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The essay concerns "the knowledge society", IT and the possibilities of school being changed 
to meet the future. The purpose was to reflect the ideas of researchers and authorities concern
ing work and education in "the knowledge society" and to illuminate/shed light on the 
importance of information technology in this connection, to map organizational and pedagogical 
shortcomings in the current school system and the changes that can be needed, and to investi
gate how these changes can affect teachers, pupils and librarians. 

The investigation, which was a text analysis of normative and futurist sources, was especial
ly directed towards how modem information technology can influence education/teaching. 
The differences between researchers and authorities were most obvious in the view of the 
importance of knowledge of facts and central control mechanisms for standards or grading. 
For the authorities, who were devoid of a thought out/carefully prepared and consequent view 
of knowledge and by that also of pedagogics, the information technique was the foremost 
cause of a change in pedagogy. The researchers also perceived the possibilities of IT, but 
emphasized the importance of pedagogical innovations irrespective of the technology. 
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v art samhalle har forandrats drastiskt de senaste aren. lndustrisamhallet ar pa vag att 
ersattas av "kunskapssamhallet" eller "informationssamhallet", dar tjanster och 
kunskap - inte traditionella varor - sags vara frarntiden. LivsUmgt larande ar ett nytt 
begrepp som innebar att vara kunskaper standigt maste "uppdateras". Ord som 
informationsteknik, databaser och Internet har blivit symboler fOr den informationsflod 
som valier over oss. 
Men trots all information finns det inget som sager att kunskapema okar. Information 
och kunskap ar narnligen inte sarnma sak. Forst nar informationen, medvetet och med 
urskiljning, anvands i praktisk handling kan den leda till kunskap. 
Hur ska man da kunna salla information och hitta just det man behover? Har borde 
naturligtvis skolan spela en viktig roll och lara elevema att lara for livet utifran de nya 
krav som stalls. Men trots att politiker och myndigheter i dag talar sig varma for den 
saken ser det inte alltid ut sa. Informationstekniken ar druigt spridd i skoloma och 
kunskap om datorer ses ofta som ett arnne - som manga ganger anses inkrakta pa 
"viktigare" arnnen. Dessutom utnyttjar inte skoloma i nagon narnnvard utstrackning 
den resurs som bibliotekariema, "experter pa informationssokning", utgor. 

Tankama pa skolan och dess mojligheter i :frarntiden vacktes under den tid jag arbetade 
pa gyrnnasiebibliotek och integrerat folk~ och skolbibliotek. 
Jag hade o:fta en kansla av att biblioteken kunde betyda betydligt mer for skolan och 
undervisningen an de egentligen gjorde och blev alltid inspirerad av elevers fragor och 
funderingar nar de :tatt nagon uppgift som de skulle losa sjalvstandigt. 
Det var ocksa roligt att uppleva hur de kunde soka information sjalva genom att ta 
hjalp och instruktion fran oss som arbetade dar. 
Nar IT-anvandningen pa biblioteket tog fart, genom att vi kopte in CD-ROM~skivor, 
frarnst uppslagsverk och artikelsok, borjade jag fundera pa hur "annorlunda laromedel" 
kunde paverka pedagogiken. Nasta steg i utvecklingen pa skolan var namligen 
lntemetuppkoppling. 
Nyfikenheten pa de nya mediemas mojligheter ledde till mitt val av uppsatsarnne. 

For att forsta vad som sker i det sa kallade kunskapssarnhallet har jag undersokt vad 
som sagts fran vissa myndigheter och pedagoger. Darefter har jag forsokt ta reda pa hur 
skolan ska kunna agera for att utbilda elever for frarntiden och hur modem 
informationsteknik kan paverka undervisningen. Jag ar overtygad om att biblioteken 
kornmer att spela en stor roll i framtidens skola och ar intresserad av 
bibliotekarierollens utveckling. 

Det har varit svart att hitta nagon direkt forskning pa det omrade jag undersokt. 
Daremot fmns en del skrivet om hur skolan frarntid kanlbor gestalta sig. Vissa 
pedagoger och biblioteksforskare har agnat sig at detta och jag har anvant mig av en del 
sadant material. Utbildningsmyndigheter har naturligtvis ocksa uttalat sig om 
framtidens skola och da frarnst med anledning vilka konsekvenser IT -utvecklingen har 
for skolan. Jag har aven studerat en del sadant material for att se om det finns skillnader 
mellan forskares och myndigheters frarntidsvisioner. 

Uppsatsen ar alltsa ett forsok att forsta vad som kan banda i det framtida samhallet 
frarnst pa arbets- och utbildningsomradet, hur skolan kan leva upp till forvantningar 
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och krav och hur skolans lokala aktorer (:framst Hirare, bibliotekarier och elever) 
paverkas av utvecklingen. 
Uti:fran pedagogik- och biblioteksforskares ideer och utbildningsmyndigheters 
uttalanden undersoker jag likheter och skillnader nar det galler synen pa framtidens 
"kunskapssamhalle", arbeten, kunskapskrav, informationsteknik, undervisningssystem, 
behov av organisatoriska och pedagogiska forandringar i skolan samt larar~, elev- och 
skolbibliotekarieroller i Sverige och intemationellt. 
Jag skarskadar ocksa myndigheternas syn pa kunskapssamhallets "nya pedagogik", en 
pedagogik som har sekelUmga anor. Det enda "nya" ar egentligen att garnla ideer tas pa 
allvar och att informationstekniken gor sitt intag i skoloma . 
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Begreppsdefiniti oner 

Jag anvander terrnen "kunskapssamhalle~' eller "informationssamhalle" som samlande 
begrepp for den samhallsstruktur som allmant sags folja efter vad vi kallat 
industrisamhallet. Vi anses befmna oss i en brytningstid mellan dessa samhallstyper, 
och det finns de som betraktar forandringen som ett revolutionerande paradigmskifte. I 
uppsatsen skiftar jag mellan de Mda termerna utan att egentligen lagga olika innebord i 
dem. Pedagoger lagger emellertid olika innebord i begreppen "information" och 
"kunskap", vilket framkommer i uppsatsen. 

Jag anvander ofta begreppet "ny pedagogik" foratt underlatta framstallningen. 
Begreppet sammanfattar de pedagogiska ideer som ar pa frammarsch i skolan. 
Egentligen finns inget "nytt" i denna pedagogik. Redan i borjan av detta sekel varnade 
till exempel den intemationellt beromde pedagogen och filosofen John Dewey1 for de 
problem som uppstod i samband med den mekaniska inlarning av fakta som han ansag 
kannetecknade skolan i det alltmer tekniska samhallet. InHirningen fjfumades alltmer 
fran dagliga praktiska erfarenheter och rycktes loss ur sitt sammanhang, menade han. 
Frobelpedagogiken2 ~ som framfor alit paverkat f6rskolan - kfumetecknas ocksa av att 
elevernas egna erfarenheter ska sta i centrum for inHirande. 
Brasilianaren Paulo Freire3 ar ett annat exempel pa en pedagog med star internationell 
genomslagskraft. Hans ideer liknar Deweys. Freires pedagogiska praktik gar ut pa 
personlig och social frigorelse. Kunskapen ska vara kopplad till ett praktiskt 
sammanhang och fungera som element i politisk kamp. 
Det "nya" ar egentligen att gamla ideer tas pa allvar och att informationstekniken gor 
sitt intag i skoloma. (I mitt undersokningsmaterialligger emellertid tyngdpunkten i 
argumentationen for en "ny" pedagogik snarare pa det personliga an pa det politiskt 
frigorande planet. Den ar dessutom ofta starkt inriktad pa "Ionsamhet".) 
Begreppet "skolan" avser grund- och gymnasieskolan ( och motsvarande i andra 
Hinder). Min uppsats behandlar inte hogskola, universitet, specialskolor och dylikt. 

Jag talar om bibliotekarien som "hon" eftersom texten blir mera lattlast pa det sattet. 
Av samma anledning sager jag ''han" om lararen och eleven. 
I amerikansk litteratur anvands oftast termen "media-specialist" for skolbibliotekarien. 
Jag har valt att anvanda var term "skolbibliotekarie" aven om det amerikanska 
begreppet egentligen beskriver hennes uppgift battre. 

1 John Dewey lev de 1859-1952 och skrev bland annat "Democracy and Education" ( 1916) och "Logic" (193 8) 
2 Friedrich Fr()bel, tysk pedagog (1782-1852), myntade begreppet "Kindergarten" 
3 Paulo Freire, fudd 1921, har bland annat skrivit "Pedagogy of the Opressed" 1970 
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Syfte 

Undersokningens syfte ar att - uti fran huvudsakligen ett begransat antal pedagogers och 
biblioteksforskares ideer och utbildningsmyndigheters uttalanden- se vilka likheter och 
skillnader som kannetecknar forskares respektive myndigheters syn pa: 

• ideer om liv, arbete och utbildning i "kunskapssamhallet ". 
• informationsteknikens betydelse for dessa ideer. 
• svagheter i nuvarande undervisningssystem. 
• vilka organisatoriska och pedagogiska forandringar som kan komma att kravas i 

skolan. 

• hur dessa forandringar kan paverka larar-, elev- och skolbibliotekarierollema. 

A vsikten ar att forsoka ta fram en overgripande bild i dessa fragor. Jag vill spegla den 
idedebatt som vuxit fram inom skolans omrade i samband med de stora fdrandringar 
som framfor alit informationstekniken antas leda till. 
Uppsatsen huvudsakliga syfte ar alltsa framst att undersoka ideer, tankar och 
framtidsspekulationer - inte de problem som kan forhindra att de blir verklighet. Detta 
ar en viktig avgransning i tmdersokningen som lasaren bor hcilla i minnet. 
A vsikten ar alltsa inte att spegla "verkligheten" i den meningen att jag koncentrerar 
mig pa till exempel ekonomiska problem (som argument mot forandringar inom 
skolan), larar- eller bibliotekariefackliga fragor (som eventuellt kan paverka 
forandringsbenagenhet) eller i ovrigt kritiska roster mot forandringar. 

Denna inriktning praglar sjalvklart kallurvalet. Jag har koncentrerat mig pa att studera 
pedagoger och biblioteksforskare som ifragasatter rcidande ordning inom skolan, som 
ar kritiska och som arbetar for forandringar. Jag riktar ett speciellt intresse mot dem 
som menar att modem informationsteknik kraver pedagogisk fomyelse inom skolan. 
Jag har motsvarande avgransning nar det ga.Iler myndighetsinformation. Jag studerar 
inte framst utvarderingar och rapporter fran utbildningsmyndigheter, utan snarare 
uttalanden och riktlinj er rorande framtiden och i synnerhet da sadana som avser 
anvandandet av informationsteknik i undervisningen. 
Jag bar ingen avsikt att koncentrera mig pa svenska forhcillanden eftersom jag inte 
tycker att det ar relevant for en undersokning av detta slag. Att inrikta mig pa "var" 
varld, det vill saga vastvarlden, ar for mig en sja.Ivklarhet. Jag vill fa en overgripande 
bild over (framst) den idediskussion som fors i mitt undersokningsmaterial rorande 
arbetslivet, skolan och framtiden. Som bibliotekarie ar jag givetvis dessutom 
intresserad av skolbibliotekariens roll, framst darfor attjag (atminstone fore 
undersokningen) ar overtygad om att hennes roll och inflytande pa skoloma kommer 
att vaxa. 
Att begriiosa denna undersokning till svenska forhcillanden skulle minska vyerna 
avsevart. De problem som skolan anses stA infor ar inte speciflka for Sverige och 
manga intressanta aspekter och ideer skulle ga forlorade inte rninst pa grund av brist pa 
undersokningsmaterial. 
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Jag riktar i framsta hand mitt intresse mot Skandinavien, USA och EU nar det ga.J.ler 
myndighetsinformation. De pedagogiska forskama och biblioteksforskarna kommer 
huvudsakligen fran Skandinavien och USA. 
En bred och relativt ytlig undersokning av detta slag har naturligtvis stora 
begransningar och kan inte pa nagot satt gora ansprak pa att vara "heltii.ckande". Detta 
ar inte heller min avsikt. Drivkraften for undersokningen ar min egen nyflkenhet pa 
ideer och spekulationer om framtidens skola ( och sa.mhalle) och gors for att i nagon 
man tillfredsstii.lla denna nyflkenhet. Jag ser skolbibliotekariens roll - och ideer om ett 
okat samarbete mellan larare och bibliotekarier - som speciellt intressant att undersoka i 
sam band med den pedagogiska debatt som pagfu. 

Problemformulering 

Med de kallor jag anvant som utgangspunkt for undersokningen vill jag soka svar pa 
foljande problem: 

- Vad anses kiinneteckna "k:unskapssarnha.J.let" och vilka arbeten och k:unskapskrav 
efterfragas. 

- Vilka skillnaderllikheter flnns i synen mellan forskare och myndigheter i 
undersokningsmaterialet nar det galler: 
- De problem och svangheter som dagens skola bar nar det ga.J.ler att leva upp till olika 
forvantningar i sarnhilllet. 
- De forandringar som anses vara nodvandiga pa det organisatoriska och pedagogiska 
ornradet. 
- Den betydelse som modern informationsteknik ges i detta sammanhang. 
- Hur dessa foriindringar paverkar larare, elever och skolbibliotekarier. 

Metod och tillvagagangssatt 

Undersokningen ar en textanalys. Materialet bestar till stor del av normativa ka.J.lor som 
har karaktar av framtidsscenarier. Jag har studerat ka.J.lorna utifran ett hermeneutiskt 
betraktelsesatt. De ideer jag studerar ar karaktaristiska for ett speci,ellt h!~toriskt och 
socialt sammanhang. Det ar alltsa viktigt att hMla i minnet att mycket av det som sags 
fran myndighets- och forskarhall ar baserat mer pa tro, antaganden,'·yisioner eller 
subjektiva bedomningar an pa empiri och vedertagen forskning. Det kan inte heBer vara 
annorlunda eftersom undersolmingen huvudsakligen behandlar framtiden. 
Urval av och tillgAng till material ar av naturliga skill (undersokningens karaktar) starkt 
begriinsat. 
Jag arbetar efter en preliminar problemformulering for att kunna samla material. Denna 
tar upp fragor om kunskapssarnhilllets karaktar och de problem och mojligheter som 
skolan star infor i synnerhet nar det ga.J.ler anvandning av informationsteknik. Jag 
koncentrerar mig huvudsakligen pa organisatoriska fragor samt pa larar- och 
skolbibliotekarierollen. 
En bearbetning av materialet leder till att jag ytterligare kan specifJ.cera 
problemformuleringen och visst material sovras bort, annat kommer till genom fornyad 
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sokning. Medvetenheten om de svagheter och problem som kannetecknar 
problemformuleringen (breda, overgripande och ospecifika fragor) leder inte till att jag 
begransar min undersokning till ett snavare omrade, eftersom det inte tjanar mitt syfte och 
intresse. 

Jag gar systematiskt igenom mina khllor for att undersoka vad som sags i de fragor jag 
vill ha besvarade. Vatje delproblem behandlas genom attjag skiljer mellan synpunkter 
och ideer fran forskare respektive myndigheter. I de fall jag inte redovisar nagra tankar 
fran nagon myndighet eller forskare som finns representerad i materialet som helhet, 
beror det pa att den speciella :fragan inte behandlas. Detta kan inte direkt tolkas som att . 
respektive forskare eller myndighet inte uttalat sig utan endast som att det saknas 
uppgifter i mitt material. 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrundstmdersokning dar jag sarnmanfattar de tankar 
och ideer om overgangen fran industrisamhhlle till kunskapssamhhlle som presenteras i 
mitt material. A vsikten ar att i nagon man forsta varfor den traditionella 
grundutbildningens mojligheter att mota nya kunskapskrav starkt ifragasatts och hur 
modem informationsteknik paverkar arbete och utbildning. 
Jag koncentrerar mig darefter pa kunskapssyn och pedagogiska fragor. Detta leder 
inledningsvis till en undersokning av de problem och svagheter som skolan anses ha med 
utgangspunkt fran undersokningsmaterialet. 
Darefter koncentrerar jag mig pa ideer som ror overgripande forandringar inom skolan 
och informationsteknikens betydelse. 
Slutligen behandlas undervisningsfragor och en forandrad larar- och bibliotekarieroll. 
Jag arvid undersokningens borjan overtygad om att bibliotekarier och larare behover 
utveckla sitt samarbete i skolan just pa grund av en annorlunda kunskapssyn och nya 
pedagogiska metoder. (Jag tror att medvetenheten om detta ar stor hos pedagogiska 
forskare och skolmyndigheter. Detta visar sig under arbetets gang vara felaktigt. Jag ser 
emellertid ingen anledning att "utesluta bibliotekariefragan" eftersom fl.era av de arbeten 
av biblioteksforskare som ingar i mitt material behandlar skolbibliotekariens roll.) 
Fragor som ror skolans ekonomiska problem tas inte upp, eftersom jag koncentrerar 
undersokningen pa tankar, ideer och visioner. Likasa berors :fragor om forhldrainfl.ytande 
knappast alls. Foraldrainflytande ar en viktig del i bade pedagogers och 
utbildningsmyndigheters ogon. Att jag uteslutit dessa fragor beror inte pa att de ar 
oviktiga utan pa att de faller utanfor ramen for min undersokning. 

Kallor 

Jag anvande mig huvudsakligen att tva typer av khllor: 

1. Dokument fran offi.ciella myndigheter, :framfor allt sadana som ror utbildning och skola. 
Dessa kommer fran Norden, EU och USA. 

2. Boeker och papers fran den pedagogiska idedebatt som fdrekommer hos en del forskare 
i Norden och USA, papers av forskare inom biblioteksvarlden, :framfor allt fran USA, 
och enstaka artiklar fran fackpress inom dessa bacia olliD:lden. 

Ett fatal khllor ar andrahandskallor i form av intervjuer eller artiklar. 
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Kalloma ar ofta i elektronisk form. 

Urval av kallor 

Jag har valt att koncentrera mig pa "vastvarlden" och da Norden, Europa och USA. 
Jag har huvudsakligen anvant dokument som jag funnit genom sokningar i LIBRIS, Info
Seek, Alta Vista och Gopher-servrar. Soktermer var bland annat pedagogik, pedagogisk 
forskning, skolan, larare, lararroll, biblioteksforskning, skolbibliotek, skolbibliotekarie, 
utbildning, utbildningspolitik, EU, utbildningsforskning, IT, informationsteknik, 
informationsteknologi, kunskapssamhalle. Dessa termer har ibland kombinerats med 
boolsk logik eller motsvarande metod samt trunkerats. I baser som praktiserar annorlunda 
sekteknik har den anvants . 

