givna ramar, frihet att lokalt utveckla
skolans arbete
• Strävan efter att hitta andra sätt att examinera, mer
av formativ bedömning, snarare än summativ
EN VIKTIG DEL i reformeringen av utbildningssystemen i

Singapore och Hong Kong är att skapa möten mellan
forskning och utbildning. Forskare knyts på olika sätt
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Lärarutbildningarna är mycket aktiva när det gäller
kompetensutveckling av verksamma lärare. Ett självklart
område är användning av ny digital teknik.

till utveckling av undervisningen i grundskola och
gymnasium. Lärare ges möjlighet till fördjupning av
sina kunskaper på masternivå. Lärarutbildningarna
är mycket aktiva när det gäller kompetensutveckling
av verksamma lärare. Ett självklart område är användning av ny digital teknik. Utbildningsbehovet är stort,
men i perspektiv av de förmågor som ska lyftas i
utbildningen finns en mycket positiv attityd till teknikens möjligheter.
2008 INLEDDE National Institute of Education (NIE),
som har ansvaret för all lärarutbildning i Singapore,
en översyn och revidering av utbildningen i syfte att
skapa en lärarutbildning bättre anpassad till framtidens krav.
Utgångspunkten var ”21st century learners call for
21st century teachers” och den slutliga rapporten, A
Teacher Education Model for the 21st Century (TE21) 2),
publicerades 2009. En viktig beståndsdel i den utarbetade modellen är ett trepartssamarbete, ett partnerskap, mellan lärarutbildningen (NIE), den nationella
skolmyndigheten, Ministry of Education (MOE) och
skolorna i Singapore. Ett partnerskap som syftar till
hållbarhet och medverkan från alla berörda parter.
ETT ANTAL NYCKELOMRÅDEN identifierades som gäller både

för den grundläggande lärarutbildningen och för kom-

petensutveckling för redan verksamma lärare. Tabellen nedan visar de förmågor som betonas:
LEARNING AND INNOVATION SKILLS

Följande faktorer lyfts fram som särskilt viktiga:
• Kritiskt tänkande och problemlösning
• Kreativitet och innovationsförmåga
• Talad och skriven kommunikation

KNOWLEDGE, INFORMATION, MEDIA
AND TECHNOOGY LITERACY SKILLS

Viktiga faktorer:
• Behärska innehåll
• Informationskompetens
• Mediekompetens
• IKT-kompetens

LIFE SKILLS

CITIZENSHIP SKILLS

Viktiga faktorer:
• Flexibilitet och anpassningsförmåga
• Initiativförmåga och självständighet
• Förmåga att arbeta i grupp, samarbeta
• Social och kulturell medvetenhet
• Produktiv och ansvarsfull
• Ansvarsfullt ledarskap
Viktiga faktorer:
• Värdera mångfald
• Global medvetenhet
• Medvetenhet om ekologi och hållbar utveckling
• Värden, etik och professionalism
(Källa: A Teacher Education Model for the 21st Century, NIE 2009)

>>
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Foto: Shutterstock

I länder som Kina och Singapore anpassas lärarutbildning efter de nya krav som samhällsutvecklingen kräver. Och eleverna ligger i ett internationellt perspektiv långt fram när det gäller kunskaper.

MARCELO MILRAD
Marcelo Milrad är professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet. Han
är frontfigur för Celekt, Center for
Learning and Knowledge Technologies. Marcelo Milrad har ett stort
internationellt nätverk och aktiv på
internationell forskningsarenan för
teknikstött lärande (TEL).
Lennart Axelsson presenteras på
sidan 5.
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>> TEKNIKFÖRÄNDRING OCH DIGITALISERING utvecklas snabbt i
global skala och påverkar förutsättningar för lärande
och därmed också för lärarutbildning. Ett omfattande
gemensamt utvecklingsarbete är påbörjat i AsienStillahavsregionen med syfte att anpassa lärarutbildningen efter de nya krav som samhällsutvecklingen
kräver 3). Länder som Singapore, Malaysia och Australien är aktiva i arbetet. Även Hong Kong finns med i
arbetet. En av utgångspunkterna är det ramverk för
utveckling av lärares kompetens, UNESCO ICT-CST
Framework, från 2008 4).
En central del i arbetet är att utarbeta visioner och
strategiska beslut som syftar till att integrera den nya

tekniken i lärares yrkeskunnande, i ämnesutveckling
och studenters utbildning. Det är inte enbart nya
tekniska innovationer som behövs. Det behövs djupa
kunskaper i många olika kunskapsområden, för att på
ett innovativt och kreativt sätt utveckla metoder med
stöd av teknik för att skapa hållbara resultat i undervisning och lärande.
Vi är inte ensamma om att granska skola, utbildning och lärarutbildning. Det görs över hela världen
och för att hitta visioner för skolutveckling och forskning måste vi se bortom vårt eget närområde.
Marcelo Milrad, Lennart Axelsson

((( )))

Video killed the radio star – eller?
Många har antytt att radion skulle vara nere för räkning som kommunikationsmedel. Ett
förlegat medium som kräver stora antennbeprydda apparater, gigantiska hörlurar och
mikrofon med raggsocka. Det enda förlegade med radio, är just den bilden.
UNGRADIO ÄR ETT rikstäckande nät-

verk som samarbetar med etablerade radiostationer och hjälper sina
200 medlemmar att producera
radioprogram. Merparten av medlemmarna är mellan 15 och 25 år.
Anders Josefsson är projektledare för ungradio och coachar
tillsammans med Micaela Christofersson, de ungdomar som vill förverkliga sina radiodrömmar.
– Jag älskar det personliga med radio, att höra
någon berätta om något som berör. Det är mer direkt
och på ett sätt svårare än TV, eftersom man bara har
rösten att jobba med, säger Anders Josefsson.
Han berättar att många av medlemmarna närmat
sig ungradio på grund av ett intresse för tekniken.
– Men när man väl ska sända radio är det alltid
innehåll framför teknik som gäller. Egentligen spelar
det ingen roll om man gått med i det här på grund
av ett intresse för journalistik, musik eller teknik – i
slutändan handlar det om att lära sig att nå och beröra
människor.
UNGRADIO ÄR EN kreativ plattform med allt vad det innebär. Anders Josefsson berättar att det ibland medför ett
visst kaos.
– Men det hänger liksom ihop med kreativiteten. Vi

vill inte formalisera och strukturera för mycket – inte heller i
vårt sätt att arbeta.
Men visst har nyskapandet
baksidor.
– Det är väl när man inte blir
tagen på allvar. Vissa personer
Foto: iStockphoto
avfärdar det vi gör och hur vi
gör det med ursäkten att vi är unga, säger Anders
Josefsson.
– Det man inte gjort förut och inte vet något om,
det är man ju ofta lite rädd för.
I SKOLAN SKULLE radioproduktion kunna tillföra mycket,
anser Anders Josefsson. Han ser bland annat ett
scenario där radioformatet skulle kunna vara en form
för redovisning.
– Uppgifter i skolan skulle kunna vara mycket
friare i formen. Lärarna kan ju ställa samma krav på
innehållet men uppmuntra och möjliggöra fler
uttryckssätt, förklarar han.
Han påpekar också att många har en ålderdomlig
syn på vad radio är och vad som krävs för att göra
radioprogram.
– Vi kommer gärna ut till skolor och håller kurser
eller hjälper till på andra sätt. Oavsett om initiativet
kommer från lärare eller ungdomarna själva.

– När man ska sända radio är
det alltid innehåll framför teknik
som gäller, säger Anders Josefsson,
projektledare för ungradio.

41

Bild och engelska hör ihop
En del menar att en bild säger mer än tusen ord. Andra hävdar det omvända. Tänk då vad både bild och ord
kan åstadkomma. På Ringsbergskolan i Växjö arbetar lärarna med estetiska lärprocesser, situationsbaserat
lärande och vidgade textbegrepp.
LARS PALM OCH Cecilia Lindblom
är bildlärare respektive lärare i
engelska på Ringsbergskolan, en
F-9 skola i Växjö. Tillsammans
genomför de vad de kallar ”Language Labs” i engelskundervisningen,
som en del i arbetet med estetiska
lärprocesser.
– Vi börjar gå över mot begreppet
multimodala lärprocesser istället. Man
kan misstolka det estetiska som att vi är en
skola där eleverna lär sig rita fint
eller spela fiol vackert, säger Lars Palm
mellan två lektioner.

