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LÄROMEDEL BEHÖVS FÖR SKOLANS DIGITALISERING

Inledning
Digitaliseringen av skolan har en stor potential. Länge var Sverige också ett föregångsland men
under den senaste tioårsperioden har vi kommit efter inom vissa områden. Det finns gott om
it-utrustning i skolan men den används för sällan och inte på mest optimala sätt. Samtidigt ser
vi hur skolresultaten sjunker. Frågan är varför. Sverige fortsätter att satsa brett på it i skolan och
sannolikt kommer ändå större satsningar att göras de närmaste åren. Vi måste därför ha svar på
nämnda fråga.
Flera av våra grannländer har gjort stora, nationella satsningar på digitalisering men det har inte
gjorts någon systematisk jämförelse av dessa. Som ett bidrag till debatten vill vi göra en internationell
utblick och se vad vi kan lära av våra grannländer.
Studien är mycket begränsad och jämför endast översiktligt skolans digitalisering i Danmark,
Norge, Nederländerna och England. Det är främst en litteraturstudie. Vi hoppas att andra vill
fortsätta det arbete vi här påbörjar och bidra till utvecklingen av skolans digitalisering.
Rapporten är beställd av läromedelsförlagens branschförening Svenska Läromedel och författad
av Jan Hylén. Jan Hylén är en oberoende utbildningsanalytiker med ett förflutet bland annat från
Skolverket, Utbildningsdepartementet och OECD.

Utvecklingen
Före internet
Datorerna kom till den svenska skolan under 1970-talet men spridningen under 1980- och
1990-talet skedde betydligt långsammare i skolan än i övriga samhället. En forskare beskriver
med en målande bild hur skolan därför i många fall blev en kringränd ö när it-vågen sköljde
fram över arbetslivet och de svenska hemmen. 1 Ändå var den svenska skolan fram till början av
2000-talet bland de som var bäst utrustade med it i Europa. I andra länder var bristen större.
Ecklesiastikdepartementet gav redan på 1960-talet ut en skrift om datamaskinsförmedlad
undervisning. 2 Datorn framstod då mest som en maskin för att rationalisera och effektivisera
undervisningen. I en allmän undervisningsteknologisk anda såg man datorn som ett redskap för
drillövningar. I början av 1970-talet kom de första stegen för att införa undervisning om och i viss
mån med datorer i skolan.
Ett antal projekt följer under den kommande tioårsperioden där de viktigaste tankegångarna för
svensk dataundervisning grundläggs. Det gäller principerna om ett elevaktivt arbetssätt där undervisningen ska individualiseras så att varje elev får möjlighet att arbeta i sin takt och efter sina
förutsättningar, liksom att elever ska ha inflytande över sin arbetssituation. 1980 kommer en ny
läroplan där det nya ämnet datalära introduceras och även förändrade arbetssätt – i riktning mot
ökad elevaktivitet, en förändrad organisation av undervisning och ämnesövergripande arbetsområden.
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Söderlund, Anders (2000): Det långa mötet – IT och skolan., Om spridning och anammande av IT i den svenska skolan. Luleå
tekniska universitet, 2000:22.
För en utförligare historiebeskrivning, se Söderlund (a.a.) och Hylén, Jan (2011): Digitaliseringen av skolan, Studentlitteratur,
Lund.
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Men utvecklingen gick långsamt och 1980-talets it-satsningar har ofta beskrivits som misslyckanden. En faktor som dock sällan berörs när man i efterhand betraktar dessa försök är hur
svåranvända datorer och program var och vilka omfattande arbetsinsatser som krävdes av lärare
som ville arbeta med den nya tekniken. Det finns olika beräkningar på hur mycket pengar staten
satsat på skolans datorisering fram till början av 1990-talet. Siffrorna varierar från cirka 500
miljoner till 1 miljard.

De stora satsningarnas tid
En omsvängning kom 1994-95 då internet kommer till skolan. Den svenska skolan hade nyligen
kommunaliserats och decentraliserats och den statliga styrningen till stor del avvecklats. Istället
uppmuntrades lokala projekt och de centrala insatserna begränsades till att ge inspiration och
visa på nya pedagogiska möjligheter. Parallellt med ett antal mindre kommunala projekt drivna
av eldsjälar fick Skolverket 1994 i uppdrag att skapa en tjänst för skolan, kallad Skoldatanätet.
Sommaren 1994 bildas även KK-stiftelsen 3 som en stark och oberoende aktör. Man formulerade
en skolsatsning om totalt 555 miljoner kronor. Den innehöll ett mindre antal ”fyrtornsprojekt”, en
läromedelssatsning, ett forskningsprogram om lärande och IT samt informationsinsatser för att
andra skolor skulle få nytta av erfarenheter och resultat. Stiftelsen valde att välja ut ett fåtal projekt
som gavs mycket god finansiering vilka med sin lyskraft skulle vägleda övriga skolor. Strategin
gick i motsatt riktning mot tidigare statliga satsningar, som hade delat ut små medel till en stor
mängd projekt. Den forskningsgrupp som utvärderade KK-stiftelsens skolprojekt menade att
målen för stiftelsens stora skolsatsning var oprecisa, men att de präglades av en stor tilltro till it
som drivkraft för förändring och tillväxt. Tidsandan präglades av en stark teknikoptimism.
Nästa statliga satsning var IT i Skolan (ITiS) 1999-2002 som med sina 1,7 miljarder kronor över
fyra år är den största it-satsningen i svensk skola. Kompetensutvecklingsdelen omfattade cirka
300 miljoner medan 540 miljoner gick till statsbidrag till kommunerna och 700 miljoner till inköp
av datorer till de lärare som deltog. Vid den tiden ådrog sig satsningen kritik för att så stora summor
lades på inköp av datorer till lärarna men i efterhand framstår det som märkligt att kritikerna
tyckte att lärarna skulle utveckla sin it-stödda undervisning utan riktiga arbetsredskap. De pedagogiska utvärderingarna framhöll att kompetensutvecklingen medfört förändrade pedagogiska
och administrativa arbetssätt i skolan.
Efter ITiS har ingen ny statlig it-satsning inom skolan genomförts. 4 Tiden har istället präglats
av lokala satsningar där vissa skolhuvudmän drivits av en medveten strategi medan andra helt
lämnat frågan. De tolv år som gått sedan ITiS avslutning har inneburit att skillnaderna mellan
skolornas utrustningssituation och användningsformer blivit stora. Av Skolverkets senaste stickprovsundersökning framgår att skillnaderna minskat något under de senaste fyra åren men att
de fortsatt är betydande.
En sammanfattning av de olika nationella satsningarna på it i skolan kan se ut så som i tabellen nedan.
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1980-tal

1990-tal

2000-tal

2010-tal

Infrastruktur

SÖ

Nej (lokalt)

ITiS

Nej (lokal)

Komp.utveckling

Marginell

Nej

ITiS, PIM (lokal)

PIM (lokal)

Innehåll

Ja SÖ

KKS, Telia
(Skoldatanätet)

Nej
(Multimediabyrån)

Nej

Strategi

Ja SÖ

Nej

Nej

Nej (SKL)

Kunskaps- och Kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen, www.kks.se) bildades av den dåvarande regeringen Bildt som en av fem
strategiska forskningsstiftelser när löntagarfonderna monterades ner. KK-stiftelsen är numera en ren forskningsfinansiär men
hade under tiden fram till ca 2010 även omfattande skolprojekt med it-inriktning.
Skolverkets uppdrag har under perioden främst utgjorts av Praktisk it- och mediekompetens (PIM), som till största delen bekostades
av de deltagande kommunerna, samt att man drivit Multimediabyrån, Kolla källan samt några andra mindre webbprojekt.
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Ser man till de klassiska fyra pelarna i skolans it-politik: infrastruktur, kompetensutveckling,
pedagogiskt innehåll och strategi 5, så kan man konstatera att sedan 1980-talet är det främst
kompetensutveckling och infrastruktur (under ITiS) som staten lagt pengar på. Satsningarna på
innehållsproduktion eller stöd till aktörer som producerar innehåll har varit små i jämförelse.