Urvalet har i stort sett skett fran det material jag fatt fram genom dessa sokningar. 
Dessutom har tillgangen styrt. Det har varit mycket svart att fa tag pa en del av backema; 
leveranstidema har varit upp till tva manader. 
Urvalet har huvudsakligen gjorts under hasten (1995). Vissa dokument som jag anvant ar 
dock tillkornna under 1996. Vid en ny sokning i LIBRIS i mars 1996 hittade jag inte 
speciellt mycket nytt material som skulle kunna vara anvandbart och avstod darfor fran att 
rekvirera det. 
Jag begransade mig till tre ornraden: Skandinavien, EU och USA. Inom dessa samlade jag 
dels myndighetsinformation (foretradesvis fran utbildningsmyndigheter), dels backer och 
papers fran pedagogiska forskare och biblioteksforskare. (Eftersom EU ar en 
sammanslutning av vitt skilda nationer vad gal.ler utbildningstradition var det sjalvfallet 
omajligt att hitta nagon pedagog - eller biblioteksforskare - som hade sina ratter i migon 
"EU -tradition".) 
Huvudparten av de nya pedagogiska ideerna kommer fran USA - detta speglar sig ocksA i 
urvalet. En dansk och en norsk forskare finns emellertid med i urvalet. Dessutom fmns en 
svensk pedagog med; Ingvar Nilsson. Han ar dock inte forskare. 
Eftersom min avsikt ar att anvanda dokument som behandlar framtidsvisioner, ideer och 
strategier fOr samhallets och skolans forvandling, mycket med avseende pa IT -anvandning, 
begransar jag i huvudsak mitt material till sadant som publicerats pa 90-talet. En 
forfattarpresentation finns i en bilaga (bilaga 7). 
Myndighetsinformationen ar ofta i elektronisk form och kommer huvudsakligen fran 
utbildningsornradet. 
Det fmns aven annat material i min undersokning, men det ar mycket begransat. Jag 
utesluter i stort sett sadant fran till exempel fackliga eller intresseorganisationer fOr larare, 
bibliotekarier och elever samt dagstidningar eller debattorgan eftersom det faller utanfor 
syftet och dessutom skulle innebara att undersokningen blev alltfor ofokuserad. 
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Overgang fran industrisamhalle till kunskapssamhalle 

Vi dr midt i en revolution. En global kortslutning av tid, sted, personer og processer. 
- Dybkjrer-Christensson1 

Informationssamhallets!kunskapssamhallets kannetecken 

I mitt undersokningsmaterial fmns det manga ideer om det framtida "kunskapssamhallet" 
eller informationssamhallet, som det ocksa kallas. Manga ideer kan dock anses vara 
gemensamma for de kallor jag l.ll1dersokt. 

Winslow-Bramer anser att de foretag som bar de bast utvecklade kunskapema tillhor 
framtiden, snarare an de som har det storsta fmansiella kapitalet. "Kapitalet" kommer i 
stallet att besta av professionalism och kunskap; forskning och utveckling, process- och 
produktdesign, marknadsanalyser, forsaljning, distribution, PR och sa vidare blir 
konkurrensvaror pa varldsmarknaden och det avgorande innehrulet i produktionen. 2 

Nilsson havdar att de stora arbetskollektiven kommer att forsvinna i IT-samhilllet och att 
produktionen kommer att ske i mindre enheter. Han menar att det inte langre ar 
kroppskrafter utan "hjfu'nkrafter"3 som ar viktiga for att enskilda personer eller grupper ska 
lyckas i en alit hardare konkurrens. 
I deer som leder till ekonornisk utveckling inom produkt- eller servicenaringar ar alltsa 
rninst lika viktiga som kapital, ravaror och arbetskraft. 

Paret Toftler talar om kunskapssamhilllet som "den tredje vagen'A. Den fdrsta vagen 
motsvarar bondesamhallet och den andra industrisamhilllet, hiivdar de. Enligt dem ar denna 
vag en global foreteelse. De hiivdar ocksa att de stora kollektiva intressena kommer att 
forsvinna, bade pa arbetsmarknaden och i samhiillet for ovrigt, och att individen maste ta 
stOrre ansvar for sitt eget liv. Detta kommer att leda till att manniskors intellekt och vilja 
frigors. 
Dessutom kommer centraliserade styrelseskick och byrakratiska organisationer att 
forsvinna, huvudsakligen pa grund av IT-utvecklingen, som mojliggor kommunikation och 
inflytande pa grasrotsniva. De gamla strukturerna fungerar inte i det nya samhallet, enligt 
paret Toftler. Ledande personer som tillhor maktstrukturer som hor hemma i 
industrisamhallet kommer att kiimpa emot utvecklingen. Tofilers vamar for att detta kan 
leda till allvarliga sociala konflikter. 

I den svenska regeringens proposition (1995/96: 125/ sags att vi ar pa viig in i 
informations- och kunskapssamhilllet. Grundliiggande samhallsmru som demokrati och 
riittvisa maste tillgodoses, och detta ar en stor utmalring. Nya villkor for tillviixt och 

1 Redegerelse til Folketinget om "Info-samfundet & 2000" og IT-politisk handlingsplan (1995), Forskningsministeriet, K0benhavn 
K, 
kap. 2.1 : lnfo-samjundet er en udfordring 

2 Winslow-Bramer(l994), Future Work, kap 1 
3 Nilsson (1995),Skola i bl)'tningstid, sid 45 
4 Toffier (1994), Creating a New Civilization, The Politics of the Third Wave,kap 1-2 
5 Regeringens proposition, Atgllrder fur att bredda och utveckla anvandningen av infonnationsteknik, (1995/96:125), kap.5.2.1 
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sysselsattning kommer att bli vagledande. Vi maste kunna konkurrera med information 
och kunskap. 
IT-anvandning i stor skala arden viktigaste faktorn for detta. Det finns mojligheter att oka 
demokrati och inflytande med hjalp av IT, sager man, men det finns ocksa risker genom att 
arbetstillfallen gar forlorade och att en kansla av frfunlingskap mellan manniskor vaxer 
fram. IT-samhallet kan bidra till decentralisering och pa sa satt frfunja regional utveckling. 

Danska myndigheter1 talar ocksa om en genomgripande samhallsomvandling, som kan 
jfunforas med den som kom genom industrialismens genombrott. Mojligheter till ett 
oppnare och mer decentraliserat samhalle oppnar sig, menar man. En okad anvandning av 
infonnationsteknik pa alla samhlillslivets omraden anses avgorande for att klara den 
internationella konkurrensen. Den offentliga sektorn maste oka sitt samarbete med den 
privata for att effektiviseras. Omraden som kan forbattras och utvecklas med hjalp av 
infonnationsteknik ar bland annat: 

• den offentliga forvaltningen som kan spara pengar genom effektiviseringar och 
elektronisk kommunikation och arkivering 

• myndigheter som lattare kan na ut med information till medborgarna 
• biblioteken och kulturlivet som tar stOrre mojligheter att samverka och utbyta 

erfarenheter 
• massmedia som snabbt kan !a fram aktuell information 
• de handikappade som pa ett lattare satt kan integreras i det ovriga samhallet 
• elektroniska sjalvbe~aningssystem som utvecklas inom olika omraden 
• halso- och sjukvard som kan effektiviseras. 

Myndigheter inom EU2 och i USA3 menar att mojlighetema till kommunikation och 
information ger medborgarna mojlighet till stOrre inflytande och insyn i 
samhallsutvecklingen; att man bor avlagset och isolerat hindrar inte ett aktivt deltagande i 
arbete eller politiskt inflytande. Den tekniska utvecklingen gor att vi i dag kan 
kommunicera med varandra pa flera olika satt over bela jordklotet genom telefon, fax, 
e1ektronisk post, videokonferenser med mera. Dessutom kan vi utbyta stora mangder 
information inom alla tiinkbara omraden genom att utnyttja alia de databaser som finns 
jorden runt. Produktionen i de utvecklade landema ska i framtiden koncentreras pa varor 
som handlar om kunskap och kompetens - mindre pa direkt tillverkning. 

Europaradet tillsatte i december (1993) en expertgrupp som skulle utreda fragor om 
infrastrukturen inom EU i informationssamhallet. Rapporten, som presenterades pa Korfu i 
juni ( 1994 ), ar ett underlag for EU :s operationella mat och konkreta aktioner. Den kallas 
Bangemann-rapporten.4 Den grupp som producerat rapporten :llireslar ett samarbete mellan 
privat och offentlig sektor, genom att de bada tillsammans tar konkreta initiativ for att fora 

1 Redegerelse til Folketinget om "lnfo-samfundet AT 2000" og IT -politisk handlingsplan (1995), Forskningsministeriet, K.obenhavn 
K. 
kap. 2. I !tifo-samfundet er en udfordring och kap 21 Fra vision til handling 
2 The Bangemann Report, Reconunendations to the European Council: Europe and the global infonnation society, Brussels (1994), 
kap 1-2 och 4. 
EUROPEAN COMMISSION WHITE PAPER TEACHING AND LEARNING: TOWARDS THE LEARNING SOCIETY 
(1994), Brussels, Tire answers: broad-based knowledge and employability 
~ First Report of the Nationallnfonnation Infrastructure Advisory Council (1995), The Nationallnfonnation Infrastructure 
Advisory Council {NliAC), Section :.Information: Improving the Quality of Life 
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Europa in i informationssarnhallet. Dessutom understryks att den offentliga sektorns 
utgifter maste minskas och omprioriteras. Privata intressen kommer allt mer att overta 
offentlig verksamhet. Detta kommer att leda till stOrre konkurrens om de marknader som 
tidigare varit offentliga. 
Manga arbeten forsvinner sarntidigt som manga nya skapas, enligt Bangemann-rapporten. 
Sarnhallets allvarliga problem anses hero pa for litet utnyttjande av arbetskraft i 
kombination med for stort utnyttjande av naturens resurser och ravarukallor. 
Expertgruppen fragar sig om inte de okade skatterna i sig bidragit till efterslapning och 
stagnation. Problemet med avskedanden ska huvudsakligen lOsas genom att de indirekta 
kostnaderna tor arbetskraften skars ner. I rapporten talar man inte i nfunnvard utstrackning 
om risken tor en okad arbetslOshet utan i stallet om alia de nya arbetstillfallen det nya 
samhaJ.let kommer att skapa. Distansutbildning ar ett begrepp som standigt aterkommer 
och som man inom EU hoppas mycket pa. Utbildning genom elektroniska natverk ses som 
ett satt att e:ffektivisera undervisningen och sanka kostnadema. Skoloma kan utveckla sina 
mojligheter med hjalp av IT (i synnerhet mojligheterna till distansundervisning). Man 
anser allmant att detta kommer att underlatta manniskors mojlighet och formaga att 
vidareutbilda och forkovra sig pa alia de omn\den som det nya sarnhallet kraver. 
Alia Europas universitet maste enligt EU-talesman kopplas samman1 och deras 
bibliotekskataloger ska bli allmant tillgangliga. Universiteten ska ocksa kunna ta del av 
varandras forelasningar. Forskningen kan naturligtvis dra maximal nytta av globala 
natverk. Det blir enkelt for forskare varlden over att kommunicera och utbyta information 
och erfarenheter. 

I EU :s vitbok 2 sags att de indirekta kostnaderna tor arbetskraften har lett till att man 
forsoker dra ner pa antalet anstallda, och att detta medfort att man flyttat produktionen till 
lander med billigare arbetskraft. Nu anses vi emellertid befinna oss i ett tillstand dar 
vinsten med att reducera arbetskraft genom rationaliseringar och forflyttningar inte langre 
uppvager de sociala kostnader som bland annat arbetslosheten medfor. 

I en rapport fran EU-organet IPS03 (European Commission's Information Society Project 
Office) sager Daniel Drabkin att den privata sektom maste visa vagen in i 
informationssarnhallet - genom politiska krafter som uppmuntrar investeringar och 
risktagande. Ett okat sarnarbete ses mellan Europa, USA och Japan genom nya allianser 
och strategier. Dessa delar ofta pa kunskap/expertis och kostnader i utvecklandet av ny 
teknik. 

I USA har myndighetema ungefiir sarnma syn pa informationsteknikens mojligheter. Stora 
forhoppningar stalls pa "The Information Super Highway" eller Nil ("the National 
Information Infrastructure"). 
President Clinton tillsatte(l993) 'The National Information Infrastructure Advisory 
Council'' (NIIAC)4 som formellt etablerades (1994). Natverken ska omfatta alla 
sarnhallsornraden och bland annat forstarka utbildningarna, forbattra halsovarden, 
underlatta affarslivet, oka mojlighetema till underhallning och mojliggora deltagande i 

1 The Bangemann Report, Recommendations to the European Council: Europe and the global infonnation society, Brussels (1994), 
Application Three: A NETWORK FOR UNJVERSmES AND RESEARCHCENTRES Networking Europe's brain power 
2 White Paper on growth, competitiveness, and employment: The challenges and ways forward into the 21st century (1993) 
3 Introduction to the infonnation society the european way(1995), ISPO (Infonnation Society Project Office) 
4 URL: http://cavern.uark.edu/- niiacl 
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demokratiska beslut genom stOrre insyn i det politiska livet. Ma.J.et ar att alla medborgare 
ska ha tillgang till Nil ar 2005. 

Framtidens arbeten 

Vi tvingas soka nya vagar, bort fran arbetsintensiv varuproduktion, fram till 
tanke-/kunskapsarbete och service dar vi kan bli bra. 

- Ingvar Nilsson 1 

Det material jag undersokt genomsyras av forestiillningen att vastvarlden a.r inne i ett 
"postindustriellt" skede och att detta f'ar stora konsekvenser for industrin, 
arbetsforha.J.landena och den offentliga sektom. Att salja kunskap blir viktigare an att salja 
varor. Nilsson exemplifierar detta forhallande genom att visa att kostnadema for att 
producera en bil i dag till 80 procent bestar av information och tjanster, och att endast 20 
procent bestar av utgifter for tillverkning och material.2 

Lewis Perelman hanvisar i sin bok "School is out" till en managementkonsult, Charles 
Handy, som menar att arbetskraften inom en snar framtid kommer att vara delad i tre 
1.. 3 ager: 

1. En kar av hogt kompetenta tekniska och ledarskapsbegavningar som vatje 
organisation (foretag) vill anstiilla sa permanent som mojligt. 

2. En kader av kunniga medarbetare som arbetar for ett foretag eller organisation 
temporart, men i ovrigt belt och hallet som entrepenorer med egen firma. 

3. En mangd manniskor som tidvis arbetar antingen pa kontrak:t eller som anstiillda 
och under "ovrig" tid forkovrar sig eller stannar hemma med familjen. 

(Fritt oversatt) 

Foretag skulle pa detta satt kunna valja fritt fran en "ala carte"-meny, enligt Perelman. 
Livslang anstiillning blir ett minne blott. Det viktiga blir att fdrranta sitt "manskliga 
kapital". 
Perelman menar att hoppet for var del av varlden ligger i att vi utvecklar "the knowledge 
sector".4 Hanser denna som en ny och unik fjarde sektor (forutom ravaror, arbetskraft och 
kapital) i framtidens ekonomi. Det finns enligt honom ett overskott pa "manschettarbetare" 
fran industrisamhallets byrakratiska organisationer, efta hogt utbildade, som inte langre 
kan !a arbete pa grund av att de inte passar den nya tidens krav. 
Nya begavningar kommer att behovas, och inte nodvandigtvis de som skolan normalt 
prioriterat. Att arbeta med hjarnan kommer att ersatta hantverk, och robotar kommer att 
skota alit mekaniskt arbete, inte minst fOr att det blir billigare. "Kapital" kommer mer eller 
mindre att bli liktydigt med "intellektuellt kapital", och vardet av arbetsinsatsen kan matas 
med hur mycket av arbetarens kunskap som blev del i en verklig produkt, havdar 
Perelman. 

1 Nilsson ( 1995), Skala i brytningstid,sid 10 
2 Ibid. sid.43 
3 Perelman (1993), School's out, sid 77 
4 Ibid. sid 69 
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Winslow-Bramer med flera menar att framtidens arbeten ofta kommer att utforas i 
projektgrupper. De som arbetar i dessa maste var och en bidra med sin specialkunskap och 
gruppema maste vara flexibla och kreativa. Alla behover ha ledarkunskaper for att kunna 
anvanda dem i gruppens syften. Konsten ar att utveckla ny kunskap som ar storre an 
summan av de enskilda medlemmamas kompetens. Den traditionella ledarstrukturen 
kommer att brytas ned. 
Det behovs platta, rorliga organisationer fOr att arbeta processorienterat och flexibelt bade i 
nuet och med sikte pa framtiden. Arbetskra:ften maste kontinuerligt forbattra, bredda och 
specialisera sina kunskaper. Mfumiskorna maste kunna anvanda de maskiner de skapat pa 
ett individuellt och kvalificerat satt. Dessutom bar man insett att tillfredsstallda och 
kompetenta arbetare forbattrar produktionen. 
Foretag och myndigheter kommer i allt st5rre utstrackning kopa arbetsinsatser och 
kunskap - inte arbetstid. Detta underlattas av informationstekniken som i alit storre 
utstrackning gordet mojligt att arbeta var som heist och nar som heist, anser Winslow
Bramer. 

Den svenska regeringen 1 menar att tjanster och varor lattare kan anpassas till den enskilde 
individen med hjalp av IT. Arbetsplatsema blir mindre och decentraliserade. Mindre 
organisationer bryter ner en hierarkisk maktstruktur. Information och kunskap blir 
konkurrensmedel pa marknaden. 
Man anser att IT utmanar den traditionella indelningen i samhallssektorer. 
Sektorovergripande losningar behovs. 

Det svenska utbildningsdepartementet uttrycker liknande asikter2
; hierarkiska strukturer 

kommer att brytas ner och ersattas av natverk och personliga kontakter. Granser mellan 
arbetare, tjansteman och akademiker kommer att suddas ut. De nya arbetena kommer att 
finnas i sma och medelstora foretag som framfor allt kommer att erbjuda kunskaper och 
tjanster. Arbetsgivare kommer i hogre grad att kopa kunnande och i mindre grad 
arbetstimmar. 
All kompetens kommer att vara personlig, och massproduktion kommer att ersattas med 
mer "skraddarsydd" produktion for att battre tillfredsstalla sarbehov. Manniskor kommer 
standigt att behova utvecklas i teoretiska och praktiska fardigheter. Detta kriiver personligt 
intresse och drivkraft. Det egna personliga ansvaret for arbete och forkovran kommer att 
oka. "Sverige star nu infor valet att 'antingen ' utveckla handlingsformagan genom att 
hoja lwmpetensen 'el/er' att lcmgsiktigt sanka valfardsambitionen. "3 

IT-kommissionen papekar i sitt forsta delbetankande till regeringen.4 att avtalen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare kommer att forandras: I och med att manniskors arbete 
kommer att matas i resultat, snarare an i tid, och man dessutom kommer att arbeta med 
kortare uppdrag, sa kravs nya former av avtal och overenskommelser pa arbetsmarknaden. 

!nom EU finns en medvetenhet om riskerna med den snabba samhallsutvecklingen. EU
kommissionen vamar for de svangheter som kan uppstA pa arbetsmarknaden med 

1 Regeringens proposition (1995/96:125), "Atgl!rder ilir an breddaoch utvecklaanv:!ndningen av informationsteknik", 
inledning och kap.2: Bakgrund 
2 Agenda 2000, Kunskap och kompetens for ni!Sta Arhundrade,Utbildningsdepartementet,(l994), kap 1 och 4 
3Ibid. sid 7 
4 IT-konunissionens arbetsprogram 1995-96, delbetllnkande fiin lT-kommissionen (SOU1995:68), kap.3.4Arbf;'tsliv och 
arbetsorganisation 

13 



14 

bristande sysselsattningsmojligheter och/eller fOr daliga kunskaper.1 I Bangemann
rapporten2 sags emellertid ocksa att det finns en enorm potential for nya yrken inom 
produktion, konsumtion, kultur och fritidsaktiviteter. 
Dessa arbeten maste dock skapas omedelbart. Det innebar att privat och offentlig sektor 
maste samarbeta. Den offentliga sektoms kostnader ska nfunligen minska. Man anser 
ocksa att det kommer art skapas manga arbeten som harmed mil jon att gora - arbeten som 
bland annat ska att itu med de problem som industrialismen skapat fOr manniskor och 
miljo. Vidare kan en utbyggnad av allmanna transportmedel skapa nya jobb. Detta skulle 
underlatta for befolkning i glesbygd. Likasa ska manniskomas omedelbara omgivning 
forbattras genom till exempel battre omraden for rekreation och fritidsaktiviteter. Arbeten 
for att oka energisparandet blir viktiga. 