Språklaborationer
Morgonen har startat med ett
Language Lab för årskurs 6,
där eleverna undersöker hur
människor kommunicerar utan
ord. Tidigare har de varit ute
med digitalkameror och dokumenterat ordlös kommunikation för att därefter analysera
vad bilderna förmedlar. Nu får
de i uppdrag att skriva en berättelse baserat på två av dessa bilder,
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som de senare kommer göra digitala berättelser av i
Photostory. Alltsammans sker med verbal kommunikation på engelska.
– I våra Language Labs undersöker vi olika språk:
engelska, bild, musik, kroppsspråk, skrivspråk och så
vidare. Skolan kan inte fortsätta att ha en textkanon
som sätter det skrivna ordet som den främsta eller
bästa texten längre, säger Lars.
Han förklarar att ett vidgat textbegrepp inte bara
innebär att acceptera olika texter utan att också ge
dem likvärdigt utrymme.

Gränsöverskridande undervisning
Men vad gör en bildlärare på en lektion i engelska
egentligen? Vill Lars som också är bildkonstnär, inte
arbeta med det som är specifikt för sitt eget ämne?
– Genom att frångå det ämnesspecifika i själva
undervisningen når vi faktiskt djupare in i ämneskopplingen. Och äntligen blir bildämnet kommunikativt! svarar han.
Lars Palm förklarar att det situationsbaserade
lärandet visar hur specifika ämneskunskaper behövs.
– Vad gör att vi upplever en bild som sorgsen
exempelvis. Är det färgerna? Kompositionen? Hur gör
jag för att uttrycka det jag vill i ett bildspråk?
Enligt Lars Palm har bildämnets status förändrats
genom det mer kommunikativa förhållningssättet. En
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I våra Language Labs undersöker vi olika språk: engelska, bild,
musik, kroppsspråk, skrivspråk och så vidare. Skolan kan inte
fortsätta att ha en textkanon som sätter det skrivna ordet som
den främsta eller bästa texten längre

viktig roll i förändringen spelar de digitala miljöerna
som möjliggör att arbeta med bild på fler sätt än de
traditionella.
– Att lära sig måla och teckna tar tid. Kameror och
mobiler är snabba medier för både bild och ljudupptagning och med datorn är det lätt att arbeta med olika
texter samtidigt, säger Lars Palm.
Han påpekar att de även arbetar med de traditionella baskunskaperna och har mer traditionella, rena
bildlektioner. Den ämnesövergripande utvecklingen
handlar inte om att lärare behöver lägre ämneskunskaper. Tvärt om.
– De som inte är trygga i sitt område vågar inte
hoppa, säger han.
– Men är man det, ser man vad eleverna kan och
presterar inom ett ämne även om formen är en annan.

Bildtext.....

Elevernas lärande
Lars får frågan vad eleverna får med sig genom deras
sätt att arbeta.
– Signifikativt är nog de reflekterande kunskaperna. De blir vana att analysera, att se och läsa budskap i
olika sammanhang – och förstår skillnaden mellan att
analysera och tycka.
Och ämneskunskaperna då? De nationella proven
i engelska ger dem åtminstone svart på vitt att arbetet
med Languge Lab fungerar.
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Ta in världen i språkklassrummet!

Foto: iStockphoto

Digital teknik erbjuder
många spännande
möjligheter till språkträning. Ändå används
den inte alls så mycket
som man skulle kunna
förvänta sig.
Maria Estling Vannestål, Linnéuniversitetet,
skriver här om dessa
möjligheter och tipsar
om hur det går att
komma igång att
utnyttja möjligheterna.
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KAN ANVÄNDNINGEN AV datorer och internet höja motivationen till att lära sig språk? Absolut! Såhär skriver en
lärare som genomfört ett IKT-baserat projekt på temat
Julen:

Eleverna har varit oerhört entusiastiska, pratat mycket
engelska och lärt sig både ord och fraser genom att lyssna,
tala och skriva. De har upptäckt nya möjligheter att på
olika sätt via datorn lära sig mer engelska. Projektet har
gett mig nya kunskaper och visat ytterligare inlärningsmöjligheter och jag känner mig enormt stimulerad och
motiverad att fortsätta med IKT i engelskundervisningen.
Internet erbjuder stora mängder intresseväckande och
aktuellt material på målspråket liksom möjligheter
till autentisk kommunikation. Digitala verktyg kan
stimulera till eget skapande och publicering, exempelvis genom bloggande, för en publik som inte bara
består av läraren. Genom att arbeta med datorn på ett
genomtänkt sätt, och låta den fungera som ett naturligt verktyg och en inspirationskälla, kan man bland
annat skapa mer variation och göra undervisningen
mer anpassad till olika elevers kunskapsnivåer och
lärstilar.
Sammantaget finns goda förutsättningar för att
öka elevernas lust och förmåga att lära engelska, även
om forskningen inte visar på någon självklar koppling

mellan datoranvändning och motivation. Allt beror
förstås på vad vi gör med tekniken.

Språklärares erfarenheter
Jag har de senaste åren kommit i kontakt med många
språklärare över hela landet, och samma bild framträder överallt: digital teknik används i betydligt mindre
utsträckning än man skulle kunna tro när man ser
vilka spännande möjligheter till språkträning som
den kan erbjuda. Det finns flera anledningar till detta.
Lärarna själva brukar nämna tre hinder i första hand:
• att många skolor fortfarande är dåligt utrustade när
det gäller datorer
• att man känner rädsla för tekniken (för att tappa
kontrollen i klassrummet) eller inte vet hur man ska
utnyttja den på ett bra sätt för att skapa motivation
till lärande
• att det saknas tid för fortbildning och utveckling ute
på skolorna
Egentligen är det tredje hindret kanske det centrala,
för om man väl får tid så kan man ganska enkelt lära
sig lite mer om datorer och hur man kan använda
dem. Precis som inte man behöver vara bilmekaniker
för att kunna köra bil, inser man ganska snabbt att
det går att göra mycket även utan särskilt avancerade

kunskaper eller toppmodern utrustning. Dessutom
kan man lättare motivera varför man behöver bättre
resurser om man vet lite mer om vad man kan använda tekniken till.
Mycket har hänt de senaste åren; allt fler skolor
satsar på utrustning, och många lärare har genomgått
Skolverkets PIM-utbildning. Men det finns också ett
stort intresse för ämnesdidaktisk fortbildning; det
räcker inte att bara lära sig mer om datorer i allmänhet
– man behöver stöd i hur de kan användas i det egna
undervisningsämnet.

Att utnyttja möjligheterna
Så vad kan man göra inom ämnet engelska? Redan
idag används ordbehandlingsprogram för uppsatsskrivning och internet för informationssökning av de
allra flesta språkelever. Många lärare har dessutom
upptäckt läromedlens digitala komponenter, och man
kanske har börjat utnyttja internet för annat än ren
faktasökning, exempelvis genom att visa nyhetsklipp
eller utforska digitala ordböcker. I de kurser, föredrag
och workshops jag håller, brukar vi fokusera på fem
olika områden för enkel teknikanvändning i språkundervisningen:
• färdiga språkövningar på internet (vokabulär, läsförståelse med mera)

• annat webbaserat material (pedagogiska spel, texter,
videoklipp med mera)
• skapande och publicering (digitalt berättande,
bloggande med mera)
• nätbaserad kommunikation (e-brevvänner, diskussionsforum, Skype med mera)
• referensverktyg på webben (ordböcker med mera)
Många av de färdiga språkövningar som finns på
internet är – liksom majoriteten av läromedlens egna
digitala komponenter – är av typen där datorn vet
svaret. Dessa kritiseras ofta inom didaktisk forskning
på grund av sin utformning (rätt/fel, repetition, inget
utrymme för elevens eget skapande), men är populära
hos de elever, och kan fungera bra för träning av vissa
språkliga komponenter – som ett komplement till uppgifter med friare och mer aktiv bearbetning av språket.
På internet finns en hel del färdigt övningsmaterial
även av den senare typen.
Det finns förstås också mängder av webbsidor som
inte är skapade för språkundervisning, men mycket
väl kan användas i det sammanhanget. Jag tänker på
pedagogiska spel och aktiviteter avsedda för moders- >>

På www.spraklankportalen.se
finns länkar till webbplatsen som
innehåller stöd till språkutveckling.
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Ett sätt att låta elever skapa eget material på
målspråket är att använda sig av digitala verktyg
som fotoberättelser och bloggar.

MARIA ESTLING VANNESTÅL
Maria Estling Vannestål är filosofie
doktor och lektor i engelska vid
Linnéuniversitetet. Hon driver Språklänkportalen som är en webbresurs
för engelskalärare. Medverkade i
temagruppen IKT i engelskundervisningen.

>> målstalande elever i ämnen som historia, geografi och
biologi, liksom ett ständigt växande utbud av texter,
ljudfiler och videoklipp från nyhetskanaler, tidskrifter,
organisationer, myndigheter, Youtube och liknande.
Här ges stora möjligheter till elevaktiva arbetssätt,
såsom temaprojekt inom en mängd områden, exempelvis engelsktalande länder, fantasy, kärlek, sport,
mode, bilar eller dinosaurier.