Satsningar på digitalt innehåll
Redan på 1980-talet skedde satsningar på
digitalt, pedagogiskt innehåll. Skolöverstyrelsen (SÖ) utvecklade en del pedagogisk
programvara. Sammanlagt producerades
14 programvaror i lika många ämnen. När
satsningen senare utvärderades menade
forskarna att man visserligen utvecklat
avancerad programvara, men att den till
stor del var anpassad till gamla undervisningsrutiner i skolan. Däremot framstod
elever med handikapp som de stora
vinnarna genom att teknikens kompensatoriska möjligheter skapade förutsättningar för en bättre delaktighet än tidigare.
Omläggningen av skolpolitiken med decentraliseringen av skolan till kommunal nivå och nedläggningen av SÖ är sannolikt den huvudsakliga anledningen till att några ytterligare större statliga
satsningar på innehållsproduktion eller stöd till innehållsproducenter aldrig kommit till stånd.
Men under andra hälften av 1990-talet gjordes två stora satsningar i Sverige av andra aktörer för
att stimulera produktion av nya digitala läromedel.
Den avgjort största stod KK-stiftelsen för. Telia var den andra aktören. 1995 bildades Läromediafonden 6 av Telia med syfte att stimulera och ekonomiskt stödja tillkomsten av nya, interaktiva
it-baserade läromedel för den svenska ungdomsskolan. För detta ändamål avsattes totalt 45 miljoner
kronor under åren 1995-1998. Ungefär 50 läromedel togs fram och gjordes tillgängliga för gratis
användning på internet eller cd-rom. KK-stiftelsens satsning omfattade omkring 90 miljoner
kronor i stöd under åren 1996-99. Syftet var bland annat att stimulera till utvecklingen av ”en
ny generation läromedel” som skulle kunna medverka till en utveckling av skolan. Marknaden
för digitala läromedel uppgick enligt uppskattningar till ca 25 miljoner vid denna tid, så Telias
och KK-stiftelsens satsningar överskred med råge den existerande marknaden. Utvärderarna
av KK-stiftelsens satsning var därför kritiska och undrade hur man trodde att marknaden skulle
kunna absorbera detta tillskott. Man skrev bland annat att ”omfattningen på marknaden för elektroniska läromedel och frånvaron av tillväxt gav en tydlig signal om att digitala läromedel har ett
begränsat egenvärde och otillräckliga möjligheter för ekonomisk vinst”.
Parallellt med detta påbörjade Skolverket utvecklingen av det svenska Skoldatanätet, med tjänster
som Länkskafferiet, LEXIN, Kolla källan med mera. World Wide Web (www) hade presenterats i
början av 1990-talet och personer utanför forskningsnätverken hade precis börjat höra talas om
och pröva internet. Idén om en internetbaserad tjänst för skolutveckling var framsynt. Ekonomiskt
sett var initiativet av begränsad omfattning, men framgångsrikt. Tre–fyra år efter att Skoldatanätet
startades, hade det ungefär lika många besökare per dag som de stora dagstidningarna.

5
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I en jämförande studie av it-politik i ett antal länder konstaterar Kozma att de länder får bäst genomslagskraft för sina satsningar
som både har nationella strategier och som kopplar samman it-satsningar med andra typer av nationella strategier. Kozma,
Robert (2007): Comparative Analysis of Policies for ICT in Education. Center for Technology in Learning, SRI International.
To appear in the International Handbook on Information Technology in Education.
Läromediafonden ska skiljas från den stora återförsäljaren av läromedel Läromedia Bokhandel Örebro AB.
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Strategin var redan från början att stödja lärares och elevers egna skapande och internetanvändning. Åtminstone inledningsvis var lärarna den viktigaste målgruppen. Man utvecklade
det man kallade för ”förutsättningsskapande tjänster” det vill säga tjänster som inte styr eller är
riktade mot någon specifik pedagogisk metod. Skoldatanätet, som senare även kompletterades
med Multimediabyrån, kom att bli en integrerad del i Skolverkets arbete för skolutveckling. För
Skoldatanätet var också framväxten av det europeiska samarbetet inom European Schoolnet
betydelsefullt för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration och inte minst för att främja internationella kontakter mellan skolor. Även om Skoldatanätet var framgångsrikt för sin tid, så fick
det en begränsad betydelse främst för att it-infrastrukturen alltjämt var svag.
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet, som 2001-02 fick i uppgift att utveckla en
nationell it-strategi för den svenska skolan, gjorde en sammanfattning av varför lärandet med
stöd av digitala medier och verktyg gick långsamt och varför marknaden för digitala läromedel
inte sköt fart. Man menade att det berodde på oförmåga till organisatorisk förändring inom
skolan, omogna digitala produkter som ännu inte tog tillvara den pedagogiska potentialen, en
omogen marknad där nya produkter har svårt att finna köpare och nya aktörer på marknaden
har svårt att hitta ingångar till skolans värld och ovana lärare som trots ITiS och annan kompetensutveckling ofta inte var vana att bedöma och använda digitala läromedel.

Nuläget
Sedan mitten av 1990-talet har tekniken utvecklats ytterligare. Datorerna har blivit kraftfullare
och mycket billigare. Trådlösa nätverk har blivit vanliga. Vi har fått läsplattor och smarta telefoner.
Satsningar med en dator till varje elev har blivit allt vanligare. För det pedagogiska innehållet
har det inneburit att lokalt installerade eller CD-ROM-baserade material bytts ut mot interaktiva
och nätbaserade tjänster som levereras från externa servrar.
Ändå uppger Digitaliseringskommissionens i sitt
senaste delbetänkande våren 2014 att tillgången
till utrustning och nätverk ökat under senare
år men att användningsgraden ökat betydligt
långsammare och att användningsmönstren
knappast förändrats. Även om skillnaderna i
utrustning mellan skolor minskat under senare år,
är de fortsatt stora. Många lärare har fått grundläggande kompetensutveckling och fler är säkra
ifråga om enkel datorhantering, men fortfarande
är omkring en fjärdedel av grundskolans lärare
osäkra på hur man öppnar och sparar filer som
bifogats i mail, hur man laddar ner och installerar
ny programvara och liknande.
Det saknas också kompetensutveckling med inriktning på pedagogik och ämne, samtidigt som
det finns en tydlig trend att allt fler kommuner arrangerar sin egen kompetensutveckling baserat på
lokala erfarenheter eftersom man anser att högskolan eller marknaden inte erbjuder tillräckligt
bra alternativ. Lärarna själva uppfattar att det råder brist på digitala läromedel och utvecklingsinitiativ inom innehållsområdet. Samtidigt som attityderna till att använda it i undervisningen är
positiv både bland lärare och rektorer så säger sig en tredjedel av rektorerna sakna kompetens
att leda skolans utvecklingsarbete med it samt hur de ska hantera it-juridiska frågor.
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Man kan säga att skolans digitalisering har genomgått tre faser. Den första fasen inföll före interneteran. Den andra var inledningen på internetrevolutionen från mitten av 1990-talet när man vanligen
hade trådbundna uppkopplingar och inledningsvis relativt få datorer som dessutom ofta var
samlade i datorsalar. Denna period framstår i efterhand som ett undantag med sina kraftfulla
nationella satsningar från både staten och andra aktörer. Den tredje fasen präglas av lokala
satsningar på trådlösa internetanslutningar, en successiv övergång till bärbara datorer, interaktiva skrivtavlor och runt 2010-talet satsningar på en dator till varje elev. Skillnaderna mellan
kommuner och skolor tycks ha varit som störst under denna period. Möjligen är vi nu på väg in
i en fjärde fas som karakteriseras av att det samtidigt finns många olika tekniska plattformar i
samma skola: datorer, surfplattor och mobiler. Både lärare och elever har ofta flera olika enheter
och vill kunna arbeta på och ta del av innehåll oberoende av vilken enhet man för tillfället har
framför sig. Molntjänster och sociala medier är en del av vardagen. Det bör påpekas att det är
först under den tredje fasen, när alla lärare och elever har varsin dator, som it kan användas som
ett naturligt verktyg på varje lektion och därmed på riktigt i undervisningen. Denna utveckling
skjuter ytterligare fart i den fjärde fasen. Sannolikt är det också först nu som det finns reella möjligheter
för en kommersiell marknad för läromedel att växa fram.