I Bangemann-rapporten papekas att stora anstrangningar maste goras fOr att manniskor ska 
acceptera den nya tekniken och verkligen anvanda den. Utbildning, traning och 
uppmuntran ar viktigt. Europa anses ha brattom pa grund av den internationella 
konkurrensen och fOr att kunna behalla sina foretag. Man menar att medvetenheten om 
problemen ar Higre hos foretagare i Europa an i USA. 
Nar det galler utveckling av telekommunikationer ar det privata initiativ som ska driva pa, 
och monopolbildningar ar hinder fOr utvecklingen. EU vill strava efter ett oppet, 
konkurrenskraftigt och marknadsdrivet informationssamhalle; regionala nationella aktioner 
sags utgora ett verkligt hot och leda till fragmentering pa den intemationella marknaden. 

I USA ar det ocksa den privata sektom som ska vara drivande i byggandet av "The 
Information Super Highway''3 staten ska bara underlatta och vara en katalysator for 
utvecklingen. 
Intensiv konkurrens ska sanka kostnadema for telekommunikation och darmed oka 
mojlighetema for manniskor att utnyttja den. De amerikanska myndighetema anser, precis 
som de europeiska, att manniskors formaga att Ia. tag pa information, kunna assimilera och 
analysera den ar nyckeln till personlig utveckling och formaga art fungera pa 
arbetsniarknaden. 

Nya kunskapskrav 

... a knowledge worker is someone who interprets and applies information to 
create and provide value-adding solutions, and to make informed 
recommendations. 

- Charles D Winslow- William L Bramer 4 

Begreppet "life-long learning" anvands i praktiskt taget alia sammanhang i mitt 
undersokningsmaterial. 

1 Introduction to the infonnation society the european way (1995), ISPO (lnfonnation Society Project Office), 
2 The Bangemann Report, Recommendations to the European Council: Europe and the global infonnation society ( 1994), Brussels, 
26 May, kap 1-2och4 
3 First Report of the National lnfonnation Infrastructure Advisory Council( 1995), The National Infonnation Infraslructure Advisory 
Council (NIIAC), Section 1 
4 Winslow-Bramer (1994), Future Work, sid 14 

14 



= 

• 

15 

Fran Utbiidningsdepartementet1 sags att den enskilde alltmer maste ta ansvar for sin 
kunskapsutveckling eftersom det komrner att bli vanligt att byta yrke flera ganger under sin 
livstid. Det finns dessutom ett minskat samband mellan arbete och yrke. Foretagen 
komrner ocksa att ra ta alit storre ansvar for fortbildning. 
Grundutbildningen maste moderniseras och IT-kommissionen kommer att kartlagga 
utbildningama pa lararhogskoloma, 2 for att dessa ska kunna motsvara tidens krav. Skolan 
ska heist ligga fore utvecklingen i samhallet och pa arbetsplatsema, for att elevema ska 
kunna ha nytta av sin utbildning. Sa ar inte fallet i dag. 

I Norge3 och Danmark 4 stravar man pa liknande satt mot en allman kompetenshojning for 
medborgama. Mojlighetema pa IT -omradet kan inte utnyttjas till fullo pa grund av 
bristande kunskaper hos breda lager av befolkningen. Att inlarning i hogre grad ska ske 
direkt pa arbetsplatserna, dar kunskapema ska praktiseras, anses ocksa viktigt. 

Inom EU5 poangteras vikten av att utbildning, samhalle och naringsiiv tar en mycket 
nannare koppling till varandra. Utbildningsvasendet kan inte agera sa sjalvstandigt som det 
hittills gjort och utbildning/fortbiidning kan i hogre grad ske direkt pa arbetsplatser. 
Darmed maste ocksa naringsiivet ta ansvar for de kostnader som detta medfor och arbeta 
for att integrera fortbildning i sina verksarnhetsomraden. Man undrar om alla de arbeten 
som forsvinner pa grund av informationstekniken kan ersattas med nya. Bekampningen av 
arbetslosheten ska framst ske genom vidareutbildning och okad kompetens pa IT -omradet 
Man poangterar vikten av att ta till vara oiika typer av begavningar; inte bara de som lever 
upp till traditionella kunskapskrav.6 

Decentraliseringen inom utbildningsomradet tenderar att oka. Manga statliga beslut och 
regleringar flyttas ner pa lagre niva. Samtidigt finns en trend mot okad skolgang, tidigare 
skolstart och forlangd skolgang i de europeiska landema. 

Fran det arnerikanska utbildningsdeparternentet sags att det i framtiden komrner att st:allas 
nya krav pa utbildningen pa grund av den forandrade arbetsmarknaden. Det racker inte 
langre att bara "ga i skolan" for att fa arbete. Man maste lara sig att arbeta i en global och 
flexibei ekonomi och vara beredd pa forandringar och utveckling. Installningen ska vara att 
alia eiever kan lara pa hog niva. Man anser att det £inns ett klart samband mellan hog 
utbildning och ekonomisk :framgang. Man anser att 89 procent av alia arbeten under detta 
decennium kraver nagon form av utbildning efter high school.7 

Utbildningsdeparternentet anser att utbildningen maste ge resultat for framtiden, inte minst 
pa grund av de kostnader den rnedfor for sarnhallet. Dessutom vill man att skolorna i USA 
ska arbeta efter "national standards"8 

- ett slags system for en generell kunskapskontroll 
inorn olika arnnen. Denna :fraga de hatteras ivrigt i USA 

1 Agenda 2000, Kunskap och kompetens fllr nasta Arhundrade (1994),Utbildningsdepartementet, kap.4 
2 Kommunikation utan grilnser, Rapport frAn IT· kommissionen, (1995), Sarnmandrag av IT-kommissionens delbet.llnkande "IT· 
kommissionens arbetsprogram 1995· 96 (SOU 1995:68), Utbildning, kunskap, kultur och media 
3 St. meld. nr. 24 (1993-94),0m infonnasjonsteknologi i utdanningen, 9.13 Sammenheng i utdanningssystemet 
4 Fremtidens kvalifikatione!(l996), Bilag fra Undervisningsministeriet til regeringens trepartsm0de om IT, 2. februar 1996 
5 White Paper on growth, competitiveness,and employmentThe challenges and ways forward into the 21st century, (1993) 
6 EUROPEAN COMMISSION WHITE PAPER TEACHING AND LEARNING: TOWARDS THE LEARNING SOCIETY, 
(1994) 
7 How We Help America Learn: A Summary of Major Activities, U.S. Department of Education, (1995), Overview 
8 Developing Content SU!ndards: Creating a Process for Change The Consortium for Policy Research Education ( 1993),CPRE 
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Fdigetecken kring demokratin 

Om informationssamhallet bidrar till att oka eller minska demokrati och inflytande ar en 
oppen fraga. I mitt undersokningsmaterial uttrycks bade fOrhoppningar och farhagor for 
demokratin. 

Paret Toffler tror att det kommer att ske en omfordelning av den politiska makten fran de 
formella strukturema till elektroniskt lank:ade grasrotter och media. De anser att det 
politiska klimatet har blivit mera svfutytt och att de gamla betydelsema av socialist, liberal 
eller konservativ inte Uingre fyller sin funktion, eftersom de speglar intresseriktningar fran 
det gamla industrisamhallet. V ad som ar betydelsefullt enligt dem ar att delta i styrandet av 
utvecklingen snarare an att bli slav under den. 1 

Von Wright ifragasatter om vart vasterlandska demokratiska styrelseskick kommer att 
overleva i den tekniska utvecklingen. Han menar att demokratiskt medinflytande kan 
urarta till en "tom formalitet ... antingen fromt fmner sig i 'omstandighetemas krav' eller 
ocksa urladdar sitt sjalvhavdelsebehov i ansvarslOsa dad av typen sabotage eller 
terrorism". 2 

I den svenska regeringens proposition (1995/96: 125i sags att IT kan under latta 
medborgamas insyn i offentlig verksamhet och darmed oka demokratin. Men man vamar 
ocksa for risker som att manniskor kan for lora arbetet, att en ooverskacllig 
informationsmangd kan leda till vilsenhet och framlingskap. K.lyftoma mellan dem som 
forstar och kan handskas med IT och de som inte gor det kan oka. Dessutom kan 
skillnadema mellan mans och kvinnors mojligheter oka. 

I Danmark ar myndighetema mycket uppmarksamma pa dessa problem och vamar for att 
informationssamhallet utvecklar tendenser mot ett "centralistiskt overvakningssamhalle" 4 

och att detta maste motverkas. Man sager sig bland annat vilja anvanda 
informationstekniken for battre service inom den offentliga sektom och okat stOd fOr de 
svaga gruppema i samhallet. 
En aktiv insats for att motverka en polarisering mellan ettA- och ett B-lag pa 
arbetsmarknaden anses ocksa vara avgorande fOr demokratin. Dessutom har Danmark 
bestamt sig for en satsning som innebar att landet ar 2000 ska ha varldens billigaste och 
basta telefonforbindelser, i syfte att gora det mojligt att anvanda informationstekniken i 

5 breda lager. 

I Norge fors liknande resonemang som i Sverige och Danmark. Manser bade mojligheter 
och svarigheter for demokratin i samband med IT -samhallets framvaxt. Det viktiga ar att 
aktivt ta tag i de utmaningar som det erbjuder sager man. Detta sker genom samarbete 
mellan myndigheter, naringsliv, organisationer och befolkningen. 6 

1 Toffier Heidi & Edvin (1994), Creating a New Civilization, The Politics of the Third Wave, kap I och 9 
2 von Wright, (1987) Vetenskapen och fllmuftet, sid 84 
3 Regeringens proposition (1995)/96: 125, "Atglirder llir att bredda och utv~kla anvllndningen av 
informationsteknik" _sammarifattning 
4lnfosamfundet fra vision til handling, Redegerelsen til Folketinget (1995), Fmskningsministeriet, kap. 2.1 Jrifo-sam.fundet er en 
udfordring 
5 ibid. 
6 Om "Den norske IT-veien" {1966) Rapport fra Statssekreuerutvalget for IT, Statens forvaltningstjeneste (Ft) ODIN-redaksjonen, 
forord 
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Inom EU1 sags att det storsta hotet ligger i risken for ett tudelat samhalle dar medborgarna 
antingen beharskar den nya tekniken eller inte. Man ser en fara i att mfumiskor vander den 
nya "informationskulturen" ryggen; sfu:lant ar emellertid naturligt vid sociala forfu"!dringar. 
Dessa problem ska losas genom att mfumiskor tar okad insikt om informationsteknikens 
fordelar och utbildas i anvfu"!dning av den. 
Man anser ocksa att informationstekniken kan hjalpa Europas folk att uttrycka sin siirart. 

Sammanfattning 

• Den utveckling som nu tar form ar revolutionerande i lika hog grad som overgangen 
fran bondesamhallet till industrisamhallet. Inforrnationssamhallet karaktariseras av att 
mfumiskor kan kommunicera med varandra och Ia tillgang till information, oavsett tid 
ochrum. 
Denna utveckling mojliggors genom utvecklandet av dator- och teleteknik. Aven 
produktionen av varor och tjfu"!ster effektiviseras kraftigt med hjalp av 
informationsteknik. Samhallet kommer att behova individer som kan handskas med 
forandrings- och utvecklingsproblem. De som kan tillagna sig dessa formagor anses 
vara de som bast kommer att svara mot frarntidens krav. Det ar mera fnlgan om 
kvalitativa egenskaper an om kvantitativa kunskaper. 

• Det sa kallade kunskapssamhallet anses kannetecknas av att produktionen 
koncentreras pa varor som handlar om kunskap och kompetens. Allt storre del av 
varomas varde kommer art matas i den kunskap som kravs for art Ia frarn dem. Alit 
mindre del kommer art ligga i direkt produktionskostnad. Arbetskraften blir mer och 
mer specialiserad och de stora gemensamma arbetskollektiven forsvinner till forman 
for mindre produktionsenheter. Detta stillier hogre krav pa individens eget ansvar for 
sin utveckling och sirt arbete. 
Man forvantas vara tlexibel - vara beredd art byta arbete ofta och lara sig nya saker 
livet igenom. Att tro att man ska kunna behalla samma arbetsuppgifter under en livstid 
anses inte lfu"!gre vara realistiskt. Diirfor behovs ocksa en standig ilirmaga till fomyelse 
och vidareutbildning - en beredskap for livslangt larande. 
Uppgiftema blir mer individualiserade och det handlar till stor del om att kunna salja 
sin egen arbetskraft 
Konkurrensmedlen blir annorlunda. I stiillet for att konkurrera om varor kommer man 
att konkurrera om kunskap. Framtidens arbetare behover kunna tanka sjalvstandigt, 
undersoka problem, finna nya losningar och kunna utnyttja tekniska hjillpmedel. 

• Manga individer behover redan vidareutbildas for att mota en forfu"!drad 
arbetsmarknad. I synnerhet rnaste man tillgodogora sig kunskaper om modern 
informationsteknik. Distansutbildning anses komma att oka. Mojligheterna blir stOrre 
genom att man kan utnyttja infonnationstekniken. Arbetsgivarna maste ta ett alit storre 
ansvar for fortbildning och kostnader for denna. 

1 The Bangemann Report, Recommendations to the European Council: Europe and the global infom1ation society, ( 1994), ECSC 
- EC • EAEC, Kap 1: The social challenge 
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• Grundutbildningen maste anpassas till framtidens samha.J.le och IT -anvandningen i 
skoloma bli allman. 
Begreppet "livsl{mgt Hirande" ar allmant vedertaget och innebar att individen standigt 
maste vara beredd pa att tillgodogora sig nya kunskaper och fardigheter och vaxla 
mellan olika sysselsattningar under sin livstid. Utbildning eller fortbildning behover 
inte nodvandigtvis betyda att man maste byta bostadsort. lnformationsnatverken gor 
det mojligt att komma at uppgifter och kunskap mycket snabbt. 

• Dator- och teleteknik gor det mojligt for miinniskor att arbeta friare. Det innebar att 
mojlighetema att bosatta sig dar man vill kommer aft oka. Oberoendet av tid och rum 
innebar att man till exempel kan arbeta eller forska pa olika stilllen och anda samarbeta 
i sak. Det ar inte langre nodviindigt att bo i storstadsomraden for att enkelt ha till gang 
till information. 

• Om demokratin kommer att oka eller rninska i framtiden iir en oppen fraga. Bade 
optimism och oro genomsyrar mitt undersokningsmaterial. En oro for att vi gar mot ett 
centralstyrt overvakningssamhalle existerar parallellt rned forhoppningar om att 
informationstekniken ska na ut till de sa kallade "griisrotterna" och till geografiskt 
avlagsna omraden. Det senare skulle medfora att mojligheterna till kommunikation, 
insyn och paverkan i sarnha.J.let okar. Samtidigt hojs varnande roster for att klyftorna 
kommer att oka mellan dem sorn bar de kunskaper som kravs och dem sorn inte bar 
det. 

• Liknande motsagelser kan man hitta niir det galler rnojligheterna att skapa arbeten. 
Optimister tror att nya arbeten skapas genom anviindning av IT. Nya kunskaper och 
fardigheter ska ocksa oka mojlighetema att fa arbete. Mer kritiska roster oroas for 
sysselsattningen i framtiden. 
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Problem och svagheter i nuvarande skolsystem 

... the problem . . . is thefact that we are still trying to teach children with the same 
1930's style metaphor-grades, tests, printed books (which are out of date before 
they are shipped to the schools), mimeographed homework papers from several 
years ago, frustrations of having staying up until 9. 00 or 10.00 with your fourth 
grader doing homework which doesn't relate to their reality, peers pressure in not 
getting an "A ", etc ... 

Utmaningar 

I - Jerry Carleo 

Den tyske pedagogen Thomas Ziehe sager i sin bok2 att dagens ungdomar har tatt ett 
mycket stort personligt spelrum. Sociala traditioner "11:i.nker" inte at dem pa samma satt 
som tidigare. Detta innebar att de har :fatt mycket storre mojligheter att fatta egna beslut 
och darfor ocksa lider av beslutsangest. Frigorelsen innebar en tillvaxt av subkulturella 
motkrafter. 
Samtidigt ger olika media mojlighet till identifikation genom att de erbjuder olika synsatt, 
bilder och tolkningar. Detta kan forsvara individens verkliga sjalvmedvetande genom att 
det ger sa manga motstridiga impulser. Den "heterogena" kulturen, som innebar stor 
valfrihet, kan alltsa leda till andra problem an en homogen och auktoritar kultur. 
Ziehe menar till exempel att de fiesta ungdomar inte langre motiveras till skolarbete av de 
traditionella mal och medel som kannetecknat skolans verksamhet. Det har skett en 
motivationsforskjutning hos ungdomarna. De kan sjalva ifragasatta om de verkligen viii 
eller har lust att gora vad skolan kraver och belt enkelt strunta i det om de inte kanner sig 
motiverade. Detta var inte fallet med tidigare generationer. Ytterst fa ifragasatte 
"meningen" med skolan. 
Samtidigt som manga bam och ungdomar blir snabbt bradmogna i den meningen att de 
blir insatta i vuxenvarldens verklighet, framst genom media, sa lider ocksa manga av en 
forsenad mognad pa det sociala planet. Oviljan att fmna sig i vuxenvarldens normer Ieder 
till avstandstagande fran normala regler for socialt umgange, regler som maste finnas inom 
skolans varld for att den ska fungera. 
De erfarenhetsvarldar som dagens bam och ungdomar har skiljer sig fran tidigare 
generationers. Tidigare generationer skotte i allmanhet sin skolgang pa grund av att de inte 
ifragasatte meningen med den, men av dagens ungdomar kravs en mycket storre inre 
motivation for att over huvud taget engagera sig. Detta kan gora det mycket svart att hitta 
sin egen "nisch" eller specialisering. Det finns stor risk for ytlighet och ilirflackning i 
stravan efter att inte "missa" nagot i det stora utbudet, framfor allt fran media. 
Ziehe menar vi dare att allt farre kan identifiera sig med skolan och dess pabud. Dagens 
ungdomar utfor ett "identitetsarbete", och den enda styrka man egentligen kan ha ar 
formagan att vara offensiv och tackla kriser i livet. Detta forutsatter en formaga till 
nyt1:i.nkande och forandring livet ut. Skolan star alltslt, enligt Ziehe, infor uppgiften att 
forandra sin verksamhet sa att den battre passar var tids ungdom och var tids kultur. 

1 Schools for the lnfonnation Age, NT Plan ( 1995) Swnmary - chapter 2, 
2 Ziehe Thomas (1993), Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modemitet, sid 34-111 
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Dalin skriver att i de framtidsinriktade utbildningsprogram som kommit fran Australien, 
Storbritannien och USA finns en samstammighet i vad den nya tiden kraver av skolan: 1 

• kommunikationsfardigheter 
• planerings- och organisationsfardigheter 
• medmanskliga fardigheter 
• grundHiggande fardigheter (matematik, Hisning och skrivning) 
• problemlosnings- och varderingsfardigheter 
• teknologiska fardigheter. 

Dalin menar att dagens skola har en mycket lang vag att ga fOr att uppml dessa mal. 
Skolans problem ar enligt honom att den inte kan formulera sina mal forriin den vet mot 
vilket samhalle vi gar. Gardagens samhalle blir tongivande for skolan. Darfor maste vi utga 
fran det samhillle vi vill att vara barn ska leva i, anser han. 