Att komma igång

LÄS VIDARE
Dudeney, Gavin & Nick Hockly. 2007.
How to Teach English with Technology.
Estling Vannestål, Maria. 2009. Lära
engelska på internet.
Estling Vannestål, Maria & Gun Lundberg. 2010. Engelska för yngre åldrar.
Lund: Studentlitteratur. (kapitel 6)
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Ett sätt att låta elever skapa eget material på målspråket är att använda sig av digitala verktyg som
fotoberättelser och bloggar. Internet är också en arena
för autentisk kommunikation, där man idag lätt kan
hitta samarbetsskolor över hela världen för att skapa
förutsättningar för att använda språket ”på riktigt”
och möta andra kulturer. Slutligen kan man få ett stöd
i sin språkutveckling genom att lära sig att använda
ordböcker och andra referensverktyg online.
Lärare brukar särskilt peka på hur elever med
språksvårigheter lättare hittar rätt ord på det sättet än
genom att bläddra i en vanlig ordbok. Överhuvudtaget
vittnar många om hur datorn på olika sätt fungerar
som ett mycket viktigt hjälpmedel för den som inte
har så lätt att lära sig språk, samtidigt som den kan
erbjuda intressanta utmaningar till dem som är mer
avancerade.

Hur ska man då bära sig åt om man vill använda mer
IKT i sin undervisning men känner sig osäker? Det
bästa är ofta att gå en praktiskt inriktad kurs, så att
man verkligen tvingas prova nya saker. En annan bra
idé är att samarbeta med sina kollegor, kanske läsa en
bok i ämnet, prova sig fram, utbyta erfarenheter och
gärna bygga upp en gemensam länk- och aktivitetsbank på skolans lärplattform. En stor flora av länkar
till webbplatser som erbjuder språkövningar, pedagogiska spel, videoklipp, kommunikationsmöjligheter,
bloggverktyg, fotoarkiv, ordböcker och annat hittar du
på Språklänkportalen (www.spraklankportalen.se).
Till sist några enkla råd som jag och tidigare kursdeltagare har kunnat enas om. För det första vinner
man mycket på att vara väl förberedd, ha tydliga mål
och instruktioner med arbetet och integrera det med
den övriga verksamheten (kopplat till kursplanen) så
att inte datoranvändningen hänger löst i luften.
Det är också bra att ibland jobba med förberedda
länkar i stället för att alltid låta eleverna själva leta
fakta och material. Slutligen är det viktigt att börja
i liten skala, och inte försöka greppa om allt på en
gång. Med dessa tankar i bakhuvudet har man goda
förutsättningar för att låta tekniken hjälpa till att göra
undervisningen roligare och mer meningsfylld för
såväl läraren som eleverna.
Maria Estling Vannestål

Foto: Istockphoto

Mer kommunikation än ettor och nollor
Hälften av alla femåringar i Sverige använder modern teknik och 99 procent av alla högstadieungdomar är
på internet varje dag. Teknikens plats i skolan borde därför ses som självklar. Men den som tror att teknik i
undervisningen bara handlar om datorer, maskiner och sladdar, tar gruvligt fel.
MATHIAS AHRN ÄR lärare i SO i årskurs 7–9 på Teleborg

Centrum i Växjö, sedan elva år tillbaka. Han berättar
att läraryrket är ett jobb i ständig förändring. Utvecklingen av IT i skolan är just nu en stor del av förändringsarbetet.
– Det handlar inte om tekniken i sig, utan vilka
möjligheter den för med sig, säger han strax innan
dörren öppnas av en kollega som han vänskapligt
munhuggs med.

Kunskap och kommunikation
Mathias berättar att han för inte så länge sedan, inte
var särskilt intresserad av teknik.
– Jag kände lite som ”jaha, ska vi göra det här nu
också”.
Men efter nästan tio år som lärare behövde han lite
påfyllning i de pedagogiska reserverna och gick in på
IT-vägen.
– I början handlade det om att låta elever söka efter
fakta på nätet, alltså ganska traditionell IT i betydelsen
informationsteknologi. Idag utgår allt mer från det K
som smugit sig in i begreppet IKT: informations- och
kommunikationsteknologi.
– Det innebär att ha en mer kommunikativ inställning till omvärlden. Som en följd är eleverna mer med
i produktionen av kunskap och lärandesituationerna.
Som exempel berättar Mathias om hur han länge

använt en wiki som gör allt undervisningsmaterial
tillgängligt för eleverna på nätet.
– Det var till en början helt ensidigt: jag lade upp
och de tog emot.
Men så ett år när åttorna skulle ut på prao, testade
Mathias att låta dem blogga under tiden. Både lärare
och klasskompisar kunde då kommentera och reflektera det som hände under praktiken. Eleverna tog bilder
med sina mobiler, skrev och var oerhört produktiva.
– Det är dags att fler än lärarna och föräldrarna tar
del av vad eleverna faktiskt gör och kan, säger Mathias
och slår fast att det är viktigt för att påverka bilden av
den svenska skolan.

Dela med sig
Lärare lägger ner många timmar på att förbereda sitt
undervisningsmaterial. Att lägga ut det hårda förvärvet på nätet så att alla kan använda det, kan tyckas
frikostigt.
– Om en annan lärare vill använda en inspelning
eller något annat jag har gjort, blir jag inte en sämre
lärare för det – snarare tvärtom. Barn och ungdomar
blir inte sämre av att ha fri tillgång till olika läromedel.
Och kanske är det just det IKT i skolan handlar om
– att hitta olika sätt att lära och lära ut, att uppmuntra
och dela med sig av kunskaper och idéer. Det kanske
är hela idén med att vara lärare.
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World of Warcraft – ungas sätt att lära
Hur får man sina elever att spela MER dataspel? Frågan är inte så dum som den låter. Ungdomar lär sig
mycket på egen hand när de använder digitala medier, ett lärande som skolan inte alltid uppmärksammar.
Och som kan tvinga skolan ändra sin syn på lärandet.
ELZA DUNKELS ÄR forskare vid Umeå universitet och har
arbetat med pedagogiskt datoranvändande sedan sent
90-tal. Under ett föredrag vid Linnéuniversitetet i
Kalmar, pratade hon om livskunskap, orimliga råd,
och öppenhet.
– Det pågår ett lärande vid datorn som vuxna sällan
känner till och som skolan inte alltid erkänner, säger
hon i inledningen till föredraget ”Digital kompetens
– vad kan vi lära av ungas lärande?”.

Att kunna eller bara veta hur man gör
Genom sin forskning har Elza Dunkels kommit i
kontakt med hundratals barn och ungdomar och
intervjuat många av dem om hur de använder nätet.
Hon berättar om hur de besitter olika färdigheter men
när hon frågar hur de lärt sig det, får hon till svar att
de inte gjort det.
– Begreppet att lära är så starkt kopplat till det som
sker i skolan. Men det är ju att vi lär oss som borde
vara, och för de flesta lärare också är, det väsentliga.
Inte om det skett genom det vi menar är formellt eller
informellt lärande.
En av de lärare hon mött berättade om hur högstadiekillarna aldrig kom på hennes engelsklektioner
eftersom de var trötta efter att ha spelat World of
Warcraft hela nätterna. Trots det skrev de ändå MVG
på nationella provet i nian.
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– Förtvivlat frågade hon ”hur ska jag få tjejerna att
stanna hemma och spela de också?”, säger Elza
Dunkels och förtydligar att det förstås var en skämtsam fråga men att det trots det var en ganska modig
analys av sina egna lektioner.

Skolan och lärandet
En av ungdomarna som Elza Dunkels intervjuat är
Elvira. Hon såg inte sig själv som en bra elev och
fick också det bekräftat genom ett antal IG. Två av
de underkända betygen fick hon i engelska och bild.
Men att Elvira på fritiden gjorde konstnärliga digitala
självporträtt och att hon gjorde det genom hjälptexter
på engelska – det pågick helt under skolans radar.
– Många lär sig en massa nästan som en bieffekt
av det de egentligen vill göra. Som att lära sig japanska
för att kunna läsa oöversatt anime, säger Elza Dunkels.
Det är vad man kan kalla just in time-lärande.
– Tyvärr står skolan mer för ett just in case-lärande.
Argumentet att en elev kan komma att behöva den ena
eller andra kunskapen är ju inte särskilt motiverande.
Hon förtydligar att det förstås finns en massa just
in case-kunskap som vi behöver.
– Vi kan ju inte googla hjärt- och lungräddning när
vi behöver det. Men kanske kan vi styra över mer mot
just in time-lärandet genom hur vi lägger upp uppgifter i skolan.

Foto: Blizzard Entertainment

Elza Dunkels slår fast att vi måste diskutera hur vi vill
att lärandet i det 21:a århundradet ska se ut.
– Det handlar inte bara om datorer och internet.
Hon berättar om hur bröderna Wright fick frågan
om hur deras uppfinning skulle hjälpa tågtrafiken, när
frågan borde varit hur kommunikationsmöjligheterna
skulle komma att påverkas.
– På samma sätt bör vi inte ställa frågan om hur
de digitala miljöerna kan hjälpa skolan utan vad det
innebär för lärandet.