Erfarenheter från andra länder
1998 publicerades en EU-finansierad rapport om marknaden för medieproduktioner i Europa.
Man konstaterade att efterfrågan på digitala läromedel var större i Nordeuropa än i Sydeuropa.
Skälet till den låga efterfrågan i södra Europa antogs vara den bristande tillgången till datorer.
Utbudet av it-baserade läromedel var vid undersökningstillfället relativt begränsad av fyra skäl:
nya produkter hade svårt att nå lönsamhet i det korta loppet så riskerna med att introducera nya
titlar var betydande, försäljningen till hushållen var begränsad till ett fåtal titlar, endast i fyra länder
ansågs marknaden vara tillräckligt stor (Storbritannien, Tyskland, Frankrike och i någon mån
Spanien) och slutligen angavs den bristande tillgången till datorer som ett skäl.
Enligt rapporten hade läromedelsförlagen vid denna tidpunkt få digitala produkter och utbildningssektorn ansågs inte av medieproducenter som intressant eftersom det var svårt att etablera sig
där. Bristen på ekonomiskt stöd angavs som det främsta hindret även om flera länder i slutet på
1990-talet introducerade program för att stimulera framväxten av multimediaprodukter för skolbruk.
I en liknande studie från april 2002 framhölls att pendeln i vissa länder började svänga från
investeringar i infrastrukturen till investeringar för utveckling av lärresurser. Det gällde länder
som hade en godtagbar teknisk infrastruktur i skolorna. Men strategierna för innehållsutveckling
varierade från land till land. Vissa länder, däribland Sverige, uppmuntrade skolor och lärare att
utveckla sina egna material medan andra, till exempel Storbritannien, stödde framväxten av stora
samarbetsavtal mellan förlag, TV, media, museer, bibliotek och andra kulturella institutioner för
att ge skolor tillgång till stora mängder lärresurser. Vid denna tidpunkt sattes stort hopp till att
samarbeten mellan den privata och den offentliga sektorn, så kallade Public Private Partnerships,
skulle vara ett sätt att främja utvecklingen. I övrigt framhölls att läro- och kursplaner hittills inte
påverkats nämnvärt av introduktionen av informationstekniken i de europeiska skolorna.
Under denna tid gjordes även nationella satsningar i flera länder. Trots att Sverige åter ligger
långt fram vad gäller teknik saknas en samlad bild av vilka lärdomar vi kan dra av dessa satsningar. Vi menar att särskilt fyra rimligt jämförbara länder är intressanta, Danmark, Norge, Nederländerna och England. De skandinaviska länderna beskrivs först.
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Danmark
Skolsystemets uppbyggnad
Det danska skolsystemet har en decentraliserad struktur, liknande det svenska. Undervisningsministeriet har det övergripande ansvaret och anger genom lagstiftning de mål och ramar som
gäller för undervisningen, inklusive läroplaner. Men de lokala myndigheterna och de enskilda
skolorna avgör hur målen ska uppnås. Det råder inte skolplikt, men däremot så kallad undervisningsplikt vilket innebär en skyldighet för föräldrarna att tillse att barnen får utbildning motsvarande
grundskolan.

Statligt it-stöd till skolorna
Sedan slutet av 1990-talet har det statliga forskningsinstitutet UNI-C ansvar för att stödja skolornas
it-användning. UNI-C ansvarade också för en stor satsning på kompetensutveckling av lärare i
början av 2000-talet, kallad det pedagogiska IT-körkortet. Utbildningsmodellen hade många
likheter med ITiS och finansierades delvis av staten. Kommunerna fick betala en kursavgift för
varje lärare som deltog. Genomförandet av utbildningarna skedde delvis med privata utbildningsanordnare med certifierade lärare. Över 75 procent av lärarkåren har genomgått denna utbildning.