Nilsson skriver att skolan utbildar ungdomar fOr ett samhillle som fanns for tio-femton ar 
sedan. Men den borde ligga fore samhallsutvecklingen, eftersom de som fmns dar annu 
inte ar yrkesverksamma och alltsa ska utbildas fOr framtiden. Han menar att manga av 
skolans problem ligger i att dess kultur inte liknar samhilllet i ovrigt. Elevema anses helt 
enkelt inte kanna igen sig. Detta bidrar till tristess, bristande motivation och bristande 
disciplin. Han anser att eleverna forst och framst inte ska ha ratt till sin undervisning (enligt 
skolans traditionella synsatt) utan till sin utveckling (min kursivering)- som ar nagot helt 
annat och mycket mera genomgripande. Att de lar sig anvanda datorer och utnyttja 
informationsteknikens mojligheter arden sjlilvklara forutsattningen for att de ska kunna 
mota det framtida samhlillets behov, enligt Nilsson. Vi har lyckats med konststycket att 
'sova' oss igenom en formlig revolution vad galler verktyg och deras utnyttjande. Steget 
mel/an skolans verklighetsuppfattning och samhallets verklighetsuppfattning stracker sig 
snart over ljusar, undra pa att det uppstar kulturkrockar. 2 

Larsen3 talar om nodvandigheten av kvalitativa forandringar i skolan. Det ar inte mangden 
information elevema tillgodogor sig som avgor utbildningens kvalite. Han menar att 
skolan inte skiljer pa begreppen information och kunskap. Den traditionella 
undervisningen bar gatt ut pa att formedla faktak:unskaper eller information. Verklig 
kunskap uppnar eleverna enligt Larsen enbart genom att sjlilva transformera fakta och 
information till personlig kunskap. Detta sker genom en arbetsprocess som ar grundad pa 
problemlosning. 
Han anser inte att skolan pa nagot satt har spelat ut sin roll, daremot maste den forandras 
for att passa tidens krav. Man maste agera starkt for att uppmuntra ungdomar att studera 
vidare; skolan bor enligt Larsen strava efter att elevema inte vill "komma ut och botja 
jobba" sa snart som mojligt. 

Papert beklagar ocksa skolans oformaga att folja tidsutvecklingen. Medan skolans form i 
stort sett varit densamma under det senaste arhund.radet har det skett gigantiska 
omvalvningar inom de fiesta andra samhallssektorer. Han menar att det inom skolan fmns 

1 Dalin (1995), Skolutveckling i praktik, sid 57-58 
2 Nilsson (1995) Skola i b!)'tningstid, sid 46 
3 Larsen Steen (1993), Den videnskabende skole, sid 14 och 42-45 och Larsen Steen (1996), Kasta in eleven i en dynamisk 
forandringsprocess, Pedagogiska magasinet, m 2/96, sid. 32-36 
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traditionellt konservativa krafter, att radslan for forandringar ar stor o.ch att de dessutom 
hindras av politiska och bynikratiska krafter. 
Papert sager att situationen ar sa svar att visionarema inom skolans omrade arbetar som 
migon slags "femtekolonnare"1 inom systemet. Att nytankama har svart att genomfora nya 
ideer ger de konservativa ytterligare bevis for att skolan fungerar bast som den gor. 
Dessutom efterlyser Papert forskning om annorlWlda Wldervisningsmetoder och menar att 
den pedagogiska forskningen hanger fast vid gamla beprovade metoder. Elevema sjalva 
kommer enligt honom att bli en viktig forandringskraft, nar de inte langre accepterar att 
skolan ar sa langt efter sin tid. Han anser att larare behover lara sig att bli ledare och 
samarbetspartner i arbetslag i stallet fOr att Wldervisa och bestamma over vad elever ska 
agna sig at. 
Enligt Papert har inte heller larama haft ratten till sin egen utveckling, i den meningen att 
deras Wldervisning ska vara "objektiv" och fylla krav som ar gemensamma for alia elever. 
Darfor £inns det sma mojligheter att profilera sin personlighet eller att utnyttja den samlade 
Iararkompetensen pa basta satt i skolan. 
Papert kritiserar skolans kunskapssyn och diskuterar termen "litterat"2

. Han menar att detta 
ar en snav definition pa las- och skrivkunnighet och sager att "kunnig i att skaffa 
information" battre tacker begreppet. Dessutom har skolan helt bestamt vern som ar 
"litteraf' genom det snava utbudet av larobocker och larares personliga bedomningar. 
Skolan motarbetar manniskans naturliga fantasi bland annat for att bela "inrattningen" ar 
konstgjord och inte speglar det normala livet, anser Papert. Manniskans naturliga formaga 
att tanka associativt och intuitivt premieras inte. Det mesta som lars i skolan, Iars pa ett 
artificiellt satt. Man ska kunna saker i en viss ordrling och inom en viss tidsrymd. Alit 
betraktas som lika viktigt och lars ut skilt fran sitt sarnmanhang. Detta gar stick i stav med 
formema for det naturliga inlarandet som sker i stunden och genom att man behover lOsa 
ett problem som man star infor. 
Papert har dock inte gett upp iden om skolan som institution. Han tror att skolsystemet har 
kapacitet att klara av framtidens krav. Daremot anser han att vi behover ett helt nytt 
tankande nar det galler kunskap, och liksom Perelman (se nedan) menar han att skolan inte 
ar kompetent att avgora i dessa fragor. Hanser ett konsekvent anvandande av den nya 
tekniken som losning pa manga av skolans problem. 
Han vamar dock fOr att tekniken bara kommer att anvandas till mekanisk inlarning om 
man inte Wlderordnar den nya pedagogiska mal. Datorema gor bara nytta om vi ar beredda 
pa stora forandringar. Papert tror att vi maste slappa tanken pa traditionell "skolinlarning" 
och i stallet studera och dra erfarenheter fran manniskors naturliga inlarningsmekanismer. 
Han ar ocksa orolig for en utveckling som kan leda till att de svagare bamen inte :far det 
stOd de behover, vi maste anta utrnaningama och forandringama utan en tanke pa att nagon 
:far sta utanfor. 

I mitt material representerar Lewis J Perelman de mest radikala ideema. Han menar att det 
ar en myt man lar sig bast i skolan. Den manskliga hjaman lar genom erfarenhet, och 
erfarenheter blir meningsfulla i relation till nagot sammanhang. Skolan lar ut kunskaper 
utan sammanhang och darfor blir det svart att bade lara sig och att minnas. 
Fragmentarisk inlarning medverkar till passivitet och ouppmarksarnhet, menar Perelman. 
Detta minskar motivationen hos elevema och Ieder till problem for larama genom att de 
forlorar kontrollen over klassema och f'ar vad man kallar "disciplinproblem". Manga elever 

1 Papert (1995), Hur gllr giraffen nllr den sever?, sid 14 
2 ibid. sid 21 
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"vantar ut" skolan med sikte pa ett att det "verkliga livet" ska bli intressantare. Dessutom 
bidrar det till att en del tror att det finns ett satt att gora saker "ratt" och att det ar detta 
"riktiga satt" som skolan efterfragar och premierar. 
Det verkliga livet, menar Perelman, innehaller inte pa samma satt "ratta svar" pa problem 
och fragestallningar utan staller oss infor utmaningar att Iosa saker pa ett mer personligt 
satt uti fran vara egna fragor och forutsattningar. 
A vancerat tankande ar inte heller ett resultat av att en viss "mangd" kunskap erh~llls pa ett 
speciellt omrade och darmed automatiskt ger upphov till nya ideer. I verkligheten kommer 
man oftast pa nya ideer genom en plOtslig och ovantad insikt, en gissning eller en kanske 
endrom. 
Enligt Perelman finns det alltsa inget linjart system for undervisning eller 
kunskapsinhamtande - manniskan fungerar inte sa. Hon lar sig dagligen hela livet. Arbete 
ar drivkra:ften for detta och oftast arbetar man for direkta mill och losningar pa problem och 
mera sallan fdr langsiktiga och symboliska mill. 
Skolan har enligt Perelman vattenta.ta skott mellan dagliga aktiviteter och inlfuning; man 
forsoker engagera elever for abstrakta mal i en tankt framtid. Tanken ar att om de ar 
duktiga sa kommer deras vuxenliv att bli framgangsrikt. 
Men det viktiga ar alltsa inte att skaffa sig en mangd statiska kunskaper eller fakta utan 
verktyg for att Iosa problem i det verkliga livet och pa arbetsplatsen, menar Perelman. Den 
nya tekniken gor det mojligt att "skrota" alia skolor - ungdomar kan i princip lara sig lika 
bra utanfor skolan. Kunskap har blivit sa viktigt for det modema samhallet att man inte kan 
overlamna larandet till skolan. Vern som heist kan i dag lara sig vad som heist pa "hogsta 
niva" utan skolan. Detta tack vare teknikutvecklingen och elektronisk kommunikation, 
enligt Perelman. 
Han vill alltsa heist stalla sig utanfor hela utbildningssystemet, aven om han i slutet av sin 
bok havdar att "samhilllet" maste ta ansvar for de svaga som inte har mojligheter att lara pa 
annat satt an genom skolan. 
Med avseende pa de nya mojligheterna for kunskapsinhamtande sager han: "At its root, 
this technological revolution puts learning and education on a collision course. , 1 

Perelman papekar att den traditionella textinHirningen har fatt konkurrens av alia media 
och att de visuella har !att alit stOrre betydelse. I dag tar ungdomar till sig kunskap fran 
bilder i lika hog grad som fran text. Olika individer Iar pa olika satt. Han papekar att en del 
lar bast genom att lasa, andra genom grafiska framstallningar, lyssnande eller genom flera 
olika satt att narma sig en kalla. 
Skolan har prernierat dem som lar bast genom att lasa - men manniskor kan vara duktiga 
pa manga andra satt som skolan inte tar till vara. Den maste forandra sin syn pa media och 
inse att olika media kan fungera pa olika satt, och att de traditionellt textbarande inte alltid 
ar de basta. Samhallet i ovrigt kannetecknas av en bred anvandning av olika media, och 
skolan har ingen anledning att vara annorlunda i detta avseende, menar Perelman. 
V ad han kallar "hyper/earning "2 ska vara en till gang for all a och detta kraver 
genomgripande politiska refonner. Manniskor ska med datorns hjalp och tillgang till all 
tillganglig infonnation lara sig pa egen hand eller i grupp. lnlarningen ska "helga medlen", 
det vill saga vara till for individens egna intressen och utveckling, enligt honom. 
"Hyperlearning" ar nagot som pagar hela livet, i arbetet och i hela var livssituation. Iden ar 
att vi aldrig blir "fardiga" med vart larande och aldrig kan utfora vart arbete livet ut utan 
forandringar och nya kunskaper. 

1 Perelman ( 1993), School's out, sid 23 
2 En term som Perelman anvander fur inH!rning med hjalp av infonnationsteknik (min anm!!rkning) 
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Perelman havdar att arbetsplatser och hem till stora delar kan ersatta skolan i framtiden och 
att alia kan lara sig genom olika media. Distansundervisning bryter ned skolans 
traditionella hierarki och makt och det har ingen betydelse var man befinner sig. Sarnma 
natverk kan ~ana bade foraldrar och bam i deras utbildning och forkovran. Han menar 
ocksa att arbetsplatsen ater blir i hem.met och att familjen lankas samrnan genom att ha 
hemmet som centrum fOr larande och arbete. 
En manniskas livscykel innehaller enligt Perelman manga olika stadier, dar hon maste ga 
igenom nya faser av "larande" gang pa gang, och skolan ar darfor ingen 
utbildningsinrattning som plOtsligt upphor att "galla" vid en viss alder eller grad av 
utbildning. Perelman vill alltsa lagga over mycket av skolans verksamhet pa naringsliv, 
privata intressen, organisationer och familjen. Han rnisstror skolan som helhet (han ser den 
som en parentes i historien) 1 och ar dessutom starkt kritisk till de kostnader den medfor fOr 
samhallet som helhet. 
Perelman menar att de viktigaste kunskapema - begrepp, sarnmanhang, sprak, motoriska 
och spatiala fardigheter samt social formaga - tillagnar vi oss under de fOrsta fern aren, utan 
skola . 
Forandringar i livs- och arbetssituationer kan innebara att man maste boija fran "noll" pa 
vissa omraden igen. Darfor ar, enligt Perelman, sjalva skolsystemet "irrelevant", eftersom 

.. all inlarning ar funktionell och maste fylla ett behov och en mening och sattas i ett 
sammanhang for att vara verkningsfull. 
Han papekar ocksa att vara traditionella utbildningar vuxit ur sin form. Detta innebar bland 
annat att det i dag finns en mangd hogt utbildade personer som ar arbetslOsa, pa grund av 
att deras utbildningar inte passar arbetsmarknaden, och for den skull i en viss mening ar 
"vardelOsa". Detta problem loses genom att man minskar skolans betydelse och okar 
"verklighetens", sa att inlarning och kunskap blir mer anpassade till omgivningens ( det vill 
saga arbetsmarknadens, min anrnarkning) krav och onskemal. 
Med detta foljer ocksa okat ansvar for arbetsgivarna. Det maste ligga i deras intresse att 
utbilda manniskor for de uppgifter som kravs, anser han. 
Han kritiserar Piagets2 satt att se pa inlarning3

, hur bamen ar beredda att ta till sig olika 
kunskaper och fardigheter, och menar att Piaget var alltfor influerad av en speciell kultur -
namligen skolan - och fick sina teorier om inlarning ifran den och inte fran oberoende 
kunskap om hjamans utveckling. 

Perelman, Larsen4 och Papert5 ifragasatter alia Piagets "stadietankande" (att bam utvecklas 
fran basala fardigheter till alit hogre abstrakt tankande ). De menar att den verkliga varlden 
inte delar upp sig pa detta satt. Bam lar sig till exempel inte forst att ga och sedan att prata, 
och avancerat tankande forekommer i alia lildrar beroende pa den situation och den 
utveckling manniskan befinner sig i. Papert papekar att det konkreta och det abstrakta 
tankandet fOljs at i alla rudrar och att Piaget gjorde ett rnisstag nar han menade att det 
konkreta horde bamdomen till. I ovrigt menar han att manga av Piagets insatser ar viktiga 
och att dessa kommit i skymundan i diskussionen om hans stadieteori. Enligt Papert ar det 
viktiga att analysera pa vilka olika satt manniskan inhamtar kunskap. 

1 
... the nations that stop trying to 'reform' their education and training institutions and choose instead to totally replace them with 

a brand-new, high-tech learning system will be the world's economic pouoerhouses through the twenty-first century. -Perelman 
(1993), School 's out. sid 20 
2 Schweizisk bampsykolog (1896- 1980), har alit sedan 20-talet varit ett dominerande namn inom utvecklingspsykologins omrnde 
(min anmlirkning) 
3 Perelman (1993) School's out. sid 148 
4 Larsen Steen ,(1993)Den videnskabende skole, sid 34 
5 Papert Seymour, (l99S),Hur gOr giraffen niir den sover?, sid 133 
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Synpunkter fran myndigheter 

Jag har inte funnit nagra genomgripande resonemang om skolans tidigare brister i 
pedagogiskt avseende fran officiella myndigheter i det material jag studerat. Dessa inriktar 
sig mer pa de pedagogiska forandringar som informationstekniken innebar for skolan. 

Den svenska regeringen overlfunnade den 7 mars 1996 en proposition till riksdagen dar man 
presenterar sin syn pa anvandningen av informationsteknik. Regeringen papekar att "skolan 
inte langre har monopol pa information, fakta eller kunskap"1 pa grund av IT -utvecklingen. 
Man anser emellertid inte att laroplanema behover andras for att passa den nya situationen. 
Regeringen tolkar dessa som att man bestiimmer skolans arbetssatt pa lokal niva och att 
skoloma, bland annat darfor, redan har mojligheter att arbeta efter de aktuella laroplanema 
aven med annorlunda ''laromedia" (elektroniska inforrnationskallor) och en forandrad 
pedagogik. 
De brister som lararutbildningama uppvisar nar det galler IT -utbildning ska kompenseras 
genom att alla som examineras fran lararhogskoloma fran och med 1998 ska ha kunskaper 
och erfarenheter av IT. Vidare bor lararhogskoloma utarbeta obligatoriska 
fortbildningsprogram for larare. 
IT -kommissionen anser daremot att laroplanema ska kompletteras e:ftersom de inte tar upp 
de forandringar som informationstekniken innebar for skolan.Z 
I H:iroplanen for det obligatoriska skolviisendet, LP0943

, specificeras vad elevema ska kunna 
inom vruje funne i skolan. Samtidigt talar planen om vikten av funnesovergripande 
undervisning, problemlosningsformaga och personligt larande. 

I en rapport fran det norska stortinget, "Om informasjonsteknologi i utdanningen"4
, sags det 

att skolan inte spelar den ledande roll som den borde utvecklingen, bland annat for att den 
inte integrerat IT i undervisningen. 
Det informations- och mediasamhalle som bam och ungdomar lever i speglas inte i skolans 
laroplaner, sager stortinget. Darfor ifragasatts skolans formaga att vacka barns nyfikenhet 
och intresse, liksom dess formaga att utjfunna olikheter mellan de elever som har tillgang till 
informationsteknikens mojligheter i hemmet och de som inte har det. 

Det danska undervisningsministeriet papekar i rapporten "Uddanelse og kvalitet"5 att 
utbildningen maste inriktas pa att elevemas kunskaper blir mer flexibla. Mfulniskor maste 
kunna byta arbetsuppgi:fter flera ganger under en livstid. 
Det danska skolsystemets kvalite i:fragasatts med avseende pa detta. IT -samhallets krav 
tillgodogors inte i skolan och breda IT -kunskaper blir viktiga for framtiden. Man bar inte 
heller nagon vana och tradition att utvardera sitt arbete och sina resultat i det danska 
skolviisendet. 

I USA verkar de centrala skolmyndigheterna mer oroliga for de amerikanska studentemas 
laga kunskapsstandard an for otidsenliga pedagogiska metoder6

• Man menar att 
situationen utgor ett hot mot landets framtid framfor allt i konkurrenshanseende. 

1 Regeringens proposition , Atgarder for att bredda och utveckla anvandningen av infonnationsteknik, (1995/96: 125), kap.5.2.1 
2 Kommunikation utan grl!nser, Rapport fu\n IT·konunissionen, juni (1995) 
3 LP094 (Hlrordning om Iaroplan for det obligatoriska skolvHsendet), (1994), kap.2 
4 St.meld.nr.24 (1993-94): "Om infonnasjonsteknologi i utdanningen", kap 4 
5 Uddannelse og kvalitet, Undervisningsministeriets bidrag til Velfrerdskommissionen (1995) 
6 GOALS 2000: A progress report, Supporting State and Local Education Refonn, (1995) 
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Pro blemen anses kunna losas genom att skolan arbetar for "Goals 2000" 1, ( se bilaga 1) ett 
initiativ fran president Bush 1990, som formodligen haft stOrre inflytande pa den 
pedagogiska debatten an pa den praktiska utvecklingen. "Goals 2000" ar ett program for 
reformering av skolorna i USA. Maiet ar bland annat att hoja den allmanna 
kunskapsstandarden och oka antalet hogskoleutbildade. 
Stater kan :frivilligt delta i upprattandet av nationella standarder for undervisningen, men i 
ovrigt understryks vikten av att man i vruje stat utvecklar sitt skolsystem for att passa 
lokala behov. Alla elever ska emellertid ha baskunskaper i engelska, matematik, 
naturvetenskap, :frarnmande spn\k, samhalls- och rattsvetenskap, ekonomi, konst, historia 
samt geografi. Liksom inom EU papekar man i USA att utbildningen ar hela samhallets 
ar~svar, och att skoloma maste vanda sig utat. Mar~ understryker ocksa att foraldrama i hog 
grad har ansvar for barnens skolgang. 