Upp till ytan
Många vuxna har en mer restriktiv inställning till vad
de berättar och visar upp av sig själva, kanske både på
internet och i det analoga livet.

– Jag insåg min egen dubbelmoral till öppenhet när
jag samtalade med en ung tjej om en vild fest som hon
varit på, säger Elza Dunkels.
Hon berättar att hon flera gånger frågade om tjejen
inte var rädd att någon skulle lägga ut bilder från
festen på internet. En framtida arbetsgivare skulle ju
då kunna hitta dem.
– Det var inte beteendet i sig, faran med att dricka
för mycket exempelvis, som jag pratade om utan bara
att ingen skulle få veta.
Att få google-träffar som visar det ena eller det
andra av en person i är kanske inte det en arbetsgivare
kommer tycka är negativt i framtiden.
– Tänk att inte få några träffar alls.

ELZA DUNKELS
Elza Dunkels är filosofie doktor i
pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hennes doktorsavhandling
handlar om barns och ungas användning av internet och om kulturer på
nätet.
En stor del av hennes forskning
handlar om vilka strategier barn och
unga använder när de är ute på internet för att skydda sig mot faror och
obehagligheter.
På netnanny.wordpress.com finns
Elza Dunkels råd till vuxna när det
gäller barn och unga på nätet.
På http://kulturer.net/
finns hennes blogg
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Lärarstudenters digitala kompetens har ökat
Lärarstudenternas digitala kompetens har ökat kraftigt. Det är rimligt att det också påverkar utbildningen av
lärare. Det skriver här Daniel Larsson, Linnéuniversitet, med anledning av en undersökning av lärarstudenternas
erfarenheter och förväntningar 2007 – 2010.
UNDER FYRA ÅR har vi – på nära håll – haft möjlighet att
följa lärarstudenternas användarmönster när det gäller
konsumtion och nyttjande av digitala medier, alltifrån
bloggande till färdigheter i ordbehandlingsprogram.
Genom återkommande kvantitativa undersökningar
har bilden av lärarstudenternas olika erfarenheter på
området vuxit fram och för att kunna göra jämförelser
över tid har frågorna, med något undantag, varit identiska från tillfälle till tillfälle. 1) Undersökningarna har
dels gett svar på upplevda erfarenheter på området,
men också vilka förväntningar på digital kompetens
studenterna har under sin utbildning.

DANIEL LARSSON
Daniel Larsson är sociolog, arbetar
med utredningar vid Linnéuniversitetet. Har genomfört utvärderingar av
lärarstudenters attityder till digital
kompetens, inom Ung Kommunikation.
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DET VI KUNNAT se – och som till stora delar var ett faktum innan projektet Ung Kommunikation blev realitet
2006 – är att spridningen av sociala medier möjliggjort etablering av nya strukturer och i förlängningen
förändrade interaktionsmönster. 2) Detta omskapar i
sin tur såväl fri- som skolbunden tid, det sistnämnda
med följden att krav på undervisning och lärarkompetens kommit att bli annorlunda. 3)
Därför är det givetvis önskvärt, ja till och med
behövligt, att inom lärarutbildning och skola öka kunskaperna om digitala ungdomskulturer för att på så
sätt få bättre förståelse för hur dessa påverkar lärande
och undervisningsformer. Ung Kommunikations roll
i detta sammanhang är att generera samarbete mellan

ungdomar, studenter och lärare i syfte att föra utvecklingsarbetet framåt och skapa gemensamma erfarenheter och utbyten. 4)
UNDER DEN RELATIVT korta period då undersökningarna

genomförts (2007-2010) kan vissa förändringar likväl
skönjas, men den stora skillnaden är att den totala
digitala erfarenhetsbanken fyllts på över tid. Det går
förvisso fortfarande att med fog påstå att campusstudenter – i kraft av en förhållandevis låg medelålder
– har djupare och bredare erfarenheter av den digitala
kulturen jämfört med distansstudenter där medelåldern är något högre.
Likväl går det inte att blunda för att studenterna
har mer med sig i det digitala bagaget i dag än för
bara några år sedan vilket i sin tur ytterligare påverkar
förväntningarna på det digitala innehållet i lärarstudierna.
Vi har i våra undersökningar i genomsnitt använt 13
indikatorer vad gäller kunnigheten inom digital kompetens, alltifrån kompetens inom ordbehandlingsprogram till digital dokumentation. I nästan samtliga fall
har andelen som upplever sig såsom kunniga inom
dessa olika digitala områden ökat sedan 2007. Vissa
mer andra mindre, men det bekräftar alltså samtidigt
det som ovan sagts.
Det går givetvis att hävda att det är ett resultat som

’’

De flesta lärarstudenter är av åsikten att de digitala inslagen
i undervisningen bör ligga integrerade i ämnesstudierna ...

inte i alltför hög utsträckning förvånar, men det är
icke desto mindre något vi måste förhålla oss till eftersom det i samma ögonblick även säger något om
studenternas förväntningar på just de digitala inslagen i lärarstudierna. Ungefär hälften av studenterna
uppger att de har mycket höga eller ganska höga
förväntningar på att använda digitala medier i undervisningen, vilket är en viss ökning sedan 2007. 5)
De flesta lärarstudenter är av åsikten att de digitala inslagen i undervisningen bör ligga integrerade i
ämnesstudierna och ännu fler är ense om att digital
kompetens är något som är viktigt för den framtida
lärargärningen.
ATT FÅ FÖLJA fyra olika studentgrupper under lika

många år – 2007, 2008, 2009, 2010 – och konfrontera dem med samma frågeställningar utgör ett i
grunden bra underlag för att peka på likheter och
skillnader utifrån olika tidsmässiga horisonter. Låt
vara att perioden inte spänner alltför vidlyftigt, men
den spänner ändå över så pass lång tid att det går att
uttala sig om de förändringar som här gjorts. Samtidigt är det viktigt att påpeka att även om det som här
presenterats helt visst utgör intressanta fakta så finns
det mer i materialet som tål – och skulle må bra av –
att synas vidare.
Allt har inte ens varit möjligt inom ramen för vad

som varit ändamålet med denna framställan och
därför kan och bör materialet kunna användas i andra
sammanhang och kanske delvis med andra syften.
Som exempel kan ju de komparativa ansatserna såväl
breddas som fördjupas. 6) Genom att använda data i
andra sammanhang och i andra ändamål blir ju dels
data i sig vidare nyttjad samtidigt som materialet
levandegörs och därmed skapas förutsättningar för att
generera ytterligare kunskap.
Daniel Larsson, Linnéuniversitetet
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Konkreta samarbeten en styrka
En styrka med Ung
Kommunikation är samarbetet mellan externa
parter och personal på
universitetet som
resulterat i konkreta
samarbetsprojekt som
lever vidare efter projektet. En svaghet är att
det inte finns en tydlig plan för hur frågan
om digital kompetens i
lärarutbildningen ska
drivas efter det att
projektet är avslutat.
Det skriver Ann Öhman
Sandberg vid Apel som
analyserat styrkor och
svagheter inom projektet Ung Kommunikation.
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2005 GJORDE KK-STIFTELSEN en utlysning riktad till Sveriges lärarutbildningar där alla lärarutbildningar kunde
söka medel för att driva utvecklingsprojekt. Syftet med
projekten var att lärarutbildningarna under fem eller
sex år skulle bedriva ett utvecklingsarbete med syfte
att föra in mer IT i lärarutbildningen. I konkurrens
med många andra lärarutbildningar fick tre projekt
medel och kunde påbörja sitt utvecklingsarbete 2006.
Ett av de tre projekten som beviljades medel var Ung
Kommunikation.
En del i KK-stiftelsens strävan att projektens
utvecklingsarbete skulle bli hållbart var att de gav oss
på Apel forskning och utveckling (www.apel-fou.se)
i uppdrag att genom interaktivt forskning stötta projektens utvecklingsarbete 1) . Forskningsuppdraget som
Apel fick från KK-stiftelsen innebar att forskare från
Apel tillsammans med projekten skulle undersöka
vilka faktorer som ger ökade förutsättningar för att ett
utvecklingsarbete ska bli hållbart.
För att undersöka det har vi på Apel sedan projektens start genomfört enkäter och intervjuer med
människor med olika funktioner på olika nivåer i projekten. Resultaten av enkäter och intervjuer har sedan
återförts till projektorganisationen och har därefter
analyserats och diskuterats av gemensamt av forskarna
och projektens deltagare. Den gemensamma analysen
har sedan fungerat som ett stöd i det fortsatta utveck-