Nationella it-satsningar
Trots att Danmark, liksom Sverige, har en konkurrensutsatt läromedelsmarknad har den statliga
skolpolitiken varit betydligt mer intresserad av läromedelsfrågor än den svenska. Många statliga
satsningar på it i skolan har haft en innehållslig komponent. I en it-strategi för utbildningssektorn
som lanserades våren 2001 sägs bland annat att en stor del av det undervisningsmaterial som
hittills utvecklats och gjorts tillgängligt via cd-rom och internet, inte fullt ut utnyttjat den it-pedagogiska
potentialen.
Man ville därför bidra till utvecklingen av nya undervisningsmaterial. Kriterierna för utvecklingen
kan vara en annan och de kan ha kvalitativt bättre förmedling av kunskaper och färdigheter och/
eller tillgång till vetande och upplevelser som ligger utanför den traditionella undervisningens
möjligheter. Man vidgade läromedelsbegreppet till att omfatta även museernas samlingar,
bibliotek, arkiv och andra källor, eller nätbaserade rollspel med mera. Även på forskningssidan
har frågor runt läromedel uppmuntrats. Redan 2009 tog tre danska forskare fram en handledning till lärare i hur man kan använda mobiltelefoner i undervisningen.
2009 kom också tre utvecklingsinitiativ om totalt 11 miljoner danska kronor från regeringen. Det
ena utvecklingsinitiativet handlar om digitala lärresurser som vänder sig till lärarna, och har till
uppgift att öka deras förmåga att dra nytta av teknik- och medieutvecklingen i sin undervisning.
Läxhjälp online är det andra initiativet, och här handlar det om interaktiva lärresurser, animationer
och videofilmer som ska öka förståelsen av viktiga frågor och problemställningar i olika ämnen.
Tanken är både att materialet ska fungera som stöd för eleverna när de gör sina uppgifter hemma,
och som ett sätt att differentiera undervisningen i klassen. Det tredje initiativet var att uppgradera
EMU – Danmarks skolwebb. Det handlade om att skapa ett mer lättanvänt gränssnitt och att satsa
på sociala medier och användarskapat innehåll.
2010 tillsattes en rådgivningsgrupp som ska hjälpa den ansvariga ministern att överblicka de
utmaningar och möjligheter som den digitala utvecklingen skapar för skolan. Gruppen består av
nitton personer från skola, näringsliv, forskning och ideella organisationer.
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Nuläget
2011 kom en ny it-strategi för skolan som omfattade 1,5 miljarder danska kronor. Strategin ingår
i en övergripande nationell strategi. Regeringens mål är att danska elever ska vara bland de främsta i
världen 2020 och nå PISA topp-tio. En ökad digitalisering av undervisningen ses som ett nödvändigt
och avgörande steg på vägen dit. Man understryker att en bättre och mer vardaglig it-användning
kan göra det möjligt för alla elever att få en passande undervisning och kunskapsutveckling i sin
egen takt och efter sina behov. Samtidigt lär sig eleverna kritiska och kommunikativa färdigheter
som de behöver för att göra sig gällande i dagens globala och digitala värld.
Strategin har fyra delar: att skapa en marknad för digitala läromedel, forskning om it-baserat
lärande, att skapa en väl fungerande digital infrastruktur samt att utveckla nätverk, samarbete
och kunskapsdelning bland lärarna. Den mest uppmärksammade delen är att ge kommunerna
stöd till inköp av digitala läromedel och lärresurser. Regeringen avsätter 500 miljoner till detta
och man förutsätter att kommunerna satsar minst lika mycket. För närvarande får kommunerna
statligt stöd med upp till 50 procent av kostnaden för att köpa in digitala läromedel som uppfyller
angivna kvalitetskrav. Kommunerna får alltså del av den statliga subventionen om man köper
läromedel från en kvalitetslista. I övrigt är man givetvis fri att även köpa in andra produkter.
Avsikten är att hjälpa marknaden att ta fart, så att den efter satsningens slut är självbärande.
En välfungerande marknad antas kunna ge en betydligt bättre och billigare tillgång till digitala
lärresurser än idag, vilket i sin tur kan ge kommunerna större utrymme och starkare incitament
att satsa mer inom området. Nyligen konstaterades att inköpen har fyrdubblats sedan 2012, så
marknaden börjar långsamt ta form 7.
Vidare vill man förbättra distributionen av digitala läromedel genom att skapa mer effektiva
plattformar och kanaler. Tanken är att skapa plattformar som fungerar ungefär som dagens ”app
stores” för smartphones som bygger på gemensamma och öppna tekniska standarder. Dessutom
kommer regeringen att ge stöd åt utveckling och distribution av lärresurser utvecklade av lärare
som skapas, delas och sprids utan vinstsyfte.
Utöver detta planerades det att alla danska skolor skulle ha fungerande trådlösa nätverk före
2014. I år ska alla elever också ha en egen dator. Vidare arbetar man för att senast 2016 kunna
genomföra alla nationella prov och examensprov på nätet. Man räknar med att effektivisera prov
och rättning och kommer att utveckla nya former av prov. Slutligen tillförs ytterligare resurser till
forskning om och utveckling av it-baserade lärandeformer. I strategin understryks att det absolut
inte handlar om att elektrifiera den traditionella undervisningen, utan syftet är att undersöka hur
teknikens möjligheter bäst kan komma till nytta för att utveckla både undervisning och lärande.
I juni 2014 publicerades en rapport som försöker beskriva vilka effekter den danska satsningen
haft. 8 Resultaten visar i korthet att det ger vissa ekonomiska fördelar (och möjligen även kvalitetsmässiga) om man köper in lärresurser centralt i kommunen. Vidare skriver man i rapporten
att digitala läromedel bidrar till att kunna differentiera undervisningen och motivera elever, men
i mindre grad till samarbete eller känslan av att lärsituationen är autentisk (det vill säga att den
handlar om verkliga frågor och inte bara skolfrågor). Vissa lärare tycker att digitala läromedel
frigör tid, andra håller inte riktigt med. Det är framför allt i förberedelsefasen man anser sig
kunna spara. Över hela lärarkollektivet tycker sig utvärderarna se en viss tidsbesparing. Slutligen
skriver man att, som tidigare så beror upplevelsen mycket på skolans it-miljö – utan en bra infrastruktur
och god it-miljö så uppnår man inte ovan nämnda fördelar.

7
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Norge
Skolsystemets uppbyggnad
Det norska skolsystemet har stora likheter med det svenska och det danska. Kommunerna är huvudmän för grundskolorna medan gymnasieskolorna sköts av fylkena, som motsvarar de svenska
länen. Man har en nationell läroplan och en myndighet, Utdanningsdirektoratet, som bland annat
har till uppgift att utvärdera och utöva tillsyn över skolväsendet.

Statligt it-stöd till skolorna
2010 etablerades Senter for IKT i Utdanningen 9 med uppgift att bidra till höjd kvalitet i norsk
utbildning genom ökad användning av informations- och kommunikationsteknik – en liknande
roll som det danska UNI-C.

Nationella it-satsningar
Handlingsplanen ”IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003”, var en del av en nationell plan för
att stärka norsk utbildning och forskning i ett internationellt perspektiv. Den innehöll bland annat
en it-satsning inom lärarutbildningen. Regeringen fördelade 30 miljoner NOK årligen till de institutioner
som arbetar med lärarutbildning. Men i en forskningsrapport som presenterades 2013 konstaterades
att satsningarna på it i lärarutbildningen fortfarande i regel drivs av eldsjälar, att de är svagt
förankrade hos ledningen och att satsningarna saknar ett övergripande perspektiv.
Som en del av ”Strategi for elektronisk inhold 2002-2004” som spände över alla politikområden
avsattes 80 miljoner NOK för att utveckla nya digitala läromedel som skulle följa intentionerna i
läroplanen och utgå från en konstruktivistisk syn på lärande. Norge har, liksom Danmark och Sverige,
en fri läromedelsmarknad där skolhuvudmännen själva väljer vad och av vem man vill köpa sina
läromedel. Men staten har ett ansvar att finansiera utvecklingen av digitala lärresurser inom områden
som är för små för att det ska kunna finnas en fungerande kommersiell marknad.
2006 lanserades Kunskapslyftet med omfattande reformer som skulle göra norska elever mer
redo att leva i ett kunskapssamhälle. Ett av de mer uppmärksammade inslagen var att man utöver
de tidigare basfärdigheterna att läsa, skriva, räkna och uttrycka sig muntligen, också införde digital
kompetens som en femte basfärdighet som skulle prägla alla skolämnen.
Det finns numera en medveten strävan att minska antalet statliga strategier och efter Kunskapslyftet har någon ny nationell it-strategi för skolan inte lanserats. Däremot har Norge sedan 2009
börjat introducera it-baserade nationella prov. Sedan 2012 är digitala prov normen inom de flesta
ämnen och 2013 fick eleverna i ett antal försöksskolor även använda internet under provtillfället.

Nuläget
För närvarande utvecklar IKT-Sentret på uppdrag av regeringen en norsk virtuell matematikskola för elever i högstadiet, kallad Den Virtuelle Matematikkskolen – DVM. Det är inte bara en
samling webbaserade matematikresurser utan en skola med lärare som undervisar elever, enskilt
och i grupp, som ska fungera som ett komplement till den lokala skolan. Syftet är dels att höja
kvaliteten på matematikundervisningen och därmed stärka motivationen och kunskaperna hos
elever som har låga resultat och dels ge större utmaningar till de duktigaste eleverna. Försöksverksamheten pågår och beslut om att eventuellt permanenta tjänsten kommer sannolikt att
fattas under 2015.