EU sager i "European Commission White Paper Teaching and Learning''2 att det viktiga ar 
att ha en bred allmanbildning, pa grund av att omstiindigheterna i samhallet och pa 
arbetsmarknaden skiftar sa snabbt. Skolans uppgift ar att tillgodose att eleverna far detta 
och att de utvecklar mojligheter att forsta sarnmanhang och skapa nya mojligheter. 
I dag frnns en brist i flexibilitet och en tendens att doma ut dem som inte foljer 
"standardmatt". Ofta resulterar inte ungdomarnas skolgang i att de far arbete och darfor 
maste de ges en ny chans till utbildning, anser man. Den snabba IT -utvecklingen bidrar 
ocksa till behovet av omskolning aven av unga manniskor. 

Sammanfattning 

• Skolan slapar efter den snabba samhallsutvecklingen. Flera pedagoger betraktar skolan 
som en traditionellt konservativ institution som speglar gardagen snarare an :frarntiden. 
Detta innebar att aven nyutbildade elever saknar kunskaper som de behover i det 
moderna arbetslivet. Fran myndighetshall okar ocksa medvetenheten om att skolan 
maste anpassas till nutid och :framtid. Daremot saknas i stort sjalvkritiska 
tillbakablickar. Papert menar ocksa att den pedagogiska forskningen slapar efter. 

• Dagens bam och ungdomar lever i vad vi kallar ett "mediasamhalle". De samlar 
information och kunskap frcin olika kallor. Skolans traditionellt textbaserade inHirning 
ar omodern och gynnar vissa begavningar. En storre flexibilitet och anvandandet av 
olika media i undervisningen kan tillgodose fler ungdomars behov. Dessa synpunkter 
kan man hitta bade hos de pedagoger jag studerat och i myndigheters information. 

• Skolan maste alltsa anta nya utmaningar och anpassa sig till nutid och :framtid. Detta ar 
det genomgaende temat i mitt undersokningsmaterial. Har frnns ingen direkt 
motsattning mellan myndigheters och forskares standpunkter. Utgangspunkten i 
resonemangen hos forskama ar emellertid tydligt baserad pa en medveten kunskapssyn 
och man menar att informationstekniken underlattar att en sadan forankras i skolan. 

2GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT: One Hundred Third Congress of the United States of America At the Second 
Session(I994) . · U.S. Congress 
2EUROPEAN COMMISSION WHITE PAPER,TEACtnNG AND LEARNING: TOWARDS THE LEARNING SOCIETY. 
REF: MEM0/95/162 (1994) European Commission ,Directorate-General XXII Education, Training and Youth 
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Fran myndighetshall betonas samhallsutvecklingen och modem informationsteknik. 
Medan tankar, ideer och f'orsok inom skolans omrade debatteras och utvecklas finns det 
aven de som ifragasatter hela dess existens. (I mitt material ar det Perelman som 
representerar denna radikala standpunkt.) Andra, som ocksa ar starkt kritiska till skolan, 
har emellertid inte forlorat tron pa dess utvecklingsmojligheter. 

• Eftersom den modema ekonomin baserar sig framst pa information och service och 
behover manniskor som ar flexibla, kreativa och nytiinkande anser man att skolans 
inriktning maste fdrandras. Den har hittills premierat framst faktasarnlande, 
minneskunskaper och atergivande av fakta. Men vad samhallet behover ar manniskor 
som kan ge innehil.llet en mening och ett sarnmanhang for att losa uppgifter och 
problem. Dessa synpunkter ar gemensarnma for de pedagoger jag studerat. 

• Kunskapssynen ar alltsa nagot olik:a hos pedagoger och myndigheter. Det ar som sagt 
svart att hitta kritiska tillbakablickar pa skolan fran myndighetshrul. Man talar om 
behovet av en ny kunskapssyn som ett resultat av samhalls- och IT -utvecklingen, inte 
som ett resultat av pedagogiska misslyckanden i skolan. 
Denna nya kunskapssyn finns parallellt med den traditionella. Man ar fortfarande starkt 
angeHigen om att elevema tillgodogor sig grundlaggande kunskaper inom skolans alia 
funnesomraden. Samtidigt ska de arbeta med nya metoder och utbildas till flexibla 
samhallsmedborgare med bred kompetens. 
I USA ar regeringen speciellt angeHigen om "hog standard" pa utbildningen och menar 
att "kunskapsnivan" maste hojas hos alla elever. Jag tolkar detta som att eleverna ska 
tillgodogora sig faktakunskap battre. 
De pedagoger jag studerat har inte denna tvetydighet i sin syn pa kunskapsinhamtande i 
skolan. Ett problem i dagens skola anses vara att elever ofta inte motiveras for 
skolarbete langre och har svart att se meningen med att enbart tillgodogora sig 
faktakunskaper. Detta problem kan IOsas genom att satta elevens egen formaga och 
egna intressen i centrum. Kunskaper ska laras in i ett meningsfullt sammanhang och 
genom en undersokande pedagogik. 
Den moderna tekniken underlattar mycket i detta sammanhang. Personliga egenskaper, 
som till exempel fdrmaga att losa problem, tanka i nya banor, kommunicera och 
samarbeta anses vara de kompetenser som ar avgorande fdr framtida uppgifter. 

• Att skolan kommer att fa stOrre konkurrens nar det galler kunskapsinhamtande anses 
hero pa IT -utvecklingen. Arbetsgivare kan dessutom behova tamer ansvar for 
utbildning och vidareutbildning. Skolan betraktas dock fortfarande som den naturliga 
platsen for utbildning och forkovran. I mitt material ar det endast Perelman som ser den 
som en perifer inrattning i framtiden. 
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Framtidsstrategier for en ny skola 

Organisatoriska fodindringar 

The first-order assessment question is "What evidence is there that we (those 
who are engaged in restructuring) are, in fact, doing our business differently 
today than we did business yesterday, and why do we think the new way of 
doing business will improve results. 

- Phillip C Schlechty1 

Att tiden verk.Iigen ar mogen for en radikal forandring inom skolan framgar av alia de 
kallor jag studerat. Informationsteknikens mojligheter anses vara den avgorande faktor 
som paskyndar och mojliggor en sadan utveck.Iing pa ett nytt revolutionerande satt. 
Man kan lite tillspetsat saga att den tvingar fram forandringar som skolan inte har 
mojlighet att tacka nej till pa grund av att samhilllet genomgar sa snabba forandringar. 
Skolan anses inte lagre vara adekvat i sin utformning vare sig ur pedagogisk eller 
organisatorisk synpunkt. 

Enligt Dalin menar forkampar for jfunlikhet att enbart centralt styrda regler kan 
tillgodose de svagas behov. En decentralisering av makten skulle risk era att utbudet 
blev ojfunlikt. Foresprakarna for decentralisering menar emellertid att mruen endast kan 
omsattas praktiskt av de som berors av dem, och att den pedagogiska kunskapen inte ar 
tillrackligt utvecklad for att kunna omsattas i detaljerade regler. Praktiken maste 
utarbetas av elever, larare och skolans ledning och darigenom kan man sa smaningom 
dra generella slutsatser. 
Dalin foresprakar decentralisering2 och anser att sjalva skolan maste vara 
forandringsenhet. v ruje skola maste utveckla sina strategier och mal, och dessa kan 
inte kopieras till andra. Uirarnas aktiviteter och erfarenheter ar alltid situationsberoende 
och kan inte latt generaliseras. Relevans och kvalite okar nar lararna sjalva tillsammans 
anvander sina kvaliflkationer och erfarenheter, menar han. 
Laroplaner ska vara utformade for att stOdja en sadan utveckling. Samtidigt som s~olan 
forandras genom enskilda lokala initiativ maste ocksa de centrala styrorganen forandra 
sitt arbete, enligt Dalin; kommunemas skolpolitiker ska vara aktiva forandringsagenter 
och staten bor ta ansvaret for :fu\gor som beror helheten, storre utveck.Iingsprojekt och 
laromedel samt informationsteknik. 
Dalin anser att det tar det mellan tio och femton ar innan nya ideer implementerats i 
klassrummet. Darfor mAste de som initierar forandringar inom skolan arbeta efter ett 
mycket langsiktigt perspektiv. Man mAste vara vaksam pa de konsekvenser som 
reformema Ieder till. Olika problem uppstar som ledare maste arbeta med. 

2 Alpi Torsten (1996), Klassnmunet under nasta ~undrade har inga vllggar, (intervju med Dolin) Pedagogiska Magasinet, nr 1, 
1996, sid 35 
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Han hiinvisar till Hameyer och Loucks-Horsley som identifierat fern styrande faktorer 
i utvecklingen av en strategi: 1 

• Vad ar millet for forandringarna? 
• Vern bor involveras i forandringarna? 
• Hur blir forandringarna i praktiken? 
• Nar ar det avsett att forandringarna skall genomforas? 
• Vilka resurser skall sattas in? 

McKenzie och Dalin resonerar kring problemen med fodindringar. Deras syn 
sammanfaller pa flera punkter: 
Ett motstand mot forandring ar sjalvklart; skolan ar en ovanligt konservativ institution 
och hela processen ar beroende av kvalificerat ledarskap. Verkliga fodindringar kan 
bara genomforas genom en grundUiggande forandring av skolans hela kultur. Annars 
riskerar man delvisa och spontana "aktioner" och ett langt avstand mellan de 
verksamma lararna och styrorganen. 
Skolans kultur kan forandras pa langre sikt om man organiserar forandringen som en 
inlarningsprocess sa att skolan blir en larande organisation for alia inblandade, bade 
elever, larare och ovrig personal. Kulturforandringen maste ske i alia led, anda till 
regeringsnivA, om den ska ha bestAende verkan. 
Bada anser ocksa art skolan maste ha en tydlig och stark ledning for art en 
genomgripande forandring ska komma till stand. Det kravs ocksa ett stort matt av 
bestammande, frihet och inflytande hos dem som arbetar direkt i undervisningen och 
hos de foraldrar som berors. En ilirandring forutsatter ert nara san1spel mellan plan och 
genomforande. De som deltar i processen maste ta ansvar. 

McKenzie fori sin bok om "Site-Based Management"2 utforliga resonemang om 
forandringsproblem framst baserade pa egna langvariga erfarenheter: 
McKenzie papekar att rektorema maste arbeta pa ett sadant satt art de frigor de resurser 
som lararna representerar. Aven om de vill vara lojala mot centrala mal for skolans 
verksamhet maste de tillata experiment och olika Iosningar. Ledningen maste ha stor 
tillit till dem arbetar i skolans organisation och understodja nytankande och 
risktagande. Misslyckande maste tillatas och ses som en naturlig del av en 
forandringsprocess. 
Han menar att erfarenheter visar att rektorer som varit vana att bestamma kan tycka att 
det bade ar besvarligt och felaktigt att hamna i en position som innebar okat samarbete 
med alia skolans intressenter. 
A andra sidan kan deras arbete art bli mycket roligare och mer spannande om de 
tillvaratar sin personals kompetens pa ett mer aktivt satt, sager han. Rektom ar den som 
maste "Mila fanan hogt" och inspirera personalen och ansvara for mycket av kontakten 
utAt mot samhallet. Han eller hon maste bli en ideologisk ledare snarare an en 
organisatorisk, menar McKenzie. 
Verksamma planer maste vara flexibla och levande och leda till bade insikter och 
overraskningar. Rektorns arbete ska Wlderlatta andras uppgifter. Ledarskapet staller 
stora krav pa samordningsfdrmaga och diplomati liksom pa att ta ansvar for obekvama 
beslut och konfliktlosning. 

1 Dalin (1995}, Skolutveckling i pral..1ik, sid 78 
2 McKenzie (revid. ( 1995), The Site-Based Decision-Making Guide for Practitioners 
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Rektorer maste ocksa ta ansvar for personal ens formaga att utOva starkt ledarskap. 
Behovet av ledning okar snarare an minskar i klassrwnmet om Hiraren ska kunna liimna 
over initiativ och ideer till elevema. Det ar :fragan om ett kvalificerat demokratiskt 
ledarskap dar individemas och gruppens fonnaga ska utvecklas maximalt, hlivdar 
McKenzie. 
Han anser alltsa att ett grlisrotsengagemang kan motivera de direkt inblandade att 
verkligen delta i effektiva beslut och handlingar, eftersom upplevelsen att verkligen 
paverka leder till en kansla av makt och inflytande. Att genomfora genomgripande 
forlindringar ar langtidsprojekt, som maste drivas medvetet och med stor klinsla och 
insikt for de personer som berors. 
Dessutom maste man se till att utveckla nodvandiga former for forkovran. Att veta hur 
man arbetar "processorienterat" i beslutsfattande eller inlarningssituationer ar till 
exempel ingen sjlilvklarhet for de fiesta larare. Ofta undervarderar man de problem en 
forlindringsprocess medfor, och dlirfor lir det viktigt att de inblandade lir medvetna om 
olika saker som kan intraffa och hur man tar itu med den. En syn pa problem och 
konflikter som nagot nodvandigt och positivt lir viktigt. 
Ett processorienterat arbetsslitt lir aldrig ett fardigforankrat - det ligger i sakens natur. 
Att standigt arbeta med forlindringar och forblittringar och anpassning till skiftande 
omstiindigheter lir en "livshallning" som krliver mycket av de inblandade. 
Uppgiften ar inte llitt och kraver mod och engagemang. Manga llirare och forlildrar kan 
bli mycket forvirrade och radda under processens gang och klinna att de riskerar 
bamens utbildning genom att "experimentera". 
Dessutom maste man hitta former for att tillvarata minoriteters asikter samtidigt som 
han menar att de inte kan vara riktningsgivande for helheten. Hela det omgivande 
samhlillet kan reagera negativt om inte skolan Iagger ned mycket energi pa att pavisa 
att de :framsteg man gor lir latta att se och forsta och att de verkar riktiga och 
forsvarbara. 
Dlirfor ar det mycket viktigt att forankra nya utbildningsideer i det omgivande 
samhlillet och se till att man har ett brett stOd for dessa. I svara situationer lir det mycket 
viktigt med klara, tlita och effektiva kontakter mellan alia inblandade - aven med dem 
som befmner sig utanfdr skolan. 
McKenzie understryker ocksa att drommar och visioner lir viktiga. Man oor stlilla sig 
:fragan: Hur vill vi att skolan ska se ut om tio ar? Om man har dessa visioner i 
medvetandet och samtidigt arbetar pa realistiska mal for att na visionema, kan man 
utarbeta en gemensam plattform for alla inblandade. 
Man kan behova lang tid for att prata sig samman kring genomforbara forandringar och 
mal. Det maste ta den tid som behovs fOr att komma :fram till en foriindring som de 
allra fiesta kan stlilla sig bakom. Samtidigt maste man vara vaksam pa att ideema inte 
stannar pa planeringsstadiet och att man inte bara genomfor en rad irnproduktiva 
rnoten. Drivande personligheter rnaste veta skillnaden mellan sina egna intressen och 
gruppens beslut. En passionerad "foriindrare" kan forblindas av sina egna ideer. 
Ofta a.r det battre att genomfora sma avgriinsade etappmal an att forsoka gora stora 
omvlilvande foriindringar, anser McKenzie. Riskerna for misslyckanden minskar och 
man kan se sma konkreta resultat och framgangar. Alia inblandade hinner vanja sig vid 
att det pagar en forandringsprocess och den blir llittare att hantera. For snabba 
ornvlilvningar kan leda till stora motslittningar och stora nederlag sorn kan rnedfora 
onodiga fordrojningar. 
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Det kan ocksa leda till att man tror sig ha svar pa allt genast utan att ha testat sina ideer 
i praktiken. Dessutom finns en risk att alla blir utarbetade, eftersom det kravs sa stora 
personliga insatser fran var och en. Sma segrar kan daremot inspirera till nya 
utmaningar, sammanhallning och gladje. 
McKenzie menar att det finns mycket liten erfarenhet av radikala forandringar inom det 
traditionella utbildningssystemet och sma bevis pa att forandringar gar att genomfora ar 
viktiga for alla inblandade. 
Vidare fdresprakar han ett processorienterat arbetssatt dar larare, elever och foraldrar 
maste lara sig att staka ut uppnaeliga mal, genornfora dem, utvardera och arbeta vidare 
med hogre mal mot den vision som man gemensamt har. Detta ar grunden for att 
kunna forsta vad man faktiskt gor och uppnar och fOr att utat visa pa de forbattringar 
som sker. 
Mal en ska alltsft, forutom att vara uppnaeliga, aven vara matbara. Man maste klart 
kunna se vilka fdrdelar som vunnits genom forandringen och elevens basta maste sta i 
fokus vid en utvardering. I dessa processer ar ofta konsensuslosningar battre an 
omrostningar, enligt McKenzie. 
Dessa kan komma till stand genom en oppen kommunikation dar alia kanner 
delaktighet och ansvar i utvecklingen och ledsagas av gemensamma mal och visioner. 
Man ser till vilka beslut som ligger i linje med dessa snarare an vilka beslut man "tror" 
att majoriteten vill ha. Ledningen har stort ansvar i dessa bedornningar, papekar han. 

Nilsson talar om forandrade tider och att skolan maste fdlja med samhilllsutvecklingen 
aven ur organisatorisk synpunkt. Den maste vara effektiv och motsvara samhilllets 
krav, vara "banbrytare" i stallet for "en stor tung sack"1

, menar han. Problemen lOses 
enligt honom genom att reformera fackforbunden, andra lOne- och anstilllningsvillkor 
och att lararna :tar en bred insyn i samhallet och de villkor som tader dar. 
Dessutom behover de utveckla sin formaga tillledarskap. Han anser att skolan som 
organisation ar unik ur den synpunkten att dess verksamhet inte motsvarar efterfragan 
och anda inte gar under. 

Papert anser att skolans uppbyggnad och organisation inte andrats i grunden under det 
senaste arhundradet och att detta har lett till att hundratusentals foraldrar i USA 
undervisar sina barn hemrna. Orsaken ar oro for att barnen inte f'ar den utbildning de 
behover i skolan. 
Han fdresprakar lokala losningar for den enskilda skolan som den enda framgangsrika 
vagen om man vill uppna verkliga omvalvningar. Det gar inte att lappa och laga i ett 
garnmalt system som overlevt sig sjalv, menar han. 
Papert ser president Bushs plan ''Goals 2000" som ett exempel pa ett sadant forsok och 
betraktar det som bakatstravande och reaktionart. Bushs ide var bland annat att hoja 
den allmanna kompetensen och kunskapsnivan hos de amerikanska medborgarna, och 
han ville gora detta genom gemensarnma standarder for undervisningen. Papert ser 
iden snarare som ett bakslag for mojligheterna att forbattra skolans arbete. 
Lokalt engagemang fran foraldrar, elever, larare, skolledning och det omgivande 
samhallet ar Paperts recept fdr en framgangsrik och modern skola, som ska ha 
mojligheter att forbereda eleverna for ett kommande yrkesliv. Den enskilde eleven kan 
inte utveckla sina verkliga fdrutsattningar om han ska lara sig och utvecklas enligt 
nagon "standard". 