lingsarbetet för att på så sätt ge bättre förutsättningar
för att utvecklingsarbetet ska bli hållbart.
Apel har i den interaktiva forskningen fokuserat på
hållbart utvecklingsarbete där några centrala utgångspunkter har legat till grund för den gemensamma
analysen. En utgångspunkt har varit att hållbart
utvecklingsarbete har både en innehålls- och en formaspekt 2).
Innehållsaspekten fokuserar på att resultatet av
utvecklingsarbetets innehåll ska leva kvar en längre
tid. Formaspekten fokuserar organiseringen av utvecklingsarbetet och att en organisering behövs för att projektets resultat ska fortsätta att utvecklas efter det att
projektet är avslutat. Andra utgångspunkter för Apels
forskning har varit att för ett hållbart utvecklingsarbete behövs aktivt stöd uppifrån, delaktighet, koppling
mellan drift- och utvecklingsfrågor, resurser, reflektion och en effektiv projektorganisation 3). Projektorganisationen behöver stöd för sitt arbete från aktiva ägare
och en professionell styrgrupp. En stark och drivande
projektledare är viktig för att snabbt åstadkomma
projektresultat 4) men i ett hållbart utvecklingsarbete
behövs mer än en väl fungerande projektledning.
Begreppen ägarskap, styrning, ledning och deltagande är grundläggande i teorier om styrning av
företag, men de är även centrala när det gäller att
förstå hållbarheten i ett utvecklingsarbete, särskilt om
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Begreppen ägarskap, styrning, ledning och deltagande är
grundläggande i teorier om styrning av företag, men de är även
centrala när det gäller att förstå hållbarheten i ett utvecklingsarbete

arbetet pågår under en lång tid. Avsaknaden av och
otydlighet i dessa funktioner kan förklara bristen på
långsiktiga effekter i många projekt 5). För ett hållbart
utvecklingsarbete behövs alltså en bred och långsiktig
strategi som omfattar flera nivåer och funktioner (se
figuren här jämte).

Strategiska
beslut i samspel
med ägarna

– Sätta ramar
– Följa utveckling
– Ta hand om resultat
– Tillföra resurser

PROFESSIONELL
STYRNING

Hållbarheten av Ung Kommunikations resultat
Apel har nu under fem år följt utvecklingsarbetet i
Ung Kommunikation och i de andra två projekten i
KK-stiftelsens satsning på IT i lärarutbildningen. Vi
kommer att speciellt inrikta oss på utvecklingsarbetet i
projektet Ung Kommunikation som ett exempel på ett
långsiktigt utvecklingsprojekt.
Under de fem år som projektet Ung Kommunikation har pågått har utvecklingsarbetet haft olika
karaktär under olika faser. I en inledande fas ägnades mycket kraft åt att bygga nätverk och att sprida
information om projektet. Informationen riktades dels
till de tre lärosäten som tillsammans har drivit projektet, Växjö universitet, Högskolan i Kalmar (senare
Linnéuniversitetet) och Blekinge tekniska högskola
och dels till verksamheter utanför akademin. Under
mellanfasen hade projektet fokus på att bygga upp och
driva temagrupper med sikte på att föra resultatet av
temagruppernas arbete i lärarutbildningen. Sammansättningen av deltagare i temagrupperna har varierat >>

AKTIVT
ÄGARSKAP

KOMPETENT
LEDNING
Pröva idéer
och genomföra
förändringar

– Organisera nätverk
– Engagera
– Motivera
– Föra dialog

ENGAGERADE
DELTAGARE

MÅLGRUPPER MED
INFLYTANDE

HÅLLBARHETSKEDJAN. Modellen visar att en arbetsdelning och kommunikation mellan olika nivåer i ett utvecklingsarbete är nödvändiga förutsättningar för att ett utvecklingsarbete ska bli hållbart. I hållbara utvecklingsarbeten är resultatet förändringar som lever kvar och har förutsättningar för att fortsätta att utvecklas. För
att åstadkomma resultat räcker det med en pådrivande projektledare och engagerade deltagare, men långsiktiga
effekter förutsätter att kedjans olika länkar hålls samman och är i balans. Den röda tråden symboliserar en
lärande utvärdering som syftar till att skapa synlighet och en öppen kommunikation i projektorganisationen.
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Trots att alla vi har intervjuat i projektet menar att det är viktigt
att studenterna får en digital kompetens så finns det ingen uttalad
strategi för hur frågan ska drivas och var ansvaret för detta ligger.

>> mellan de olika grupperna. De som har deltagit har
varit en blandning av personal från något eller några
lärosäten, externa organisationer, AV-Media, personal
från skolor och i viss mån även studenter och elever.
Arbetet i den första fasen och i mellanfasen har gjort
att projektet har blivit relativt välkänt utanför universitetet och att ett brett nätverk har byggts upp utanför
akademin. De kontakter som har byggts upp kommer
troligen att leva kvar även efter det att projektet har
avslutats men behöver också underhållas och utvecklas
för att de ska vara hållbara.
Mellanfasen har resulterat i många intressanta utvecklingsarbeten som har betytt mycket för dem som
har varit engagerade i temagrupperna. Temagruppernas arbete har förts in i lärarutbildningen där det
har funnits naturliga bryggor mellan temagrupperna
och undervisningen på lärarutbildningen. Resultatet
av temagruppernas arbete har gjort avtryck i delar
av lärarutbildningen, men har inte i någon större
utsträckning skrivits in i kursplanerna. Moment som
inte finns i kursplanerna blir ofta personbundna och
kursens innehåll styrs då i hög grad av undervisande
lärare och kursansvarig. Under den avslutande fasen,
där projektet fortfarande befinner sig, har utvecklingsarbetet huvudsakligen ägnats åt att etablera projektets
utvecklingsarbete i lärarutbildningen. Ett steg i det
arbetet var att ordförande i lärarutbildningsnämnden

54

i Kalmar och Växjö vid årsskiftet 2009–2010 blev en
del av projektets styrgrupp, vilket gjorde att projektet
fick en starkare koppling till lärarutbildningen.
Trots det så har arbetet med att etablera resultaten
av utvecklingsarbetet och att mer allmänt föra in IT
undervisningen i lärarutbildningen visat sig vara den
största utmaningen i projektet. Projektledningen har
strävat efter att mer allmänt engagera lärarutbildare
men den har hittills inte nått ut så brett som de hade
hoppats. Vi kan se att den avslutande fasen, där projektet befinner sig just nu, är den fas som är mest kritisk
för projektets hållbarhet.

Projektets styrkor och svagheter
i ett hållbarhetsperspektiv
Några av projektets starka sidor har varit tydliga under
hela projekttiden och tendenser som syntes i inledningsfasen har blivit ännu tydligare och mer synbara
nu i slutfasen. En styrka har varit att det har funnits
en kontinuitet i projektorganisationen, trots att projektet har pågått så länge som fem år. Många av de personer som arbetade med att skriva ansökan till projektet
har funnits kvar i projektorganisationen under hela
projekttiden. Denna kontinuitet har gett projektet en
stabilitet eftersom det har funnits relativt många personer som har varit införstådda med projektets syfte
och mål. Ett av projektens syften var att fånga upp de

ungas kommunikation samt ung (ny) kommunikation
och det var tydligt redan från början att det bedrevs ett
spännande utvecklingsarbete kring dessa områden i
temagrupperna. I temagrupperna har externa parter
som ideella organisationer och AV-media bidragit med
kunskap och stort engagemang. Samarbetet mellan
olika parter i temagrupper har dessutom i några fall
lett till nya verksamheter som inte är direkt knutna
och beroende av finansiering från Ung Kommunikation. När verksamheter med annan finansiering än
projektmedel växer fram under projekttiden så har de
goda förutsättningar för att leva vidare även efter det
att projektet har avslutats.
Om ansvariga för lärarutbildningen även i fortsättningen vill ta vara på den kunskap som finns hos
externa parter och utnyttja det kontaktnät som har
byggts upp så behöver de hitta en organisering för det.
En utvecklingsorganisation som möjliggör samarbete
med externa parter ger Linnéuniversitet förutsättningar för att utbilda lärare som är rustade för att
utnyttja de möjligheter som den digitala utvecklingen
i samhället i övrigt erbjuder. Ansvariga för lärarutbildningen, liksom en klar majoritet av alla intervjuade,
ser digital kompetens i lärarutbildningen som en angelägen fråga. Trots att alla vi har intervjuat i projektet
menar att det är viktigt att studenterna får en digital
kompetens så finns det ingen uttalad strategi för hur >>

Ung Kommunikation har bidragit till en ökad medvetenheten på lärarutbildningen om
möjligheterna med ny teknik för kommunikation, hävdas i en rapport från Apel.
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Ung Kommunikation befinner sig nu i en fas där det är viktigt att
bygga vidare på de styrkor som finns i projektet och ta tag i de
svagheter som finns för att projektet ska bli hållbart.