9

https://iktsenteret.no/

10

LÄROMEDEL BEHÖVS FÖR SKOLANS DIGITALISERING

Andra tjänster som IKT-Sentret tillhandahåller är bland annat ett självvärderingsverktyg, kallat
Skolementor, som ska hjälpa dem att bedöma sin digitala mognad. Det nya svenska verktyget
som SKL utvecklat, LIKA; liknar i många avseenden det norska som varit tillgängligt sedan 2008.
En annan intressant stödresurs som Sentret utvecklat är kvalitetskriterier för digitala lärresurser
som ska hjälpa lärare att bedöma både den pedagogiska och tekniska kvaliteten.
En del i reformen Kunskapslyftet 2006 var att gymnasieelever inte längre skulle behöva betala
sina läromedel privat. Staten tilldelade fylkena medel för läromedelsinköp samtidigt som man
uppmuntrade fylkena att köpa in digitala resurser. 18 av de 19 fylkena påbörjade då ett samarbete
där man själva tog ansvar för produktion och distribution av digitala läromedel, kallad Nasjonal
Digital Læringsarena, NDLA. 10 Av de resurser man får från staten används minst 40 procent till
att köpa in material (inklusive rättigheter) från de norska förlagen. Övriga medel används till att frigöra
tid för lärare och forskare att utveckla nya digitala lärresurser. Samtliga material publiceras under
Creative Commons-licenser. Modellen har varit framgångsrik för att öka användningen av
digitala lärresurser och som kompetensutveckling för lärare.

Nederländerna
Skolsystemets uppbyggnad
Nederländerna har utbildningsfriheten inskriven i grundlagen, vilket bland annat innebär en rätt
att fritt etablera skolor, ekonomisk jämlikhet mellan privat och statlig utbildning samt ett krav på
lokala myndigheter att tillhandahålla statlig utbildning. De privata skolorna dominerar i Nederländerna. Både inom primärutbildning (4-12 år) och sekundärutbildning (13-18 år) är cirka 65-70
procent av skolorna privata. Utbildningsministeriet har det övergripande ansvaret för utbildningen och ansvarar för kontroll och finansiering. Man har ingen nationell läroplan och inte heller
några nationella prov. Istället sätter Utbildningsdepartementet upp slutmål för eleverna, men
skolorna bestämmer själva hur man når dessa mål. Ett nationellt utbildningspolitiskt mål är att
höja kvaliteten i den grundläggande utbildningen ytterligare och höja sin position i PISA-mätningarna
från nuvarande runt tionde plats till att vara bland de fem främsta.

Statligt it-stöd till skolorna
Landets skolinspektion har en stark ställning och stolta anor från Napoleons dagar. It-frågorna
ingår som en viktig del i myndighetens granskningsarbete. Den utför inte bara inspektioner utan
arbetar till viss del även med skolutveckling. I det holländska systemet fungerar alltså utbildningsdepartementets it-avdelning ungefär som en beställare, olika privata aktörer som utförare och
inspektörerna som kvalitetsgranskare.
Utbildningsdepartementet finansierar även ”Kennisnet” – som är det nationella organet för att
stödja skolornas it-arbete, organiserad som en stiftelse. 11 Det finns en motsvarande organisation,
kallad Schoolinfo, som ska stödja skolornas pedagogiska arbete. Organisationerna har ett nära
samarbete.

Nationella it-satsningar
Under slutet av 1990-talet ökade den statliga budgeten för it i skolan kraftigt för att 2000 uppgå
till nästan 350 miljoner euro i ett land som har ungefär dubbelt så stor befolkning som Sverige.
Därefter krympte den igen. Men när den var som högst satte man också målet att det 2002 skulle
finnas digitala läromedel för alla de kunskapsmål som regeringen satt upp och där it spelade en
roll. Vidare skulle marknaden kunna erbjuda tillräckligt med it-baserade läromedel för att stödja
10
11
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nydanande undervisningsmetoder. En fyrdelad strategi föreslogs för att nå dessa mål.
1. Att främja kunskapen och tillgängligheten runt existerande läromedel.
2. Att stödja utvecklingen av expertis och spridning av kunskap och erfarenheter om de nya
möjligheter som står till buds vid användning av it-baserade läromedel.
3. Att göra skolor och lärare delaktiga i utvecklingen av nydanande it-läromedel.
4. Tilldelning av ekonomiska resurser till skolor.
Det sades i strategin att det fanns ett mycket stort behov av läromedel som stöder nya former
av lärande. Skolornas köpkraft skulle stärkas genom bidrag, och utvecklingen av nya läromedel
skulle stödjas dels med projektmedel, dels med ett utbytesprogram för läromedel med Kanada
och Storbritannien, och dels med ett avtal med fyra stora förlag för att skapa mer än 200 internetsa jter med undervisningsmaterial via Kennisnet.
Nederländerna var ett av de länder som tidigast och tydligast satsade på öppna digitala lärresurser
(Open Educational Resources – OER). 12 2008 öppnades en nationell plattform för att skapa, dela
och söka öppna lärresurser som omfattade hela utbildningsväsendet, från skola till universitet.
Fem-sex år senare är det tydligt att de öppna resurserna inte medfört den omvälvning inom digitala
lärresurser som man hoppades på. Webbplatsen Wikiwijs13 har över 100 000 resurser men
användningsgraden är inte så hög som man hoppats – sannolikt av fyra skäl: den starka regleringen
av läromedel, oro bland lärare att deras arbetsbörda ska ökas genom krav från arbetsgivaren att
de ska skapa digitala resurser, okunskap om reglerna runt copyright samt felaktiga ekonomiska
incitament där staten ger skolorna öronmärkta pengar till att köpa läromedel vilket gör att pengarna
inte kan föras över till andra ändamål.
Kennisnet har under många år följt och granskat de holländska skolornas it-mognad utifrån verktyget
”fyra i balans”. Årliga uppföljningar har gjorts utifrån temana: infrastruktur, kompetens och kompetensutveckling, digitalt innehåll samt pedagogisk vision. Tanken är att en skola behöver ha balans
mellan dessa fyra komponenter. Man menar att utvecklingen kan beskrivas på följande sätt:
• 1997-2002 från pionjärarbete till tillgång. Mycket få skolor hade internetanslutning i slutet
av 1990-talet. Skolsektorn och Utbildningsministeriet var fast beslutna att undanröja detta.
Kennisnet grundades 2001 och tilldelas två huvudsakliga uppdrag: att stimulera marknaden
för digitala utbildningsresurser och att inrätta ett nationellt nätverk som skulle ge alla
utbildningsinstitutioner tillgång till internet.
• 2002-2005 från tillgång till tjänster. Huvudsyftet under åren därefter var att säkerställa
internetuppkoppling för skolor. Kennisnet främsta uppgift skiftade sedan till att tillgängliggöra
digitala lärresurser och tjänster via en nationell it-infrastruktur. När marknaden uteblev fick
istället Kennisnet utveckla dessa tjänster och resurser.
• 2005-2009 från tjänster till användning. I takt med att marknaden expanderade, kunde Kennisnet
skifta fokus från att utveckla egna tjänster till att uppmuntra användningen av alla andras
utbildningstjänster. Man förbättrade även den nationella infrastrukturen till exempel genom att
skapa plattformstjänster och genom att utveckla öppna standarder i samarbete med skolsektorn.
• 2009-2012 från användning till balans. Genom att bygga på en växande mängd data och
erfarenhet, har Kennisnet kunnat hjälpa skolor till förnuftig it-användning. Förutom att förbättra
den nationella infrastrukturen, har Kennisnet använt dessa insikter för att hjälpa skolor att
uppnå integration (fyra i balans) och därigenom påskyndat it-mognaden.