1 Nilsson (1995) Skola i brytningstid, sid 69 
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Papert anser att Bushs planer for tankama till Sovjet; Bush agerar traditionellt 
bynikratiskt for att losa utbildningsproblemen. Men standardiserade prov lOser dem 
inte, de varken utvecklar barnens formaga till inla.ming eller okar deras nyfikenhet att 
lara. 
Papert vamar dock for att den enskilda skolans profilering kan komma i motsattning till 
myndighetemas bebov av insyn och kontroll. Dessutom kan 
decentraliseringsatgardema leda till att den reella makten barnnar bos lokala politiker 
och inte bos de professionella utforama (lararna). 

Perelman anser att skolan i dess nuvarande form ar overflodig ocb ineffektiv. Pa grund 
av den tekniska utvecklingen kan utbildning ocb forkovran ske pa det satt som man 
sjalv foredrar. Hans lOsning pa organisatoriska fragor inom utbildningen ar av en belt 
annan karaktar. Genom olika former av finansiering (skattemedel ochleller privata 
medel) ska vruje foralder ocb elev sjalv bestarnma utbildning ocb skolgang. 
Han foresprakar en total privatisering av utbildningssystemet dar man sjalv med sin 
"skolpeng" betalar for den utbildning man vill ba. Den fraga en elev (bam eller 
han valja basta, snabbaste ocb effektivaste sattet att na sitt mal . 
lnlarning handlar enligt Perelman inte om betyg - de ar aldrig nodvandiga for att utfora 
ett arbete. I stilllet kan man genomfora tester som klargor vad som kravs for en speciell 
uppgift eller ett speciellt arbete. Pa sa vis blir man klar over vad som kravs for den 
karriar man onskar sig. 
Och detta bar egentligen ingenting med traditionell skolgang att gora. Maybe the folks 
who have been haranguing us to 'save our schools' just don't understand that the 
classroom and teacher have as much place in tomorrow's learning enterprise as the 
horse and the buggy have in modern transportation. 1 

Enligt Perelman ar det arbetsgivaren som bestammer vilka kvalifikationer en anstillld 
behover, inte samhallet. Darfor finns ingen anledning att samhallet bestarnmer over 
utbildningens organisation eller innehall. 
Perelman avvisar naturligtvis Bushs ideer2 om standardiserade kunskaper och menar 
att det ar elevernas formaga att lara sig genom sjalvstandigt arbete som ska rnatas, inte 
mangden faktakunskaper. Han menar att ideerna dessutom forutsatter 
"standardiserade" larare, som inte kan anvanda sin fantasi och personlighet for att 
utveckla sitt arbete. 
Dessutom havdar han att "Goals 2000" Jagger lock pa skolomas egna drivkrafter 
genom att man centralt anser sig ha monopol pa att veta vad som ar "riktig" kunskap, 
kompetens, ansvarstagande medborgarskap ocb sa vidare. 

Sizer ar initiativtagare ocb motor till "the Coalition of Essential Schools".3 Hans ideer, 
som sprider sig runt om i USA, sammanfattas i nio punkter (se bilaga 2). 
En skola maste reflektera det lokala omgivande sarnhallet, menar han. 
Om Iokala forutsattningar tar vara styrande for skolans utfonnning blir ocksa 
forutsattningarna att ta hand om de lagpresterande och socialt svaga eleverna battre. 
Lokalt inflytande okar enligt Sizer foraldrars ocb elevers intresse och vilja att arbeta for 
skolans basta. 

1 Perelman (1 993), School's out, sid 19 
2 ibid. kap 8 
3 Coalition of Essential Schools, (http://dcps.dade.kl2.fl .us/www/6111/ces.html) 
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Overenskommelser och dispyter sker mellan manniskor som kanner varandra och detta 
ar viktigt, menar Sizer. Han foresprakar ocksa mindre skolor och mindre klasser 
eftersom de inte tillater elevema art vara anonyma. Han menar art lararkollegiets 
formaga ska matas i vad eleverna presterar. Pa detta satt kan inte heller larare "smita 
undan". 
Sizer sager att problemet med amerikanska elevers bristande kunskap inte lOses med 
gemensamma standarder utan med verksamma pedagogiska metoder. Dessutom tror 
han att de kan hindra elever art verkligen utveckla sin starka sidor. Han menar ocksa att 
hans egen forskning visar att problemet med daiiga elevprestationer inte beror pa 
franvaron av gemensamma standarder .1 

Vissa tankar och ideer om skolans organisation ar sa lika i mitt undersokningsmaterial 
art jag inte finner det nodvandigt att redo visa deras exakta ursprung. 
En sadan ar iden om forlindring av skolan som fysisk plats. Skolan ska rikta sig mer 
utat mot samhallet och bli ett gemensamt intresse for den narmaste omgivningen. I deer 
om lokalt inflytande okar i betydelse. Den egna skolan ska kunna verka mer utifn\n 
sina lokala mojligheter och behov och skolan ska oppna sig mot samhallet i ovrigt. 
Detta innebar ocksa art skolans lokaler inte nodvandigtvis bara ska anvlindas till elevers 
och larares verksamhet. Andra intressenter kan ocksa utnyttja dem. De gamla 
klassrummen forvlintas forsvinna eftersom de ar byggda for katederundervisning. 
I stallet ska man kunna arbeta i mindre grupper i lampliga rum, och larare ska kunna 
rora sig mer fritt och samarbeta over amnesgransema. De gamla datasalama (som 
anvlindes nar man betraktade datakunskap som ett speciellt "amne") f6rsvinner och 
ersarts rned datorer "overallt". 

Parallellt rned denna diskussion pagar en diskussion som ifragasatter om skolan alltid 
maste vara den enda platsen for undervisning. Informationstekniken kan medfora att 
rnanga arbetsuppgifter som gors i skolans regi kan goras "var som heist". 
Detta kraver naturligtvis ett hogt ansvarstagande fran elevernas sida - och framfor allt 
Perelman menar att detta kan uppnas om de upplever sin utbildning sorn spannande 
och meningsfull. En oppning mot samhallet anses alltsa medverka till att skolans elever 
blir mer verklighetsinriktade och f'ar en starkare motivation att lara sig for att kunna 
utf6ra ett arbete i framtiden. 

Bibliotekariens roll i en forandrad organisation 

Bibliotekarien ar en nyckelfigur nar skolan genomgar organisatoriska forlindringar. 
Hon skall samarbeta med skolans ovriga aktorer och det orngivande samhallet. Detta 
hlivdar Frances F. Jacobsson,2 som sjlilv arbetat som skolbibliotekarie. 
Hennes erfarenhet fran en rundresa bland skolor i USA visade att dar datorer anvandes 
var elevema de verkliga ledama och instruktorema. De tog sig an bade hard- och 
rnjukvarainstallationer. Llirare visade sig lara genom mentorsystem och utvecklingen 
hade karaktliren av grasrotsengagemang. Hon tycker att en byrakratisk 

1 O'Neil, John, ( 1995) On Lasting School Refonn: A Conversationwith Ted Sizer, Educational 
Leadership 54, no. 5 : sid. 4·9 
2 Jarobson Frances F (1995), Road Scholar, A school librarian search ofhigh success, School Library Journal, nov 1995 , sid 20-23 
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skolledning slitter kappar i bjulet for utvecklingen, aven om den ar pa lokal niva. 
Datoranvandning Ieder naturligt till informella relationer mellan manniskor, anser bon. 
I de skolor dar man anvande modem informationsteknik fanns ett nara forballande till 
skolbiblioteket. 

Jay & Jay1 beskriver bur bibliotekarien maste inga i ett stOrre system i skolan. De 
menar att bon maste arbeta tillsammans med skolans ovriga aktorer i en forandring. Ett 
samarbete dar bon bidrar med sina specialkunskaper okar resultatet i en 
forandringsprocess. 

Bibliotekarier maste, till skillnad fran andra anstallda pa en skola, rattfardiga sin 
existens, havdar Berkowiti. Detta beror pa att det sallan ar klarlagt vilken roll bon 
verkligen spelar. Dar bibliotekarien tar aktiv deli undervisningen och arbetar 
tillsammans med larare, uppmarksammas detta av skolans administratOrer i synnerhet 
om bennes engagemang Ieder till en battre uppfoljning av skolan mal, menar han. Hon 
bar en vital roll i hela organisationen nar det galler att genomfora pedagogiska mal som 
kannetecknas av ett processorienterat arbetssatt. Dessutom ar det hon som ar bast pa att 
hitta sadan information, som larare och skolledare kan bebova som underlag for arbetet 
med forandringar. 
Eftersom bon bela tiden botas av avsked, pa grund av bristande resurser pa skoloma, ar 
det viktigt att bon sjalv ar mycket aktiv ocb pavisar vikten av sitt arbete, menar 
Berkowitz. Hon maste sjalv utarbeta ett program for sin verksamhet fOr att bland annat 
tydliggora sin egen roll. Det ar viktigt att hon aktivt medverkar till att skolan genomfor 
sina mal, havdar han. 

Jamieson McKenzie ser ocksa faror som hotar skolbibliotekarien3
. Om hon inte del tar 

aktivt i organisatoriska forandringar pa skolan fmns det risk att hon blir overkord eller i 
varsta fall betraktad som onodig. En del klasser har redan tillgang till bade skolans 
lokala natverk och globala natverk i sina klassrum ocb behover inte ga till biblioteket 
for att :fa elektronisk information. Enligt McKenzie kan en frarntida utveckling dar 
elever studerar pa olika stallen, i skolan, hemma, pa nagot annat stalle i samhallet, hota 
bibliotekariens existens. 
Bibliotekariens frarntid ligger alltsa i hennes formaga att folja med i utvecklingen och 
bevisa sin unika kompetens. Hon maste vara beredd att arbeta "virtuellt", det vill saga 
hjalpa till att leta och sovra i databasemas informationsmangder och hjillpa elevema -
dar de fmns. Genom elektronisk kommunikation kan detta Iosas enkelt, menar 
McKenzie. 
I skolans omorganisation ska bibliotekarien vara pion jar. Det ar oftast bon som ar bast 
insatt i hur man anvander informationsnatverk. Hon kan paverka beslutsfattare med 
sina ideer och sin kritik pa ett konstruktivt satt. Dessutom kan bon tala om saker och 
ting som beror bibliotekariens arbete pa ett satt sa att de beslutsfattande forstAr. Det 
galler att tydliggora sin roll och starka positiva inflytande i den nya skolans 
organisation och hennes skyldigheter i informationssamhallet, havdar han. 

1 Jay M. Ellen & Jay Hilda L (1994), The changed role of the Elementary Library Media Center, The Reference Librarian, nr 44, 
(1994), sid.61-69 
2 Berkowitz Robert E (1993), From Indicators ofQantity to Measure ofEtfectiviness, Ensuring the Information Power's Mission.
II Kuhlthau Carol Collier (red) , ( 1994) Assessment and the School Library Media Center 
J McKenzie (1994), Libraries of the Future, From Now On : The Educational Technology Journal . -Bellingham : Network 609 
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Det ar viktigt att administratorer ocb beslutsfattare blir fullt medvetna i dessa fragor, 
eftersom bibliotekarien blir en nyckelfigur nar det galler att sam.manliinka resurser 
inom olika funnesomraden i skolan. Hon ar spindeln i natet nar det gilller att instruera 
elever ocb larare i bland annat sokprocesser ocb utvardering av information, bavdar 
McKenzie. 
Bibliotekariemas behov maste, enligt bonom, tillgodoses i en foriindrad organisation. 
De bebover delta i bade de overgripande ocb de taktiska maldiskussionema for att 
kunna bestfunma hur deras roll ska utformas pa basta satt i forballande till skolans 
uppgifter. "Media specialists are in a particulary strong position to safeguard the 
educational vision of the school as they irifluence the design of these systems." 1 

Synpunkter fHm myndigheter 

Nar det galler skolans organisation bar jag funnit dessa riktlinjer fran de killlor jag 
anvant: 

Den svenska skolan karaktariseras som bekant av att staten definierar malen, medan 
kommunema ar ansvariga for den lokala organisationen och for att de centrala malen 
uppfylls. Kommunema ar ocksa ansvariga for att skolomas verksamhet utvarderas och 
rapporteras till staten. 
Samtidigt ska de sjillva utarbeta en lokal plan for skolans verksamhet och utvardera 
den. Kommunema ar dessutom skyldiga att stOdja sa kallade friskolor. 
Det finns bestammelser for bur manga undervisningstirnmar som ska agnas at vruje 
funne i grundskolan och de centrala proven i lasning, skrivning och matematik ska ge 
en rnatare pa standarden i skoloma. Skolkornmitten har under varen 1996 tagit fram ett 
fdrslag om att eleverna ska vara i majoritet i de lokala gyrnnasiestyrelsema. En 
fdrsoksverksamhet kommer att startas. 
I regeringens proposition (1995/96: 125) sags att olika intressen ska samverka med 
skolan, for att de gernensamma resursema ska kunna anviindas pa basta satt. Exempel 
pa sadana aktOrer ar komvux, studieforbund och folkhogskolor. Skolan ska oppna sig 
mot det orngivande samhilllet och oka samarbetet med exempelvis bibliotek. "En 
utveckling av skolan som ett 'kunskapscentrum mitt i byn' ar ett bra satt att bereda 
tillgang till teknik och kunskap."2 

I laroplanen3 papekas att skolan ska ha ett aktivt samarbete med foriildrar, barnomsorg, 
naringsliv och det omgivande samhallet. 

I Norge 4 bar ocksa en hel del av de beslut som gilller for skolan lagts over pa 
kornmunema. 
Lararna bar dock centrala avtal, ocb skoloma maste gora arsplaner for sin verksamhet, 
som ska godkiinnas av de statliga myndigbetema. Statens krav pa skolomas resultat bar 
okat. Staten har ansvar for att utveckla laroplaner. Det fmns inga bestamda UirobOcker, 
men de som anviinds ska vara godkiinda av staten. Innan elevema godkiinns efter 
avslutad grundskola har de skriftlig examination. 

1 McKenzie (1994), Libraries of the Future, From Now On :The Educational Technology Journal.· Bellingham: Network 609 
2 Regeringens proposition (1995/96:125), "Atgllrder fur att bredda och utveckla anvlindningen av infonnationsteknik" kap.5.2.2 
3 LP094, kap 2.3 
4 Structures of the Education and Initial Training Systems in the European Union, EURYDICE (1995), The European Education 
Infonnation Network CEDEFOP, European Centre for the Development of Vocational Training' European Commission,: Norge 
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I Danmark1 har foraldrarna ratten att fatta beslut om den lokala skolans utveckling. De 
bar m~oritet i skolans styrelse, dar aven elever ingfu. Besluten ska ligga inom ramama 
for de statliga pedagogiska malen. Lararnas lOner satts lokalt. 
Det finns statliga direktiv for de krav som ska uppfyllas for examinering. 
Skoloma kan ocksa sjalva skota manga av de uppgifter som kommunen nonnalt ska 
skota at dem - de tar anvanda de medel som avsatts for andamalet bur de vill. Rektom 
bar en samordnande funktion mellan skolan och kommunen. Examination ar frivillig i 
grundskolan, men om den sker arden densarnma for alla och sker i vruje arnne. 
Dessutom satts betyg aven pa dem som inte examineras. Pa gymnasieniva ar de statliga 
direktiven strangare an de som galler grundskolan. 

I det EO-material jag studerat finns inga speciella synpunkter pa skolan som 
organisation. De europeiska landema har mycket olika utbildningssystem och EU bar 
inga befogenheter att styra beslut inom dessa. 
Man satsar pa att samarbetet mellan skolor okar, framst genom elektronisk 
kommunikation, men ocksa genom storre utbyte av elever mellan skolor. ''The 
European Year of Life-long Learning" ar ett projekt som syftar till detta ocb till okad 
medvetenhet om framtidens utbildning och livslangt larande. 
Inom EU bar man ocksa tagit initiativ till tva projekt; "Sokrates"2 och "Leonardo"3

, 

som syftar till ett okat utbyte och utveckling av hog kvalite pa utbildningama i Europa. 
"Sokrates" omfattar skolan och den hogre utbildningen, "Leonardo" omfattar 
yrkesutbildningar. 

Den amerikanska kongressen antog 1994 "Goals 2000"4
, ett nationellt styrdokument 

for "elementary school" ocb "secondary school". Meningen ar att skoloma ska 
refonneras for att den allmanna kunskapsnivan ska hojas och avhoppen bland elevema 
minska. Maisattningen ar att 90 procent av amerikanema ska ha hogskoleutbildning. 
De arnnen som prioriteras ar ekonomi, engelska, matematik, naturvetenskap, 
:frammande sprak, konst, historia och geografi. Staten vill att malen ska uppnas genom 
ett intensifierat sarnarbete med skoldistrikt, larare, foraldrar och elever. Man vill ocksa 
bland annat paverka skoloma att i okad grad anvanda informationsteknik. 
Vi dare anser man att ett grasrotsengagemang ar nodvandigt for att mal en ska uppnas 
samt att laramas kompetens maste hojas. I USA anses foraldrama vara mycket viktiga 
for bamens framgangar i skolan. Staten satsar dessutom pa ett okat samarbete mellan 
arbetsplatser och skolor. Att manniskor ges mojligheter till ett Iivslangt larande anses 
ocksa vara viktigt fran utbildningsmyndighetemas sida. 5 Arbetet med "Goals 2000" bar 
bland annat utmynnat i forslag pa nationella standarder6 for att bedoma elevemas 
prestationer i de olika arnnena. Detta bar mott bade valvilja och motstand. De stater 
som godtar dem gor det frivilligt, de ar inte obligatoriska for bela landet. 

1 Structures of the Education and Initial Training Systems in the European Union, EURYDICE (I 995), The European Education 
Infonnation Netwolk CEDEFOP, European Centre fur the Development of Vocational Training' European Commission.: Danmark 
2EDUCA TION AND TRAINING, Tackling unemployment, the Directorate general for lnfonnation, communication, Culture, 
Audiovisual of the European Commission (1995), European Commission 
3 ibid. 
4 GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT(I994), One Hundred Third Congress of the United States of America At the Second 
Session, U.S. Congress 
5 GOALS 2000: A progress report, Supporting State and Local Education Reform ( 1995), US Departement of Education 
6GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT PART 8.(1994)-NA TIONAL EDUCATION STANDARDS AND 
IMPROVEMENT COUNCfLSEC. 211. PURPOSE. 
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Sammanfattning 

De viktigaste aspektema ur organisatorisk synpunkt i mitt undersokningsmaterial ar 
decentralisering, okat lokalt inflytande paden enskilda skolan och okad effektivitet. 
Decentralisering och lokalt inflytande kan sagas vara honnorsord bade hos forskare 
och myndigheter. 
Det forsta sattet att se pa fragan kan alltsa grovt sagas representera myndigheter och 
det andra pedagoger. Myndighetema star i allmanhet "pa tva ben". Centrala direktiv 
ska foljas och utvarderingar ska i allmanhet delges statliga myndigheter. 
Gemensamma krav pa kunskapsstandard ar ocksa allmant. 
Samtidigt flnns en stravan att decentralisera beslutsfattandet - dock bara inom 
bestfuilda rarnar. I Sverige har till exempel kommunema :fatt ta over ett mycket stort 
ansvar for skoloma. A ven den enskilda skolan har :fatt stOrre sjalvbestammande, en 
modell som prurunner om den danska. I USA uppmuntras ocksa ett 
"grasrotsengagemang" pa skoloma- det anses till och med nodvandigt. 
Nodvandigheten ligger dock i behovet av att de gemensamma millen ska uppnas. 
Den ena synen pa decentralisering galler alltsa framst skolans styrorgan. Har 
handlar det om att oka makten hos lokala beslutsfattare pa kommun- eller 
delstatsniva. Dessa ska :fa storre makt och ansvar for skolans ledning, innehall, 
kursplaner, personal och ekonomi .. Denna syn kan grovt sagas representera 
myndigheter. Visserligen fmns en onskan om ett storre lokalt initiativ pa de enskilda 
skoloma, men centrala laroplaner, utbildningsmal och generella kunskapskrav satts i 
forgrunden. Onskan om ett "grasrotsengagemang" tycks snarast ha sitt ursprung i en 
onskan att effektivisera centrala beslut 

Den andra synen foresprakas av dem som vill ha lokalt inflytande och mer eller 
mindre autonom styrning i den enskilda skolan. Har handlar begreppet 
decentralisering snarare om att oka makten hos larare, elever, forilldrar och 
forvandla rektoms roll till en ledare och samordnare i en gemensam beslutsprocess. 
Denna syn representeras av pedagogiska forskare. De har olika losningar pa hur det 
lokala inflytandet pa den enskilda skolan ska vara utformat. Men gemensamt for 
dem ar en syn pa utbildning som nagot som ar direkt angelaget for de inblandade pa 
lokal nivA, det vill saga larare, elever, rektorer (och bibliotekarier). Den reella 
makten ska ligga pa den enskilda skolan och dess aktorer. Alia foresprakar en sadan 
syn i mer eller mindre uttalad form och ser centrala direktiv och kunskapskrav 
snarare som en hamsko an nagot som underlattar i undervisningen. 