>> frågan ska drivas och var ansvaret för detta ligger. Det
har blivit tydligt nu i projektets avslutningsfas hur
svårt det är att driva ett utvecklingsarbete på lärarutbildningen som omfattar inte bara en eller några
institutioner utan hela lärarutbildningen och som
dessutom inte har naturliga kopplingar till forskning.
Lärarutbildningen omfattar flera institutioner som
leds av prefekter som styr över lärarutbildarnas tid på
de olika institutionerna. Det finns många lärarutbildare som bara har en liten del av sin tjänst på lärarutbildningen och uppfattar därför inte sig själva i första
hand som lärarutbildare.
En annan svårighet för projektet har varit att Ung
Kommunikation varit ett utvecklingsprojekt och har
därför inte kunnat finansiera egen forskning. Forskning ger legitimitet inom akademien. De intervjuade
på olika nivåer i projektet ser lärarutbildningsnämnden som den instans där övergripande frågor kan
drivas. I ett hållbart utvecklingsprojekts behöver det
finns en medvetenhet om vilka instanser som kan
driva utvecklingen och vilka stödstrukturer för
projektet det finns i den ordinarie verksamheten.

har till stor del byggt på frivillighet där de redan
engagerade har fått möjlighet att bli ännu mer aktiva.
För att få fler lärarutbildare engagerade i arbetet med
att föra in mer IT i lärarutbildningen tror vi att det
behövs en bred diskussion om IT’s roll i lärarutbildningen.
Kanske ligger en del av problemet med att engagera
fler lärarutbildare i utvecklingsarbetet i själva användningen av begreppet IT? IT förknippas fortfarande av
många lärarutbildare med teknik och hanteringen av
tekniken. Att i större utsträckning använda begreppet
digital kompetens istället för IT kan vara ett sätt att
vidga diskussionen till att rikta fokus mot vad IT kan
bidra med. Diskussionen kan då handla om hur IT/
digital kompetens kan vara en väg att på nya och kanske bättre sätt nå mål i kurs- och utbildningsplaner.
Genom att tydliggöra på vilket sätt digital kompetens
kan vara en resurs för att bättre nå målen i kurs- och
utbildningsplaner kan fler lärarutbildare själva efterfråga kompetensutveckling och bli delaktiga i utvecklingsarbetet.
VI PÅ APEL ser tre styrkor som på ett positivt sätt kan

DEN STORA UTMANINGEN som projektet står inför när det

nu avslutas är att organisera för lärande och delaktighet för de lärarutbildare som inte spontant är intresserade av IT. Utvecklingsarbetet i Ung Kommunikation
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bidra till projektets hållbarhet och tre svagheter som
är mer problematiska ur ett hållbarhetsperspektiv.
Nedan har vi sammanfattat styrkor och svagheter i sex
punkter:

Styrkor
• Stort engagemang för digital kompetens hos personer som har suttit i projektorganisationen, hos dem
som har drivit intressanta utvecklingsarbeten och
hos ledningen för lärarutbildningen
• Ett samarbete mellan externa parter och personal
på universitetet har byggts upp genom temagruppsarbetet och har i en del fall resulterat i konkreta samarbetsprojekt som lever vidare efter projektet
• En ökad medvetenhet mer på lärarutbildningen om
IKT:s olika dimensioner har utvecklats på lärarutbildningen
Svagheter
• De som sitter i lärarutbildningsnämnden är positiva
till att föra in IT i lärarutbildningen, men nämnden
har hittills inte fattat några beslut, varken med stöd
av morot eller piska, som rör digital kompetens och
som driver på utvecklingsarbetet som hittills har
byggt på intresse och frivillighet
• IT’s roll i lärarutbildningen har inte diskuterats på
alla nivåer i organisationerna
• Det finns ingen tydlig plan för hur projektets
resultat ska tas omhand och hur frågan om digital
kompetens i lärarutbildningen ska drivas efter det
att projektet är avslutat

UNG KOMMUNIKATION BEFINNER sig nu i en fas där det är

viktigt att bygga vidare på de styrkor som finns i projektet och ta tag i de svagheter som finns för att projektet ska bli hållbart. Frågan om hur Linnéuniversitets
lärarutbildning ska bli bättre på att utbilda framtidens
lärare och om digital pedagogisk kompetens kan bidra
i den processen behöver diskuteras på flera nivåer
i lärarutbildningen. Beroende på resultatet av den
diskussionen kan följdfrågor bli hur resultatet av Ung
Kommunikations arbete i så fall kan bidra till ett fortsatt utvecklingsarbete och vilka beslut som krävs för
att den utvecklingen ska fortsätta.
Om ansvariga inte ser IT och digital kompetens som ett medel för en höjd kvalitet i lärarutbildningen och är beredda att driva frågan vidare blir
projektresultaten inte hållbara.
Ann Öhman Sandberg

ANN ÖHMAN SANDBERG
Ann Öhman Sandberg är doktorand i
pedagogik vid Högskolan för lärande
i Jönköping. Forskar inom hållbarhet
av utvecklingsprojekt. Arbetar som
forskningsassistent vid Apel och har
därigenom följt Ung Kommunikation
som utvecklingsprojekt.
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Design kan vara en katalysator för utveckling
Design kan fungera som
en katalysator och vara
den utlösande faktorn
för utveckling och förändring. Nya angreppssätt som kan utvecklas
för att utforma lärande
med stöd av till exempel
datorer, smarta telefoner och läsplattor. Det
skriver här Daniel Spikol,
Center for Learning and
Knowledge Technologies
vid Linnéuniversitetet.
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ALLT FLER PÅTALAR det avstånd som finns mellan forsk-

ning och konkret skolverksamhet. Olika organisationer, bland annat Sveriges Kommuner och Landsting,
lärarfacken och Svenskt Näringsliv har enats om en
programförklaring, där utgångspunkten är skolans
behov av systematisk kunskapsutveckling1).
För 20 år sedan förutspådde Kaput (1992) att det
som kommer att begränsa datorernas förekomst och
användning i utbildning och skola egentligen inte
skulle ha något med den tekniska utvecklingen att
göra. Det skulle snarare vara våra egna föreställningar,
vanor och traditioner som skulle sätta flest käppar i
hjulet.
Inrotade vanor, gamla traditioner och inbitna
sociala strukturer finns fortfarande kvar i dagens
klassrum och påverkar i högsta grad forskning kring
och utformning av IKT och lärande. Därför är det
nödvändigt att främja innovativa strategier för att uppmuntra lärande med stöd av olika mobila och ständigt
tillgängliga tekniker.

– utmaning som kombinerar kompletterande processer för att såväl generera vetskap (forskning) som produkter och tjänster (produktutveckling och design).
I fallet med forskning kring IKT och lärande är behovet ännu större vad gäller kombinationen av relevant
forskning och dito produkter, för att arbetet i skolor
och klassrum ska fungera på daglig basis för såväl
lärare som elever. Hittills har fokus endera legat alltför
mycket enbart på forskningen, alternativt på kravet att
framställa nya produkter utan verklig koppling till
eller förankring i den pedagogiska verksamheten 2).
Figuren på nästa sida illustrerar denna förenklade
designprocess som sammanlänkar forskning med produktutformning. I figurens övre högra hörn visas hur
vetenskapliga problem identifieras och formuleras, hur
data insamlas och teorier bildas. Figurens nedre högra
hörn representerar aspekterna på såväl formgivning
som produktion, där problem kan identifieras genom
observation och samarbete med användarna, följt av
förslag på olika designvarianter.

MED INSPIRATION FRÅN olika designförlopp och utifrån

INOM AKADEMI OCH FORSKNING är resultat och utfall peer-

skillnaderna mellan vetenskapliga respektive designmässiga problem, kan vi utveckla en process som
länkar samman designbaserad forskning med interaktionsdesign. För detta fordras att vi ser vetenskapliga
och designmässiga utmaningar som en enda – större

review-granskat och godkänt, medan det i designvärlden istället är baserat på slutanvändarens och
marknadens krav och behov. Vad nedanstående modell
tillför är tydliga roller för alla involverade i en designbaserad forskningsansats kring IKT och lärande. Den

data collection

research space

Learners

hypothesis

Researchers
Organizations

theory
peers

design space

problem >> usability, sociability and learnability

outcome >> ”works well”
users

use space

deliver

Teachers
Organizations

hear observe
Learners

create

övre forskardelen (research space) omfattar forskare
och institutioner av olika slag (till exempel akademi,
företag, stiftelser). Den nedre brukardelen (use space)
omfattar lärare, elever, studenter och de organisationer som dessa tillhör i form av användare. Var och en
av de olika rollerna har skiftande krav på resultat och
gångbarhet.
Genom att ändra på formgivarens och själva
formgivandets roll, skapas ett slags sammanlänkande
membran mellan teoribildning och produktframställning vilket ger möjlighet att identifiera och ringa in
problem kring användbarhet, lärande och social interaktion. Dessutom ger formgivardelen legitimitet att
fråga lärare och studerande om det hela ”fungerar bra
och som det var tänkt”. Att betrakta design som just
detta sammanlänkande membran ger forskare och
andra involverade de verktyg de behöver för att både