Nuläget
I en strategisk plan för 2013-2017 skriver Kennisnet att man har utvecklat modellen Fyra i balans
så att den har mer fokus på hur it kan användas till att organisera och leda skolor samt till att

12
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uppnå bättre resultat. Kennisnet kommer också att fortsätta att samla insikter om vad som fungerar
och vad som inte fungerar ifråga om skolors it-användning.
I planen sägs att den ekonomiska krisen och en minskande befolkning i landet samt brist på
utbildad arbetskraft, gör att det finns ett tydligt fokus i utbildningspolitiken på åtstramning men
också höjd kvalitet och effektivitet inom utbildningssektorn. Som ett led i detta arbete finns det
en stark strävan att integrera it i lärprocesserna och skolornas administrativa arbete. Därför har
utbildningsdepartementet inte tagit fram någon separat it-strategi. I sin strategiska plan lyfter
dock Kennisnet fram fyra teman som kommer att prägla organisationens arbete de kommande åren:
• Individualisering. För att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential behöver lärare i högre
utsträckning använda digitala verktyg för att kunna bistå eleverna i deras egen lärstil. Vidare
kan en ökad användning av digitala verktyg minska lärarnas administrativa arbete.
• Professionalisering. Man vill stödja en professionell utveckling av lärare, skolledare och lokala
skolstyrelser med digitala verktyg och med hjälp av ökad kommunikation.
• Resultatförbättring. Skolor måste ständigt sträva efter att förbättra elevernas resultat. För att
göra det krävs en god organisation och processer där man kontinuerligt bedömer och utvecklar
sitt arbete. Detta görs bäst med digitala verktyg.
• Problemfri användning av it. Individualisering, professionalisering och resultatförbättring
är endast möjligt att uppnå om de grundläggande förutsättningarna är de rätta. Problemfri
it-användning börjar med att man omvandlar skolans egen vision till faktiska val och att man
skapar en effektiv it-infrastruktur och en kunnig personal för att förverkliga sin vision.
Dessutom behöver skolan stöd av en fungerande nationell it-infrastruktur.

Storbritannien / England
Skolsystemets uppbyggnad
Under 00-talets senare år förändrades brittisk politik påtagligt genom att de respektive kungadömena, England, Skottland, Nordirland och Wales blev betydligt mer självständiga. Det gemensamma brittiska inslaget minskade kraftigt. Vidare genomförde England en starkt decentraliserad
skolpolitik där en stor del av ansvaret numera ligger på enskilda skolor.
Det övergripande ansvaret för utbildningsfrågor i England ligger hos två olika departement
Department for Education (DfE) och Department for Business, Innovation and Skills (BIS). DfE:s
ansvar omfattar planering och uppföljning av skolornas utbildningsutbud och att det finns en
sammanhållen politik för barn och unga. BIS har ansvar för vetenskap och innovation, vuxenutbildning, högre utbildning och företagande.
Kommunens roll har förändrats de senaste åren. De lokala myndigheterna har numera en skyldighet
att säkerställa att det finns lämpliga utbildningsmöjligheter för alla ungdomar inom deras
ansvarsområde. De tre huvudsakliga ansvarsområdena är att säkerställa ett tillräckligt antal
utbildningsplatser; att ta itu med undermåliga skolor och arbeta för att höja resultaten; samt att
stödja utsatta barn och ungdomar. Regeringen uppmuntrar starkare skolor att samarbeta med
svagare skolor för att höja standarden.
Det finns både offentligt och privat finansierade skolor i England. Bland de offentligt finansierade
skolorna finns både offentligt/kommunalt styrda skolor och fristående skolor. Samtliga åtnjuter
stor lokal frihet men också ett stort ansvar. Det finns miniminivåer för vad eleverna i en skola ska
prestera på nationella prov. Skolor som hamnar under tröskelvärdet blir först föremål för ytterligare stöd och granskning men kan, om de misslyckas med att höja kunskapsnivån, bli föremål
för ytterligare sanktioner.
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Statligt it-stöd till skolorna
Becta, British Educational Communications and Technology Agency, skapades 1998. Dess roll var
att stödja och utveckla skolornas it-användning, och att påverka marknaden så att den utvecklade
de varor och tjänster som skolsektorn behövde. Man ägnade sig också åt forskning och utvärdering
av effekterna av skolornas it-användning för att kunna ge vägledning. Myndigheten lades ner
2011. I England är det numera utbildningsdepartementet som ansvarar för it-frågorna men staten
bistår numera främst med stöd och råd i upphandlingsfrågor.

Nationella it-satsningar
I september 2001 konstaterade den brittiska skolministern att nästan alla skolor nu var uppkopplade
mot internet. Antalet elever per dator hade minskat från 11,8 till 7,1 sedan 1998 och nästan tre
fjärdedelar av lärarna upplevde att de hade betryggande it-kunskaper. Detta hade uppnåtts
bland annat genom satsningarna på National Grid for Learning, it-myndigheten Becta och
Teachernet. Mellan åren 1998 och 2004 räknade regeringen med att ha investerat sammanlagt
1,8 miljarder pund på it i skolan. Därmed ansåg man att det var tid att satsa på digitala läromedel
och på hur it bäst kan användas för att uppnå en så hög utbildningskvalitet som möjligt.
Curriculum Online, en stor satsning på digitala läromedel, aviserades i december 2001. Satsningen
var ett samarbete mellan regeringen, medieproducenter och programvaruföretag och syftade till
att ta fram digitala läromedel för samtliga skolämnen. Tjänsten lanserades 2003 under benämningen
BBC Jam. Den stängdes igen i mars 2007 efter att man satsat totalt 150 miljoner pund och efter
klagomål från EU-kommissionen och inhemska förlag att BBC överskred sitt mandat som public
service-företag när man erbjöd gratis digitala läromedel.