Dalin anser att staten ska ha in.flytande over vissa ftagor och att ansvarig kommunal 
myndighet ska initiera forandringar. I ovrigt ska makten ligga pa den enskilda 
skolan dar elever, larare och skolans ledning ska styra innehrul och utformning av 
verksamheten. 

Papert, McKenzie och Sizer ser den ensk.ilda skolan som den avgorande 
beslutsfattaren i alia vasentliga ftagor, aven kunskapsmassiga och pedagogiska. Den 
lokala skolan ska spegla det lokala samhilllet och de lokala forutsattningarna. Detta 
anses vara den enda mojliga vagen for att kunna frigora resurser hos elever, larare 
och foraldrar. Denna instiillning kan komma i motsattning till centrala myndigheters 
direktiv, anser de. 
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McKenzie understryker vikten av att skolans aktorer lar sig att utOva ett starkt 
demokratiskt ledarskap, arbeta processorienterat och genomfora utstakade mal. 
Organisatoriska forandringar tar lang tid och orsakar bade framgangar och bakslag. 
Dfufor fu det viktigt att ha insikt om hur arbetsprocesser utvecklas for att kunna 
tackla de situationer som uppstck. 

Perelmans slutgiltiga losning pa de organisatoriska fragoma ar att skolan som 
institution fOrsvinner. Han vill arbeta for att alia elever fritt ska kunna valja den 
utbildning de vill ha inom ett obegransat utbud, som huvudsakligen organiseras 
genom privata initiativ. 

En okad effektivitet inom skolans verksamhet e:fterfragas fran bade myndigheter 
och pedagoger. Framilir allt galler det skolans formaga att motsvara samhallets 
forvantningar och krav. 
Ideema gar isar nar det galler tolkningen av begreppet "okad effektivitet". 
Ytterlighetema kan representeras av ideema i "Goals 2000" och de som starkt 
kritiserar dem. 
Fran amerikanskt regeringshall ser man "Goals 2000" som ett program for okad 
effektivitet och standard. Papert och Sizer ser dem som ett satt att lagga lock pa 
skolans egna mojligheter att profilera sig. Darmed minskar det lokala initiativet, 
menar de, och darmed ocksa mojlighetema att utarbeta en sjalvstandig pedagogik 
fOr den lokala skolan. For att kunna frigora lararnas och elevemas resurser och ge 
dem mojlighet att profilera sig kravs mer eller mindre uttalat sjalvstyre. 
Perelman har sin egen Iosning pa effektivitetsproblemet: att sjalv bestamma sin 
utbildning och skaffa sig den pa snabbaste och effektivaste sattet. 

Bibliotekariens roll i en forandrad organisation behandlas framst av McKenzie och 
Berkowitz. Bada anser att det ar viktigt att hon sjalv uppmarksarnmar skolan pa sin 
viktiga roll. Risken finns annars att hon kan betraktas som overflodig i framtiden. 
Bade elevernas tillgang pa information fran annat hall an biblioteket och 
mojligheterna art studera var som heist kan hota hennes arbete. Hon maste aktivt 
medverka i skolans organisatoriska arbete och i de pedagogiska fragorna. Danned 
kan hon pavisa sin egen unika kompetens och bli en viktig samarbetspartner. Hon 
maste vara beredd art arbeta "virtuellt". 
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Anvandning av modem informationsteknik 

I mitt undersokningsmaterial betraktas informationsteknikens frammarsch som den 
starkast enskilt padrivande faktom for forandringar inom skolan. 
Saval myndigheter som pedagoger anser att det inte gar att anvanda tekniken fullt ut 
med traditionella undervisningsmetoder. Darfor tycks sjalva den modema tekniken ha 
stallt pedagogiska fragor pa sin spets. Tekniken har sprungit langt fore beslutsfattare, 
lokala skolledare, larare och elever. 

Per Dalin 1 menar att skolan i dag anvander informationstekniken i begransad 
omfattning. 
Trycket pa okad anvandning kommer utifran, frarnst fran arbetslivet och henunen. 
Skolan ligger emellertid langt efter, och formodligen kommer detta att leda till 
altemativa inlamingsmojligheter som ligger utanfor skolan. 
Det ar viktigt att datortekniken anvands i ett medvetet pedagogiskt och socialt 
sammanhang, anser han. Kunskapema ar nodvandiga for framtida mojligheter inom 
yrkeslivet och elever med funktionshinder tar ett battre liv. 

Nilsson2 efterfragar ocksa en snabb IT-utveckling inom skolan. Skoloma slapar langt 
efter arbetsplatsema och till och med hemmen. De behover gora ordentliga ekonomiska 
omprioriteringar och planera pa lang sikt for att inte slapa ohjalpligt efter. 
Han ser ocksa IT som en forutsattning for att larare ska kunna sluta att ha det 
huvudsakliga ansvaret for informationsfOnnedling. Utnyttjandet av infonnationsteknik 
tillater vare sig traditionell undervisning eller traditionellt schema, enligt Nilsson. 

Papere beklagar bristen pa vetenskaplig forskning nar det galler IT -anvandning i 
skolan. En forstenad organisation satter ocksa ofta stopp for utvecklingen; man ser helt 
enkelt inte mojligheterna med den, och ofta ar det foraldrar som trycker pa och kraver 
att bamen ska fa lara sig datoranvandning och informationsteknik, sager han. 
I skolan drivs intresset snarare av enskilda larare an av skolbyrakrater, som oftast har 
kortsiktiga ekonomiska betankligheter. 
Skolledningen kan ocksa stalla upp speciella utbildningsmai vars resultat ska kunna 
matas for att datorinkop ska motiveras. De forstar inte alltid att larare och elever f'ar 
mojligheter att arbeta radikalt annorlunda trots att datom har de stOrsta forutsattningama 
att bana vag for undervisningsrefonner av betydelse, menar Papert. Han vamar ocksa 
for att datom bara kommer att fOrstarka skolans vanliga satt att fungera om man inte 
flyttar tyngdpunkten fran lararledd till elevstyrd undervisning. 
Papert kritiserar starkt skolornas inforande av datasalar och menar att datalogi som 
amne inte bar nagon som heist progressiv fi.mktion: "Likt varje annan organism 
forsvarar sig skolan mot .friimmande element. Det var en forsvarsreaktion frcm skolans 
sida att Ia datorn fran de progress iva liirarna och i stiillet assimilera inkriiktaren 
genom att omgiirda den med skolans regler. "4 

Enda sattet att rada bot pa forhallandena ar att integrera datorerna i skolans hela 
verksarnhet. 

1 Dalin (1 995), Skolutveckling Praktiksid 34-35 och Dalin (1994), Skolutveckling Teori, sid 237 
2 Nilsson (1995),Skola i brytningstid, kap 3 och 7 
3 Papert ( 1995)Hur gor giralfen n!!r den sover?, kap 1 och I 0 
4 ibid. sid 46 
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Papert menar ocksa att datom underHittar for de barn som bar svangheter att Hisa och 
skriva och for dem som bar svarigheter att abstrahera sitt tiinkande. Dessutom kan 
informationstekniken forenkla samarbetet med hemmen, genom att foraldrar och barn 
kan arbeta hemma samtidigt som de bar kontakt med skolan. 

McKenzie anser att informationstekniken forandrar skolans bela organisation. Larare 
och elever maste arbeta pa ett innovativt och fantasifullt satt. Den ger mojligheter till 
egna arbeten, egna problernformuleringar och egna Iosningar bade for larare och 
elever: " ... the wondeful marriage that is possible between Power Learning in the 
classroom and these new technologies "1

. Den garnla pluggskolan anser han vara belt 
utlevad och inte fylla nagon som heist progressiv funktion eftersom vi lever i ett 
informations- och servicebaserat samhalle. 
Han betonar ocksa skolbibliotekariens roll som oerhort viktig i en ny organisation2 

• 

Men han menar att hon maste kvalifi.cera sig for nya uppgifter och forsvara sin 
position; manga tror att bon inte langre kommer att behovas nar det fmns sa manga 
mojligheter att sjalv leta fram information. McKenzie menar emellertid att bon blir 
viktigare an nagonsin eftersom de speciella kvalifikationer som hon har ar nodvandiga 
for skolan. 
Larare maste ha egna datorer som de kan ta hem och egen uppkoppling mot skolans 
natverk for att tekniken verkligen ska implementeras, menar McKenzie. Han anser 
ocksa att informationstekniken innebar att larare kan frigoras fran mycket traditio nell 
undervisning. 
Biblioteket blir skolans centrum och elevema kan arbeta sjalvstandigt eller i grupp, i 
skolan, hemma eller pa andra platser. Larare kan fungera som vagledare, samordnare 
och organisatorer men de behover inte all tid vara narvarande. "Instead of classroom 
being the student's world, the world will b.ecome the classroom. "3 

Perelman ser, som tidigare papekats, IT som IOsningen pa alla inlarningsfragor. Det 
han kallar "hyperlearning"4 star for ett kontinuerligt larande under bela livet med hjaip 
av informationsteknik och distansundervisning. Han ser ingen nedre rudersgrans for nar 
detta kan anvandas och darfor inte heller m1gon mening med skolans traditionella 
indittningar. 

Synpunkter fnm myndigheter 

Den svenska regeringen sager i sin proposition (1995)/96: 1255 att man bar som mal att 
informationsteknik ska finnas pa alia utbildningsomraden inom tre ar. Skolan blir en 
viktig faktor nar det gailer att minska klyftor mellan de som inte beharskar tekniken 
och de som gor det. 
Nya laromedel som inte ar textbaserade kommer att anvandas. Elever och larare 
kornmer att ta mycket storre mojligheter att kommunicera och samarbeta med andra 
skolor. IT -utvecklingen innebar ocksa att skolans uppd.rag forandras och att skolans 
betydelse for inlarning rninskar, sager man. 

1 McKenzie ( 1993), Power Learning in the classroom, sid 6 
2 McKenzie ( 1994)Libraries of the Future 
3 Ibid sid 13 
4 Perelman (1993), School"s outsid. 55-59 
s Regeringens proposition , Atgarder for an bredda och utveckla anvt~ndningen av infonnationste)plik, ( 1995/96: 125), kap 5 
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IT -kommissionen 1 arbetar for att anvandningen av infonnationstek.nik i skolan ska oka. 
Den papekar vikten av en gemensam syn pa IT-fragor inom de centrala 
skolmyndighetema fOr att en bra satsning inom kommuner och skolor ska bli av. I syfte 
att utvardera den nya tekniken samarbetar man med Stiftelsen for Kunskaps- och 
Kompetensutveckling pa ett tjugotal skolor i Sverige 

Fran det danska forskningsministeriee sager man att infonnationstekniken maste 
inforas pa skolans hela omrade. Det leder till en omorganisering av utbildningen och 
till okat samarbete mellan skolor. 
Man sager att IT gor det mojligt att anpassa undervisningen individuellt Att lararen 
danned frigors fran traditionella undervisningsuppgifter kan bland annat leda till att 
mer tid kan agnas at svagare elever, anser man. 
En omfattande utbyggnad av datorteknik ska ske, och malet ar att det ska finnas en 
dator till var femte till tionde elev? Utbyggnaden ska ske i samarbete med 
kornmunema. 

De norska myndighetema 4 anser att informationstekniken maste komma in i skoloma 
eftersom det fmns risk att skolans roll som kunskapsfonnedlare annars minskar. 
I Norge ar man ocksa sarskilt uppmarksam pa de orattvisor som kan uppsta mellan 
elever som har tillgang till IT i hemmet och de som inte har detl och ser detta som en 
av de avgorande anledningama till att skolan maste forses med teknisk utrustning. Man 
sager ocksa att den andrar pa forutsattningama for inlarning och kunskap pa ett 
omvalvande satt. 

Inom EU poangterar man ocksa starkt vikten av att "bygga ett europeiskt 
infonnationssamhlille for alla"5

• A vsikten ar bland annat att bygga ut 
infonnationsnatverk mellan skolor, att oka kvaliten pa undervisningen i skoloma med 
hjalp av infonnationsteknik och att utbilda larama i IT-anvandning. 

Den amerikanska regeringen vill under latta mojlighetema att anvanda IT i skoloma. 
Rosten 1995 presenterades en langsiktig plan6 for att infora infonnationsteknik i 
undervisningen. Det fmns en ambition att gora en speciell satsning pa bam fran 
laginkomstfamiljer. Man anser att det ar viktigt att utbilda larare och elever i den nya 
tekniken. 
Speciell tid maste avsattas och de elektroniska natverken kan anvandas i denna 
utbildning. Staten ar inte beredd att axla ansvaret for nya kostnader utan uppmuntrar 
skolor och lokala myndigheter att samarbeta med privata intressen nar de vill 
implementera den nya tekniken i undervisningen. 

1 Infunnationsteknologin- Vingar Atmllnniskans fbnnAga(1994):, Betllnkande av IT-kommisslonen, StatsrAdsberedningen 
Utbildningen ochforskningen, SOU ( 1994): 118, kap 3.1 
2 Rapport fra udvalget om"Infonnationssamfundet4r 2000" (1996), Forskningsministeriet, Kebenhavn kap 7 och bilaga 16: IT
baseret undervisning 
3 Redegmelse til Folketinget om "Info-samfundet Ar 2000" og IT-politisk handlingsplan (1995), Forskningsminlsteriet, Kebenhavn 
Nye veje ; uddannelsessystemet 
4 St.meld. nr. 24 (1993-94): "Om infonnasjonsteknologi i utdanningen" ( 1994), Statens forvaltningsyeneste, kap 4 och 6 
5Bullding the European Infonnation Society for Us All First Reflections of the High Level Group ofExperts Interim Report 
(January, 1996), European Union, ECSC-EC-EAEC 
8 Voices From the Field ,Summary ofNI'Pian, an on-line forum (1995), OFACE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, U.S. 
DEPARTMENT OF EDUCATION, Exee~~tive Summary 
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Sammanfattning 

• Pedagoger och myndigheter ar eniga om att det ar bade viktigt och brattom att 
implementera IT i undervisningen. Det finns inga avgorande skillnader i synen 
mellan forskare och myndigheter i min undersokning. 

• I den myndighetsinformatio:rijag anvant poangteras den demokratiska aspekten och 
samhallsutvecklingen som viktiga orsaker till att det ar angelaget. Barn som inte har 
mojlighet att lara sig det nya hemma maste ta detta i skolan. Medvetenheten om att 
skolan forlorar terrang och inte langre har monopol pa kunskapsinhamtning ar ocksa 
stor hos myndigheter. Radslan for att inte svara mot samhallsutvecklingens krav 
driver pa intresset. Utbildning och undervisning anses kunna foras pa ett vidare plan 
genom att informationsnatverken bidrar till kontakt mellan olika skolor och 
undervisningsenheter. Tekniken kan ocksa anvandas for utbildning om 
anvandandet av den. 

• Forskare poangterar i hogre grad de pedagogiska mojligheter som 
informationstekniken medfor. Den underlattar mojlighetema att arbeta 
problemorienterat och kan leda till att larare frigors fran traditionell undervisning. 
Enligt Nilssson tilHiter den inte ens sadan, medan Papert ser en fara i att den aven 
kan utnyttjas med traditionella inlarningsmal. IT frigor aven elever och larare fran 
"skolsalen". Man kan arbeta praktiskt taget var som heist och larare kan vara 
tillgangliga pa annat satt an direkt i klassrummet. 
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Krav och forvantningar pa larare och bibliotekarier 

Individualiserad undervisning och gruppsamverkan 

... ultimate success means that students, parents, and teachers create study 
objectives tailored to the needs/interests of the individual 1 

-Terry Gray 

Individualiserad undervisning aterkommer som ett centralt begrepp i mitt material. IT
anvandning anses medfora att undervisningen individualiseras. 

Larsen2 anser att allt vetande ar personligt. Information ar inte detsamma som kunskap, 
och det enda som kan overforas fran en kalla till en elev ar information. En larare kan 
enligt Larsen inte lara ut nagot. Han kan endast overfora information till eleverna, 
medan det ar de sjalva som bestammer om de vill ta emot den och anvanda den for att 
transformera den till kunskap. 
Eftersom all kunskap ar personlig, blir svaret pa ett problem olika beroende pa vern 
som loser det. Detta ar Larsens huvudsakliga argument mot katederundervisning. 
Klassen som helhet kan inte lara sig nagot av lararen; individer lar sig sjalva genom att 
bearbeta information pa ett personligt satt och !Osa kunskapsproblem utifran sina egna 
mojligheter: "Viden er ikke et stof, viden er et tilstand inde i en menneske. "3 

Eleverna lar sig att se struktur och sammanhang i stallet fOr att delges enskilda 
upplysningar. Nar en larare inser detta kan det befria honom fran mycken missriktad 
ambition, bland annat tron att han kan lara ut nagot, menar Larsen. 
Han havdar att skolan ska fostra det sarnhallet behover: ett natverk av individer som 
har hoga personliga kvaliflkationer i ett allt mer komplicerat arbetsliv. 
En sadan kunskapssyn kraver individualiserat arbete, eftersom ''massinlarning" inte 
fungerar. Sma grupper i samarbete, dar vars och ens kompetens utnyttjas for helhetens 
basta, kan vara den basta metoden. Denna kunskapssyn paverkar elevernas motivation; 
de far handla av egen kraft och eget intresse och "tvingas" inte lara sig att bara komma 
ihAg statiska faktakunskaper. Det kraver ett totalt engagemang fran elevens sida, dar 
han anvander sina upplevelser, fornimmelser, fardigheter, kanslor, erfarenheter och 
intuition, och inte bara sitter passivt lyssnade och mottagande. 
Larsen betonar vikten av att lata barnen utveckla sitt intuitiva tankande. Det logiska 
tankandet har alltid begransningar och hlimmar bAde inlarningsformaga och kreativitet: 
"Den lopske tcenkning er derfor ligesom med ilden: den er en god tjener men en and 
herre." . 