Design som stöd för IKT
och lärande. (Denna förenklade modell visar inte
på hela komplexiteten av
vare sig den vetenskapliga
eller den professionella
formgivningsprocessen.
Dess syfte är snarare att
skapa jämförelse.)

underhålla relationerna de involverade emellan men
också för att hjälpa till att säkerställa forskningsresultat och den innovativa lärprodukten 3).
DEN OVAN ILLUSTRERADE formgivningsprocessens syfte

är att stödja och vägleda forskning och utveckling av
IKT och lärande. Formgivningsprocessens annorlunda
ansats syftar till att underlätta styrningen av forsknings- och produktformgivningsmetoder. Genom att
lägga till ett forskarfokus till formgivningsprocessen
skapas en förflyttning från produkters utseende och
yta till design som kan vara till nytta för användaren
och samhället 4).
Förhoppningen är att denna modell kan vara en
utgångspunkt för ett närmande mellan forskning och
den konkreta skolpraktiken.
Daniel Spikol

DANIEL SPIKOL
Daniel Spikol är filosofie doktor och
lektor i medieteknik vid Linnéuniversitetet. Han forskar inom design för
lärande bland annat genom utformning av aktiviteter och konceptuella
spel med mobil teknik.
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Där Regnbågen slutar
Barnen på Gula avdelningen på förskolan Regnbågen i Emmaboda har samling. I en ring på golvet sitter barnen
och fröknarna och sjunger en sång om siffror.
– En del tror att IT i förskolan innebär att vi lämnar våra gamla sätt att arbeta med barnen. Men vi gör ju allt
det andra också – vi sjunger och ritar och spelar spel, säger förskolläraren Lena Sandberg.
HON EN AV de som ingått i temagruppen Barns tidiga

språk- och matematikutveckling med bilden som
utgångspunkt, som nyligen slutfört sitt projektarbete
inom Ung Kommunikation. Det var när hon deltog
i en lärarutbildarträff vid Högskolan i Kalmar som
hon fick idén om ett IKT-projekt på förskolan där hon
jobbar.
– Syftet har varit att få oss i personalen att våga
prova mer. Vissa av oss hade knappt skickat e-post
tidigare! berättar Lena Sandberg.
Projekttiden började med att hela personalgruppen
utbildade sig i digitalt berättande och skapade berättelser med bilder, musik och inläst manus i Photostory.
Det är någonting som de också arbetat med tillsammans med barnen. De allra minsta får hjälp att
fotografera men de lite äldre barnen fotograferar själva
och spelar in berättelser som de gjort kring olika
teman.
– Barnen tycker att det är jätteroligt att se och
höra sig själva. Ofta glömmer de mikrofonen
och pratar på helt naturligt, säger Lena
Sandberg.

IKT i förskolan
Mycket har hänt i samhället och
i förskolorna de senaste åren.
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Det konstaterar Laila Karlsson som också arbetar på
Regnbågen.
– För tio år sedan fick vi inte ens ha en dator. Det
tyckte man inte hade i vår verksamhet att göra.
Samtidigt understryker Laila Karlsson att det fortfarande finns många fördomar kring IT och datorer i
förskoleverksamhet.
– Barnen sitter inte och spelar dataspel hela dagarna.
På Regnbågen står den digitala tekniken för många
olika saker. Digitalkameror och datorer är hjälpmedel
för att dokumentera verksamheten. På internet hittar
de inspiration och information.
– När vi stöter på något som vi inte vet, säger vi till
barnen att vi får fråga datorn. Fröknarna kan ju faktiskt inte allting, säger Lena Sandberg och skrattar.
Men inte minst erbjuder den digitala tekniken
ytterligare en dimension för kreativa uttryck.
– Vi är hela tiden öppna för barnens kreativitet och
formar verksamheten efter de idéer och möjligheter
som dyker upp. Det vi tidigare hade penna och papper
till, finns nu fler former för, säger Laila Karlsson.

Nya sätt att lära
Ett barn känner tidigt igen bokstäver men med en
tvåårings motorik kan det vara svårt att forma tecken

Regnbåge

med pennan. På ett tangentbord kan barnen närma
sig skriven text på ett annat sätt.
– Och barn är kluriga, säger Lena Sandberg och berättar om sexåriga Oliver som alldeles själv kom på att det
röda krusiga strecket under orden när han skrev på
datorn, betydde att han stavat fel.
Att få tiden att räcka till att lära sig den digitala
tekniken, är en svår nöt enligt både Lena Sandberg
och Laila Karlsson. Men de är båda överens om att när
man väl har lärt sig, sparar det tid istället – inte minst
i det förberedande arbetet.

– Vi måste vara aktiva och delaktiga i barnens värld.
Och det inte jag kan, kan kanske Laila, säger Lena
Sandberg.
– Målet med projektet har varit att få så många av
oss som möjligt att bli brukare av och känna oss
bekväma med de digitala verktygen. Och blir det lite
fel när man ska visa ett bildspel för föräldrar så ”so
what”, säger Laila Karlsson.
– Tycker de vuxna att det är roligt, tycker barnen
det också.
Och det ska vara roligt att lära.

Barnen på förskolan Regnbågen i
Emmaboda sjunger om siffror, ett
annorlunda sätt att lära sig.
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Vägen från teoretisk svensklärare
till digital inspiratör
– Ung Kommunikation
blev en plattform för
oss att se möjligheterna
istället för problemen.
Och då fick vi med hela
skolledningen på tåget
också. Helt plötsligt fick
vi luft under vingarna
och då var vi inte längre
ensamma i arbetet.
Det berättar Susanna
Henningsson, lärare i
svenska och media och
kommunikation på Samhällmedieprogrammet på
Kungsmadskolan i Växjö.

SUSANNA HENNINGSSON ANSER att man måste skapa förutsättningar för lärarna, låta de som behöver komma
med på tåget få tid och hjälp. De ska kunna vara en
inspiratör som kan hjälpa till när eleven behöver.
– Jag tror att man måste stimulera det informella
lärandet, gå den omvägen och göra det lustfullt. Läraren måste inte bara kunna sitt ämne, utan även känna
till elevernas kontext. Om skolan möter eleverna så
kan man nå dem, för det måste bli intressant. Medievärlden som ungdomar lever i erbjuder så mycket mer
i upplevelser än en traditionell lektion någonsin kan
göra, säger hon.
Det innebär att lärarrollen måste påverkas. Man
måste ha ett förhållningssätt till det nya. Man måste
som lärare veta vilken arena eleverna befinner sig
på. Det går inte att vara omedveten om Facebook och
Spotify.
– Vi är i en brytningstid och detta är vägen framåt.
Det finns alltid en massa bortförklaringar till varför
man inte gör något. En lärare kanske inte gillar Facebook, men då kan man fråga sig om han eller hon
ska sitta i vägen för de 32 andra i rummet, eller om
det är läraren som behöver vidga sin horisont, undrar
Susanna Henningsson.
ÄVEN OM SKOLAN såklart ska stå för lärande och reell

kunskap, så kan vägen dit skilja sig åt. I Susanna
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Henningssons fall är både förhållningssättet och utfallet annorlunda. När eleverna ska redovisa får de ofta
använda vilka medier de vill. Någon står fortfarande
med ett papper, några gör en ljudfil, någon spelar in
en film eller gör ett bildspel.
– Då kan det bli en film med en scen från Lysistrate
av Aristofanes när vi läser om antikens litteratur. Och
när eleverna skrattar lika mycket åt dramat idag som
man gjorde förr, förstår de också varför det har överlevt sedan antiken. Då förstår de dramat, kommer ihåg
det bättre och det blir lustfyllt under tiden, säger hon.
ELEVER MED DYSLEXI är ett annat exempel på när andra

typer av redovisningar funkar bra. De kan sitta med
telefonen och spela in en ljudfil och sedan skicka den
till läraren. Då blir det digitala mediet bara ett redskap
som allt annat.
– Det är viktigt att få det digitala till något naturligt, att det är så vi jobbar nu. Och kunskaperna stannar kvar. Eleverna pluggar inte bara för proven längre.
Vi når fortfarande kunskapsmålen, men på ett annat
sätt, säger Susanna Henningsson även om hon lägger
till att det inte alltid är lätt för eleverna heller.
– Det tar ett tag innan eleverna vänjer sig vid hur vi
jobbar. Förvånansvärt många är fortfarande kvar i att
visa kunskap är samma sak som att skriva prov. Det är
en process att lotsa in dem i.