Nuläget
2011 kom också en läroplansreform i England som innebar att man inte längre har en nationell
läroplan i alla ämnen, i syfte att få ökat fokus på de viktigaste kunskaperna och att ge större
frihet för skolorna. Ett nytt ämne introduceras i september 2014, kallat ”Computing”, vilket
möjligen kan översättas till tillämpad programmering. Redan tidigare fanns ett ämne som heter
”Design and Technology” som tycks vara mer inriktat på kreativitet, design och problemlösning
med tekniska hjälpmedel. Liksom i Norge är it-kompetens definierat som en nyckelfärdighet som
inte går att välja bort och elevernas kunnande värderas utifrån en åttagradig skala.
För att underlätta införandet av det nya ämnet tillskjuter utbildningsdepartementet 2 miljoner
pund under åren 2013-2015 till ett nätverk kallat Computing at School, som består av en rad
organisationer med anknytning till skolsektorn men som också samarbetar med it-industrin. 14
Man erbjuder bland annat stöd och kompetensutveckling till it-lärare och bygger upp ett nätverk
och en organisation för it-lärare.
Skolornas it-arbete granskas av tillsynsmyndigheten Ofsted vars senaste granskningsrapport
publicerades 2011. Där konstaterade man att it-undervisningen var bra eller mycket bra i två
tredjedelar av låg- och mellanstadieskolorna medan knappt hälften av högstadieskolorna höll
motsvarande standard. En majoritet av skolledarna i de lägre stadierna hade en tydlig och positiv
uppfattning om hur tekniken kunde bidra till att utveckla deras skolor. Även i detta avseende var
situationen mindre tillfredsställande i högstadieskolorna. Endast hälften av skolledarna ansågs
godkända ifråga om skolutveckling med it.
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Hur kan svensk skola bättre ta tillvara
digitaliseringens potential?
Många forskare har undersökt om it-användning i skolan förbättrar elevernas resultat. Det finns
ingen entydig bild av detta, sannolikt beroende på att det inte är tekniken i sig som styr utan hur
den introduceras och används i undervisningen. Bäst tycks de skolor lyckas som har en kunnig
och drivande ledning, god infrastruktur, välutbildade lärare och en tydlig idé om när, hur och
varför man ska använda it i olika undervisningsmoment. 15 De digitala läromedlens roll i denna
process har inte varit föremål för någon omfattande forskning. Men det förefaller rimligt att
digitala läromedel av god kvalitet skulle underlätta skolans digitalisering. I det svenska forskningsprojektet Unos Uno framhålls till exempel tillgången till digitala lärresurser som en av fem
avgörande framgångsfaktorer för att en skola eller kommun ska lyckas med sin satsning på en
dator till varje elev. 16 Robert Kozma lyfter också fram utveckling av digitalt innehåll som en av
fem nyckelfaktorer i nationella handlingsplaner. De övriga är uppbyggnad av infrastrukturen,
utbildning av lärarna, teknisk support till skolor och förändring av läroplaner och kursplaner. 17
Det amerikanska utbildningsdepartementet publicerade för några år sedan en metastudie, det
vill säga en genomgång av tidigare forskning, om it i skolan. 18 I analysen granskas 51 studier av
effekter av nätbaserat lärande (online learning), genomförda mellan 1996 och juli 2008. De flesta
studierna var publicerade under 2004 eller senare. I sin genomgång skiljer de forskare som
departementet anlitat mellan nätbaserat lärande som alternativ till eller ersättning för vanlig
undervisning (det vill säga undervisning där lärare och elever möts ansikte mot ansikte) och
nätbaserat lärande som ska förstärka vanlig undervisning. Den viktigaste slutsats som rapportförfattarna drar är att det finns statistiskt säkerställda resultat som visar att så kallad blended
learning, det vill säga en blandning av nätbaserat lärande och undervisning ansikte mot ansikte,
är den effektivaste undervisningsformen.
Den är effektivare än it-baserad
distansundervisning och undervisning
som sker enbart ansikte mot ansikte. Men
man framhåller också att analysen inte
kan slå fast att det är informationstekniken
som medium som är överlägset. Det tycks
vara kombinationen av olika undervisningsmetoder som ger utslag samt att
det nätbaserade lärandet medverkade till
att få eleverna att ägna mer tid åt sina
studier.
I en annan metastudie, denna gång av
forskning om huruvida aktivt lärande eller aktiva elever förbättrar lärandet, undersöktes 225
studier. 19 Resultaten är slående – elever som har varit aktiva vid inlärningstillfället i genomsnitt har
6 procent bättre provresultat och att elever med traditionell (kateder-) undervisning löper 1,5 gånger
större risk att underkännas än elever i klasser där läraren introducerat metoder för aktiv inlärning.
Forskarna själva konkluderar att om motsvarande resultat uppvisades inom det medicinska fältet
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För ett försök att sammanfatta forskningsläget se Hylén, Jan (2013): Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt. Ifous rapportserie 2013:1. Ifous och FoU Skola/Kommunförbundet Skåne, mars 2013.
Grönlund menar att det saknas förlagsproducerat material och drar slutsatsen att produktionen istället bör ske lokalt.
Se Grönlund, Åke (2014): Att förändra skolan med teknik. Bortom en dator per elev. Örebro universitet 2014, sid 44-45.
Kozma, Robert (2007): Comparative Analysis of Policies for ICT in Education. Center for Technology in Learning, SRI International.
To appear in the International Handbook on Information Technology in Education.
U.S. Department of Education (2009): Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. A Meta-Analysis and Review
of Online Learning Studies. http://www.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
Freeman et al (2014): Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, PNAS 2014.
Crossmark, Volume 111, No: 23. http://bit.ly/1mS59bM
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skulle man omedelbart införa metoden som praxis i behandlingen. En metod som främjar aktiv
inlärning är till exempel flipped classroom, som just nu är mycket populär.
Det svenska forskningsprojektet Unos Uno konstaterar att pedagoger som arbetar med it i
undervisningen utifrån en tydlig pedagogisk modell, som att skriva sig till läsning eller flipped
classroom, får bättre resultat än andra. 20 En stor norsk undersökning från 2013 visar också på att
pedagogens förmåga att leda det it-stödda arbetet i klassrummet är av avgörande betydelse,
både för att minska elevernas icke-skolrelaterade it-användning och för att stärka deras lärande.
21
Framtida kompetensutvecklingsinsatser kan därför behöva inriktas mer mot att skapa tydliga
modeller och strukturer för användningen av lärplattor i undervisning och lärande.
Vidare har det funnits en övertro på att lärarna själva ska utveckla de läromedel som behövs i
skolarbetet. Unos Uno som följt 11 skolhuvudmän med skolor där varje lärare och elev under flera
års tid haft en egen dator, visar att lärarna lagt mycket tid på att utveckla eget material men att
detta inte är ett sätt att arbeta som är långsiktigt hållbart. Det är inte en rimlig utgångspunkt att
varje lärare eller ens varje kommun ska utveckla sina egna läromedel.
Det är inte heller realistiskt att tänka sig att skolans behov av läromedel enbart kan tillgodoses
av så kallade öppna lärresurser (Open Educational Resources). Det har under lång tid fästs stora
förhoppningar vid fria lärresurser 22 och de kommer sannolikt även framöver att utgöra ett värdefullt
komplement till kommersiella produkter, men de kan rimligen inte helt ersätta förlagsproducerade
material. Istället måste Sverige få fram nya typer av professionellt utvecklade digitala läromedel
som är anpassade till de nya arbetsformerna som växer fram. Detta argument får stöd av tre
undersökningar som Lärarnas Riksförbund (LR) publicerat där lärare i enkäter framhåller bristen
på digitala läromedel som ett hinder för att använda it i undervisningen. I en undersökning från
2013 upplever 65 procent av lärarna en brist på digitala läromedel. I en annan LR-undersökning
från 2012 efterfrågar 39 procent mer och ny digital programvara. 23
Ytterligare ett skäl till att eleverna bör arbeta mer i digitala miljöer men också att fler av dessa
miljöer bör vara professionellt utformade, är möjligheten att använda Learning Analytics. 24
Genom att systematiskt och allt mer automatiskt samla in data under det att eleven arbetar med
det digitala materialet kan läraren snabbt och successivt allt enklare och allt tidigare i processen
få tillgång till information om vad varje elev har för svårigheter, missuppfattningar vad gäller begrepp
eller behov av större utmaningar. Med tidig upptäckt kan individuella och tidiga insatser göras.
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Föredrag av Åke Grönlund vid konferensen Framtidens lärande, 11 april 2014.
Krumsvik, Egelandsdal, Sarastuen, Jones og Eikeland (2013): Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i
videregående opplæring. Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i
videregående opplæring? Sluttrapport. Universitetet i Bergen, 26 juni 2013.
Se OECD (2007): Giving Knowledge for Free – The Emergence of Open Educational Resources. OECD, Paris 2007.
Lärarnas Riksförbund (2012): Makten över läromedlen. Lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i undervisningen. Lärarnas
Riksförbund (2013): IT i undervisningen. Om lärares syften, användande och hinder.
Det framgår inte av undersökningarna om den upplevda bristen beror på att skolorna inte vill köpa in mer digitala produkter
eller om lärarna anser att det inte finns digitala produkter som motsvarar deras undervisningsbehov.
För en definition av begreppet learning analytics samt exempel på hur det används se www.laceproject.eu
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Avslutande samtal
Jan Hylén (JH): Rickard, det är du som VD för branschföreningen Svenska Läromedel som tagit initiativ till denna rapport. Vilka är dina reflektioner nu?
Rickard Vinde (RV): Det slår mig att man utan större framgång försökt digitalisera skolan i nästan
fyrtio år. Det har handlat mycket om elevaktivitet och teknik för teknikens egen skull men kopplingen till kunskapsuppdraget har varit svag. Försök att utveckla läromedel har gjorts av staten
och av olika medieföretag. Få försök har gjorts av läromedelsförlagen. Men innan det fanns trådlöst internet och varje elev hade varsin dator fanns förstås ingen efterfrågan på läromedelsförlagens
specialverktyg, läromedel som översätter läroplanen till undervisning och lärande. Nu står vi på
tröskeln till nya möjligheter att förbättra skolan för både lärare och elever med gott om digitala
läromedel.