’’

Det tar ett tag innan eleverna vänjer sig vid hur vi jobbar.
Förvånansvärt många är fortfarande kvar i att visa kunskap är
samma sak som att skriva prov.

LÄRARUTBILDNINGARNA HAR ETT stort ansvar för att grund-

lägga ett nytt sätt att tänka hos den blivande läraren.
De måste vara öppna även för sådant som inte av
tradition är akademiskt. Det är något lärarutbildningarna måste ta tillvara på.
– Antagligen görs det inte tillräckligt, men jag tror
att vi är på rätt väg. Men om hela skoldebatten handlar
om Klass 9A och att Björklund vill tillbaka till
katedrarna, så är vi ju inte där än, säger Susanna
Henningsson.
Nu kommer en ny generation lärare, men de har
ofta ett traditionellt förhållande till lärande, och där
har lärarutbildningen ett stort ansvar. Kanske vågar
man inte sticka ut för mycket på en ny arbetsplats
och då är vi tillbaka till att skolledningen måste uppmuntra till att man jobbar såhär.
– Ändå är det den nya generationens lärare som
måste bana vägen, anser hon.
Susanna Henningsson har nu lämnat gymnasieskolan och
arbetar istället som kommunikationsstrateg på Värends Räddningstjänst.

– En lärare kanske inte gillar Facebook. Ska han
eller hon sitta ivägen för de 32 andra i rummet eller
vidga sin horisont, undrar Susanna Henningsson.
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Ung Kommunikation och skolans framtid
Den digitala tekniken har gjort sitt intåg i skolans värld. Ung Kommunikation har i fem år jobbat för att
hjälpa skolorna. Nu avvecklas projektet, men vad händer sen? Simon Winter, interaktionsdesigner och
doktor i kognitionsforskning, har följt projektet och blickar framåt.
OM MAN SKA reflektera över rollen för IT i skolan, idag
och i den nära framtiden slås man tidigt av den stora
frågan: Hur ska skolan kunna ta till sig så mycket
IKT-kunskap att man på ett kostnadseffektivt sätt kan
utnyttja de nya digitala verktygen för att ge elever och
studenter ett bra lärande?

En av de stora skiljelinjerna i dagens debatt är mellan
följande ståndpunkter:
1. IT är så viktigt att skolan måste fokusera på att lära
ut IT.
2. IT är viktigt, men kunskapsobjektet som skolan ska
fokusera på får inte bli lidande för att man ska hinna med att hålla jämna steg med IT-utvecklingen.
3. IT är en sådan stark kraft att den förändrar det vi
behöver lära oss över huvud taget.
En av anledningarna till att den här debatten kan uppstå är kanske också att skolan sen tidigare haft svårt
att fokusera på sitt kunskapsobjekt, i kölvattnet av en
del pedagogiska teorier, som fokuserat mer på att man
i en snabbt föränderlig värld ska ”lära sig att lära sig”
snarare än att ”lära sig vissa bestämda saker”.
Den snabbt föränderliga verklighet som vi upplever
nu sedan 1960-talet kan bara delvis skyllas på digitaliseringen av samhället. Dock är jag övertygad om att
den påverkan som digitaliseringen har på skola och
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samhälle är så stor att den verkligen behöver få skolan
att omprioritera resurser på många olika sätt.
Det är svårt att göra en allmän uppskattning av hur
stora områden av olika ämnen som skulle tjäna på en
reformering med digitala medel, men för varje ämne
är det lätt att hitta stora uppenbara aktiviteter som
lämpar sig bättre att göra med datorer och mobiltelefoner än med traditionella verktyg.

Konsekvenser för skolan av IT-utvecklingen
Vad blir då nästa steg att ta för skolan, utifrån trender
inom IKT och lärande, kombinerat med lärdomarna
från projektet Ung Kommunikation?
Det är förstås relativt dyrt att vara först med att
göra en stor satsning på IKT, men samtidigt en risk
att vänta för länge och bli omsprungen. Inom varje
skola kan det vara en strategi att låta några av lärarna
gå före, med bra stöd från IT-tekniker och regionala
aktörer som AV-media eller högskola, men det är alltid
riskabelt för de lärare som går först, att dessa eldsjälar
bränns ut fort, eller att de får agera IT-tekniker åt sina
kollegor.
IT har hittills varit något som diskuterats när
det gäller investeringar, men frågan är om det inte i
fortsättningen behöver tas upp som löpande kostnader – det är få delar av den digitala infrastrukturen
som idag håller så länge att de med gott samvete kan
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skrivas av över fem eller tio år, möjligen tre. Något som
kanske kan betraktas som en investering är lärares
kompetensutvecklingstid. Det krävs delvis ett nytt sätt
att tänka så att lärare både förstår möjligheterna som
öppnar sig med teknikens hjälp och har den tekniska
nivån så att man kan utnyttja dem, eller åtminstone att
man har den kunskapsnivån att man kan ställa krav
på vilken hjälp man behöver för att kunna integrera IT
i sin undervisning.
Efter att ha mött en del olika lärare som gett sig in

i att förändra sin undervisning med digitala verktyg
skulle jag tro att det behövs en insats motsvarande 1020 procent kompetensutvecklingstid under fem år för
att en genomsnittlig lärare på högstadium eller gymnasium ska kunna använda IT för att kunna utveckla
sin undervisning så att IT förnyelse och fördjupning
kan bli till produktiva verktyg i klassrummet.
Ställer man kravet att lärare bara ska kunna
använda IT som verktyg är förstås kompetensutvecklingsbehovet betydligt mindre, men det stämmer i alla >>
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’’

Det är dags att på ett mer systematiskt sätt kunna skilja goda
IT-satsningar som främjar lärande från dåliga IT-satsningar som
mest görs för sin egen skull.

>> fall dåligt med min egen personliga uppfattning om
läraryrket att det yrket ska behöva begränsas till att ta
i princip färdigt material och använda det. En lärare
behöver också kunna utvecklas i sitt arbete, tillsammans med eleverna.

Lärarprogrammen

SIMON WINTER
Simon Winter är interaktionsdesigner och filosofie doktor i kognitionsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Han driver tankesmedjan Infontology
tillsammans med Per Johansson.
Simon Winter arbetar mycket med
industriella projekt.
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Vad gäller högskolorna och lärarutbildningens roll är
lärarutbildningarna just nu hårt ansatta med förändringar av lärarutbildningen. Men det borde ändå
kunna finnas ett business case för en forskningsorganisation där handledare på lärarutbildningarna slussar
ut studenter som ska göra sitt examensarbete så att de
kan få skriva sitt exjobb inom ett relevant IT-relaterat
ämne, så att det kan skapas en kontinuerlig utvärdering och förfining av de satsningar som görs i skolorna
inom området. Detta kan kombineras med bevakning
av resultat från andra regioner och länder.
För att kunna värdera alla dessa önskvärda satsningar behövs det förstås en bra beskrivning av
affärsmodellen för skolan. Som jag har argumenterat
ovan så blir detta besvärligt eftersom skolan till viss
del skakas i grunden av den inverkan som digitaliseringen har. Jag skulle sträcka mig till att säga att det
idag säkerligen är oklart för de flesta svenska skolor
hur man bygger upp ett långsiktigt kvalitetsarbete som
inkluderar IT som viktig lärresurs.

Det är lite frestande att försöka hitta ett område för
ett projekt som skulle ta vid där Ung Kommunikation
slutar. Ett område är det projekt där Ung Kommunikation, AV-media Kronoberg och Linnéuniversitetet
tillsammans med Gapminder utvecklar lärmoduler
för visualisering i syfte att främja möjligheterna till
omvärldsbevakning. Projektet finns på omvärld.se.
Ett annat område borde vara utvärderingsmodeller
för IT och lärande. Det är dags att på ett mer systematiskt sätt kunna skilja goda IT-satsningar som främjar
lärande från dåliga IT-satsningar som mest görs för
sin egen skull.
Ett tredje område som skulle vara intressant att
utforska, är att låta elever lära sig programmera vid
tidig ålder. Idag finns det programmeringsmiljöer
som börjar på en hög nivå och ibland tillåter en enkel
integration med den verkliga världen.
Den här texten är en nedkortad version av rapporten ”Erfarenheter av projektet Ung Kommunikation” som Simon
Winter skrev för Ung Kommunikations räkning i oktober
2010. Hela rapporten finns tillgänglig på Ung Kommunikations webbplats, www.ungkommunikation.se.
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Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskap är begränsad till allt vi vet och kan förstå,
medan fantasi omger hela världen, och allt som någonsin kommer att vetas eller förstås.
EINSTEIN (1879–1955)

Det näst bästa efter att veta något är att veta hur man ska ta reda på det.
SAMUEL JOHNSON (1709-1784)

Homines dum docent discunt - man lär sig själv då man lär andra.
LUCIUS ANNAEUS SENECA (4 F.KR-65)

Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.
EINSTEIN (1879–1955)