JH: Vilka problem ser du med digitaliseringen i den svenska skolan i dag?
RV: Det bekymrar mig att det alltjämt är sådan skillnad på infrastrukturen mellan olika skolor. På
pappret finns det väldigt många datorer där ute men jag frågar mig i hur många av Sveriges
klassrum som 30 datorer omedelbart fungerar felfritt med trådlös uppkoppling vid varje lektionsstart. Trots ett starkt teknikfokus har det nog inte funnits ett tillräckligt helhetstänkande och
tillräcklig kravställning från lärare. De flesta skolor skaffar också datorer utan digitala läromedel.
De tror att det är en besparing men i själva verket förlorar lärare dyrbar tid när de själva måste
sätta ihop och värdera material. Lärare är professionella undervisare men bara vissa är dessutom
professionella läromedelsförfattare.
Om lärare och elever inte får professionellt utvecklade digitala läromedel, ger de stora investeringarna
i teknik bara ett begränsat värde. Jag är rädd för att Sverige håller på att slarva bort en stor
möjlighet till kunskap som vi måste utnyttja om vi ska oss tillbaka till PISA-toppen. Ytterst handlar
det om en bra arbetsmiljö för lärare och rätten till likvärdiga förutsättningar för elever att lära.

JH: Vilka erfarenheter drar du från andra länders satsningar?
RV: Både i Nederländerna och i Danmark tog man redan från början ett helhetsgrepp med infrastruktur, läromedel och kompetensutveckling. Det kan tyckas självklart men det har vi hittills helt
glömt i Sverige. Då är det inte konstigt att många datorer står i skolorna och samlar damm.
Det är också intressant att Danmark har satt upp kvalitetskriterier och Norge utvecklat guider för
att hjälpa lärare att bedöma digitala lärresurser. Att bara surfa på nätet duger inte som läromedel.
Man kan också se att det är professionellt utvecklade läromedel som följer läroplanen som lärare
använder. Författare och läromedelsförlag har en unik kompetens och framför allt kontakt med
lärares vardag och behov.

JH: Vilka utmaningar ser du framöver?
RV: Utmaningen för Skol-Sverige är att utveckla skolan som system så att lärare får ett bättre
stöd för att undervisa och elever för att lära. Vi kan inte bygga ett system på eldsjälar. Unos Uno
visar att det inte är långsiktigt hållbart att skolor begär att lärare ska utveckla eget material.
Det finns också en övertro på öppna resurser. Att alla aktörer för dialog med varandra är kanske
viktigast av allt om digitaliseringen verkligen ska fungera. Unos Uno visar också att it med
ogenomtänkt strategi ger sämre resultat än ingen it alls.
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För läromedelsförlagen finns det särskilda utmaningar. Skolor har väldigt skiftande tekniska
förutsättningar. Behov av nätbaserat lärande och mer bildmaterial ställer nya krav på läromedlen.
Det finns behov av effektiv distribution. Det finns forskning som visar att lärarhandledningar som
ger lärare mer stöd bör utvecklas. Läromedlen utvecklas nu mot digitala ekosystem som samlar
metod, lärresurser och uppföljning och möter nya behov för både lärare och elever. Learning
Analytics med möjlighet att följa elevers kunskapsutveckling är på sikt en stor möjlighet.
Svenska Läromedel har påbörjat arbetet. Vi för dialog med olika aktörer. Vi är med i Skolfederation
som kommer att bidra till effektivare distribution och tillgång till lärresurser. Vi har tagit fram en
kvalitetspolicy för att skolor och lärare lätt ska kunna välja grundläromedel med hög kvalitet.

JH: Finland (vars it-historia av utrymmesskäl inte finns med i denna rapport) har
nyligen lanserat ett initiativ inom innehållsområdet kallat EduCloud 25. Det ska bli
en tjänst som både marknadsför digitala lärresurser och öppna lärresurser, uppmuntrar lärare till samarbete och delning av resurser med mera. Det har kommit
till stånd genom ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer.
Vad tänker du om det?
RV: I den finska molnsatsningen går olika aktörer, däribland läromedelsförlag, ihop om en lösning
som ska ge lärare och elever många olika typer av digitala lärverktyg. Just nu testas EduCloud i
21 skolor. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen.

JH: Vilka åtgärder vill du se i Sverige nu?
RV: Sverige ska tillbaks till PISA-toppen och digitaliseringens potential måste tas tillvara för att
det ska vara möjligt. Den här rapporten visar också att läromedel behövs för skolans digitalisering.
Forskningen visar att blended learning med både tryckta och digitala läromedel är bäst och det
kommer successivt att ske en övergång till allt mer digitalt lärande. Det behövs en kick-start
för att stödja den processen. Jag skulle vilja att staten gör en digital satsning. Danmark är ett
bra exempel med ett klokt helhetsgrepp och inte bara diverse spretande initiativ. Sedan måste
förstås skolans huvudmän också ta sitt ansvar för att skolan ger lärare och elever det systemstöd
som de behöver.
Men en sådan satsning är ett första steg i en mångårig utvecklingsprocess. Den måste följas och
utvärderas av forskning. Vi vet fortfarande mycket lite om vad som händer i klassrummet. Inte
minst gäller det digitala läromedel. Med den här rapporten vill Svenska Läromedel bidra till ett
bättre beslutsunderlag och ge ett vidgat perspektiv från länder som redan har börjat vända utvecklingen i skolan.

25

För mer information om EduCloud, se Omvärldsbloggen, 22 oktober 2014: http://omvarld.blogg.skolverket.se/
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