1 Teny Gray i: Schools for the Infonnation Age, NT Plan (l995)Summarychapter 2 
2 Larsen (1993), Den videnskabende skole, sid 27-56 
3 Ibid. sid. 22 
4Ibid , sid. 38 
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Dalin beror inte begreppet "individualiserad lUldervisning" pa nagot genomgripande 
siitt i det material jag studerat. Han tror att manga amnesomraden kommer att fungera 
som individuella tillval1

, eftersom nya funnen kommer till och kllllskapen inom alia 
amnen utvecklas och kumuleras hela tiden. 
Ett dilemma blir att valja ut vad som ska betrak:tas som kfunfunnen och vad som kan 
vara tillval. Att valja skola efter dess speciella profilering kommer ocksa att bli vanligt i 
framtiden, havdar han. 
I skolan kommer man formodligen att kllllna vanda sig "utat" till andra enheter, 
exempelvis lokala foretag, for att lara. Datorkommunikation innebar ocksa att man till 
exempel kan ta till sig lUldervisning fran olika delar av landet, menar Dalin. 

Nilsson talar mer om gruppsamverkan an om individualiserad lUldervisning. Han anser 
att skolarbetet ska ske i mindre projektgrupper. Gruppema ska bland annat arbeta med 
problemlosningar genom att anvanda ett val utbyggt informationssystem, bland annat 
informationsteknik. 
Det galler att ta till sig "ny kllllskap"2 och inte detsarnma som alla andra elever lart sig 
genom aren. Han havdar emellertid ocksa att varje elev ska kllllna hitta sin egen nisch 
och fa bli specialist pa sitt eget omrade. 

Ziehe3 e:fterfnigar en larare som vacker barnens och llllgdomarnas intresse for det 
okanda, det de inte redan vet. Eleven maste finna sin egen "sanning" i det han eller hon 
lllldersoker - lararen ska oppna mojligheter till betydelser och tolkningar, inte minska 
dem. Skolan ska vara ett stiille for reflektion och ifragasattande. 
Skolans forandring galler inte bara institutionen som sadan utan i Iika hog grad de 
varderingar och attityder som varit styrande. Skolan maste inspirera eleverna till en 
vilja att losa problem och till personlig utveckling. 
Den kllllskap skolan ger ska vara meningsfull och anvandbar i ett begripligt 
sammanhang. Information maste kunna bearbetas och forvandlas till insikter och 
kunskaper, havdar Ziehe. 

Perelman 4 menar att det ar en myt att faktakllllskap ar viktigare an skicklighet. Skolan 
vill lara ut en mangd fakta som alia bar kanna till, och att beharska dessa fakta anses 
nodvandigt for att kunna tanka och losa problem. Intelligent beteende forutsatter 
tankande kring nagonting, ett fenomen, en process och dylikt, sager Perelman, och 
faktaklUlskap har sin mening beroende pa vilken plats det har i ett sammanhang. 
Skillnaden mellan information och kunskap ar, enligt Perelman, skillnaden mellan att 
erhalla och att forsta; informationen har inget direkt varde utan ett sammanhang, ett 
problem eller en fragestiillning. Darfor havdar han att faktainlarning inte ar mycket 
vard och alldeles for overskattad i den traditionella skolan. 
Verklig insikt nas genom att kommunicera, tanka och analysera - nagot som inte gar att 
genomfora annat an med individualiserad undervisning, eftersom dessa formagor ar 
individuella och olika elever loser samma problem pa olika satt, sager Perelman. Den 
verkliga erfarenheten iar varje elev genom att anvanda sitt kunnande i handling och 

1 Dalin ( 1995) Skolutveckling Praktik, sid 13 
2 Nilsson (1995),Skola i brytningstid, sid 37 
3 Ziehe Thomas (1989), Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modemitet, sid 71-109 
4 Perelman,(1993) School's out, kap 7-8 
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upplevelser. Dessutom ar all mansklig kunskap kopplad till arman kunskap genom en 
process av kU1Ulande, tankande och larande. 
Han papekar ocksa att skolans artificiella uppdelning av kunskap i olika funnen inte har 
nagon motsvarighet i verkliga livet och de uppgifter man kommer att sta infor. 
Individuell inlfuning omfattar alltsa uppgifter och problemformuleringar som kan 
inbegripa manga olika "funnen", till exempel sprak, matematik, historia och musik. 
Skolans traditionella funnesomraden gar foljaktligen :inte att tillarnpa pa 
individualiserad och problemorienterad undervisning. Perelman menar att barns olika 
satt att lara inte passar skolans massproducerade undervisning. Eftersom individer lar 
sig pa olika satt och genom olika medier maste inlarningen anpassas efter dessa 
olilmeter. De generella tester man gor i skolan i dag ger foljaktligen en falsk bild av 
elevernas verkliga kompetens. 

Ted Sizer menar att den nya typen av undervisning, dar eleverna ska Hira pa ett 
individuellt och problemlosande satt, betyder att de lar sig pa djupet, :inte pa bredden. 
Uppgifter kan ta mycket lang tid att Iosa och krava en stor :insats. Man arbetar efter 
devisen "less is more"1

. 

Inlfuning ska vara maximalt individualiserad. Det alia maste kunna ska vara 
underordnat den personliga utbildningen och skolans gemensamma mrusattning ska 
tillarnpas och tolkas individuellt. 
Eleven ska betraktas som en sjalvstandigt arbetande person och :inte en som tar emot 
kunskap fran en larare. Skolans absolut framsta uppgift ar att lara eleverna att anvanda 
sitt personliga tankande; lara sig att lara sig sjalv. Alia andra uppgifter ar underordnade, 
menar Sizer. 

Papert2 talar om eleverna som subjekt i stallet for objekt. Dear inte "lika" och ska 
sruedes inte bemotas lika utan utifran sina egna intressen och forutsattningar. Skolan 
ser inte heller tilllararens speciella personlighet och kompetens, utan han forvantas 
formedla en objektiv undervisning, det vill saga den samma som alia andra larare i 
samma situation. 
For att nida bot pa detta maste man kanske forst erkanna den intuitiva kunskap som 
manga bra och erfarna larare redan anvander, menar Papert. Han havdar att verkliga 
kunskaper bygger pa undersokn:ingar och problemlosningar och ser datom som det 
framsta hjalpmedlet i en pedagogik som stOder ett sadant kunskapsinhamtande. 

Processorienterad undervisning 

Bildningens gam/a katedralligger sedan lange i ruiner. De aldre stadsborna har 
fortfarande en minnesbild av den, men det vore pinsamt for dem om det blev kiint 
att de sal/an besokte den medan den annu reste sig. De yngre daremot blir inte 
pinsamt berorda. De identifierar sig inte /angre med katedralens ideansprak 3 

1 O'Neil,(1 995),0n Lasting School Reform: A Conversationwith Ted Sizer. · II Educational 
Leadership 54, no. 5 : sid. 4-9 
2 Papert ( 1995)Hur gOr girnffen nllr den sover? kap 4 och 7 
3 Ziehe Thomas (1989), Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modemitet, sid 69· 70 
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En processorienterad undervisningsmetod foresprakas i nastan allt material jag anvant. 
En process anses besta i att man lOser uppgifter pa ett problemorienterat satt. Fasema ar 
i grova drag: problemstallning-faktainsamlande-bearbetande av fakta-resultat
utvardering-ny problemformulering. 
Nilsson 1 menar art alit arbete normalt sker i en process. Skolan agnar sig i for hog grad 
att lara ut baskunskaper pa ett konstruerat satt, som inte motsvarar den verklighet 
elevema mater pa arbeten nar de blir vuxna. Elevema forlorar formagan att se helhet 
och mening med det de gor. 
Detta bidrar till ett de ofta ifragasatter varfor de ska gora det ena eller det andra som 
lararen foresprakar. Processkunskap kan inte laras ut, som faktakunskap, eftersom 
individen ar direkt personligt berord och lOser problem med sin egen inre formaga. 
Nilsson havdar att infmmationsteknikens mojligheter gor att elevema :fatt redskap fOr 
att arbeta problemorienterat. 

Larsen beskriver hur processorienterad undervisning2 forutsatter problemlosning. For 
att kunna omvandla informationen till kunskap gailer det inte bara att lagga ihop alia 
fakta man hittat. Man maste ocksa kunna dra slutsatser, generalisera och presentera den 
nya kunskap man kommit fram till. I denna process anvander man sig liven av sitt 
tidigare kunnande och bygger pa det med ny kunskap. 
Den nya kunskapen maste vara mer an summan av den information man :fatt fram. Det 
galler art :fa fram m'igot "kvalitativt" nytt som bidrar till elevemas utveckling och 
kunnande - inte bara att rabbla fakta fran de kallor man funnit. De fragor man haft som 
utgangspunkt for sin undersokning tjanar som vagledare i denna process. 
Det har sattet att arbeta utvecklar elevemas formaga att tanka och Iosa problem -
egenskaper som anses vara viktiga i det modema samhallet, enligt Larsen. Det ger dem 
ocksa erfarenhet av att kunna lOsa uppgifter som de sjalva stallt sig, det vill saga det 
Jagger grunden for mojlighetema att agera som sjaivstandiga individer och inte som 
"lydiga" elever som gor det lararen her dem. 
De studerar for sin egen skull, inte for art tillfredsstaila lararen. De kan utveckla ett 
eget, personligt inre vetande som kan anvandas vid nasta problemlosning. Ju storre och 
djupare detta vetande ar desto lattare harman anvanda information pa ert effektivt satt, 
havdarhan. 
For att gora sina egen kunskap tillganglig for andra maste eleven ater transformera den 
till information som andra kan ta del av och anvanda for sin personliga tillvaxt. Larsen 
menar att elevema overgar fran att vara "objekt" till art bli "subjekt"3

. I stiillet for att ta 
till sig kunskap och information fran larare skapar de sin egen kunskap och insikt 
genom aktivt arbete. 
Det ska fmnas en balans mellan amneskunskap och projektinriktade arbeten. 
Motivationen att soka amneskunskap kommer genom de brister i faktakunskap man 
upptacker nar man arbetar problemorienterat, havdar Larsen. 

Dalin 4 papekar art for att uppna forstaelse av ert arbete (en inlarningsprocess) maste det 
ges tid och plats. Det kriiver en ny skola som ar forbunden med sjruva livet och dagens 
verklighet, inte med laroplaner. Varje skola maste utveckla sin egen kunskapsbas. Det 

'Nilsson (1995),Skola i bl)'tningstid, kap 3 
2 Larsen, Den videnskapende skole, (1995), sid 25-55, och Larsen (1996)Kasta in eleven i en dynamisk fbrllndringsprocess. -II 
Pedagogiska magasinet, nr 2196, sid 32-36 
3 Larsen (1996), Kasta in eleven i en dynamisk fllrfuldringsprocess.- II Pedagogiska magasinet, nr 2196, sid 35 
4 Dalin ( 1995), Skolutveckling Praktik, ( 1995), kap I 

45 

.. 
I 

I 
I 



.. 
• 
I 

= 
!!! 

46 

kan inte finnas m1gon generell sadan som gal.ler for alia skolor. Skoldagen behover 
indelas i moduler1 och inte i 45-minuterslektioner . 
Genom att elever staller sig fragor, testar olika svar och sedan delger andra resultaten 
pagar stiindigt en dialog med andra. Man :tar synpunkter och kritik pa sitt arbete och 
kan fortsatta att undersoka vidare genom utbytet av erfarenheter. Ett sadant 
forfaringssatt tenderar att oka formagan att tanka kritiskt, sager Dalin. 
Papert2 menar att skolan maste ta till sig de kunskaper som £inns om hur naturlig 
mansklig inlaming gar till. Korvstoppningsmetoder har inget att gora med hur vi 
fungerar bast i inlartringssituationer. 
Han havdar att skolans vanliga inlamingsmetoder gar stick i stav med hur vi naturligt 
forkovrar oss. Nonnalt lar vi oss bast nar vi lOser ett problem som ar aktuellt for 
stun den. V ar kunskap och erfarenhet har vi samlat pa oss genom att vi I art i olika 
situationer, ofta genom "trial and error." 
Formagan att lOsa problem innefattar ocksa tankande runt ett problem och pa mojliga 
problemlosningar. Denna process maste fa ta tid och tiden :far inte styckas upp i sma 
portioner. Skolan maste ge plats for samtal och diskussion for att elevema ska kunna 
utveckla sin tanke- och problemlosningsf6rmaga, menar Papert. 
Han foresprakar datom som ett avgorande hjalpmedel for inlarningsprocesser och 
menar att elevema genomgar ett "epistomologiskt skifte"3 nar de overgar fran ett 
kunskapssystem till ett annat. Fran att ha litat pa lararens formaga att lara ut litar de pa 
sin egen formaga att lara sig sjalva. 

Perelman ar overtygad om att basfardigheter som att lasa, skriva och rakna Iars bast 
genom att det sker i ett verk.ligt sammanhang och inte genom att det "transfereras" fran 
larare till elev. De Iars som alit annat in genom upptackande, undersokningar och 
nyfikenhet. "Jag ser inliirning som en av livets dimensioner, lik manskliga relationer, 
spiritualitet och estetisk kansla. "4 

Han anser att det ar viktigt att kunna "simulera" verk.liga sarnmanhang i 
inlamingssituationer och att modem teknik kan vara till stor hjalp har. 
Lararundervisning i traditionell mening underminerar sjalvfortroendet, eftersom en 
auktoritet talar om vad som ar "ratt" och hur man oor tanka och att man som elev har 
privilegiet att mottaga denna "visdom". 
Perelman menar att alla manniskor har mojlighet att lara sig saker helt pa egen hand. 
Forutsattningen ar att de upplever ett behov av att lara, ar nyftkna och malinriktade. 
Informationstekniken kan enligt honom ersatta de flesta pedagoger. 

Tekniken for att arbeta pa ett processorienterat satt kan uttryckas olika, ochjag har sett 
manga olika exempel i min undersokning. Jag valjer att presentera det med Fink.les och 
Torps system for "Problembaserad Inlarning"5 (se bilaga 3 for utforligare beskrivning): 

• determining whether a problem exists; 
• creating an exact statement of the problem; 
• identifying information needed to understand the problem; 
• identifying resources to be used to gather information; 

1 Ibid. sid 34 
2Papert (1995), Hur gUr giraffen niir den sover, kap 1 och 5 
3 ibid sid 19 
4 lbid. sid. 113 
5 Goals and Objectives of Problem-Based Leaming(PBL): Problem-Based Learning Defined (1995), Finkle and Torp 
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• generating possible solutions; 
• analyzing the solutions; and 
• presenting the solution, orally and/or in writing. 

McKenzie1 framhaver ocksa vikten av ett problemorienterat arbetssatt. Elever kan inte 
lara sig nagot nytt genom att kopiera andra manniskors satt att tanka, menar han. Det 
sker ett skifte fran ett deskriptivt satt att forklara forha.llanden, dar elever huvudsakligen 
samlar fakta, till ett forklarande, dar de forsoker na insikt och sammanhang genom att 
studera dessa fakta. 
Han anser att undervisningens framsta mal ar att lara eleverna att tanka kritiskt, ta 
aktivt socialt ansvar, se sig sjalva som en del i en stOrre social helhet, forsta och ha 
insikt i andra manniskors forhallanden och andra kulturer. 
McKenzie och Davis2 menar att det gruler for pedagogema att utveckla bamets 
nyfikenhet; en nyfiken elev arbetar rued stor entusiasm. I ett processorienterat arbetssatt 
kan man gora detta bland annat genom att som larare lata bli att formulera 
fragestallningama, nar elevema ska gora en undersokning. 
I stallet bor man lata elevema sjalva formulera dessa nar ett visst amne eller omrade 
ska undersokas. Om lararen undviker att avgora vilka fragor som ar bra eller daliga kan 
elevema sjalva trana i formagan att gora detta. 
Genom "brainstorm" kan till exempel en klass samla in en mangd fragor som ror en 
speciell uppgift och sedan tillsarnmans ocksa kategorisera fragoma och valja ut vilka 
som ska anvandas. Pa sa satt lar sig elevema att tanka i banor som ror konsten att stalla 
de basta fragoma om ett amne. Detta Ieder till stOrre motivation for att soka svar, an om 
fragoma kommer fran lararen. Nar man val bestamt sig for vad man ska undersoka och 
vilka fragor man har kommer insarnlandet av material, vilket i sin tur Ieder till nya 
uppgifter. 
McKenzie havdar ocksa att det ar viktigt att forebygga "info-paralyses"3

. Elevema 
maste lara sig att anvanda effektiva sokmetoder i databaser. Detta underlattas om de lar 
sig att stalla de relevanta och exakta fragoma till ett problem. 

Synpunkter fran myndigheter 

I den svenska laroplanen 4 sags att elevema ska tillgodogora sig kunskaper och 
fardigheter som gor att de kan undersoka olika valmojligheter for sin egen framtid. De 
ska utveckla ett eget satt att lara och tranas i sjalvstandigt tankande och formulera egna 
synpunkter och utveckla ett alit stOrre ansvar for sina studier. De ska lOsa egna problem 
och utveckla ett kritiskt tankande. Laroplanen formulerar aven de kunskapskrav som 
elevema ska uppcylla inom vmje amne. Vidare ska skolan och foraldrama gemensamt 
ta ansvar for elevemas utbildning. Att eleverna alltmer ska lara sig att ta ansvar for sin 
egen skolgang och sina resultat ses som ett mal att stava emot. Skolan ska ocksa 
efterst:rava amnesovergripande undervisning. 

1 McKenzie (1993) Power Learning in the classroom in the classroom, 
2McKenzie Jamieson & Davis Hilarie Bl)'ce (revid. 1995), Filling the Toolbox Classroom Strategies to Engender Student 
Questioning, - Bellingham : Bellingham Schools' WWW pages 
3McKenzie (1993), Power Learning in the classroom,sid 20 
4 LPO 94, Ffirordning om Jaroplan for det obligatoriska skolv:tsendet (1994-02-17), FORORDNING 8, (1994), 2.6 
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I IT-kommissionens rapport1 sags att IT banar vagen for en ny pedagogik i skolan. Hur 
denna skulle kunna se ut diskuteras emellertid inte. Fnm Skolverket sags att 
datoranvandning kan bidra till att eleven tar storre ansvar for sitt larande: "IT skapar 
mojligheter att fora in 'verkligheten' i klassrununet"2 och att detta medfor ett aktivt 
inlarningsarbete. 

I Danmark finns tanken om att personliga kvalifikationer ska vara det genomgaende 
och centrala elementet i utbildningen. Fran Undervisningsministeriet sags att elevema 
ska rustas att klara personliga utmaningar och att styra sitt eget liv. Manser detta som 
ett bidrag till en "dansk sjalvstandighetskultur"3

. Eleverna ska utveckla sin personlighet 
och ha lust och formaga att standigt lara sig nya saker. Man sager att det ar svart att 
forutsaga exakt vad elevema bor lara sig eftersom det inte ar sakert vad framtiden 
kraver. Grundlaggande kunskaper i stavning, lasning och skrivning maste i vilket fall 
tillgodoses. De maste lara sig att sortera och bearbeta information och de personliga 
egenskapema och amneskunskapema blir avgorande for framgang, anser man. 
Dessutom framhalls att elevema maste lara sig att arbeta processorienterat for att klara 
framtiden 

I Norge papekas att IT -anvandningen kommer att leda till att laroplanens centrala mal 
genomfors och att kreativiteten, produktiviteten och e:ffektiviteten okar i skolan. Den 
kommer i kraft av sig sjalv att utmana traditionell pedagogik, sags det. IT andrar 
manniskors forutsattningar for problemlosning och det ''globala klassrummet"4 kan bli 
verklighet. 

Fran EU5 sags att utbildningen maste modemiseras. Man behover breda och flexibla 
kunskaper. Individer maste kunna handskas med komplexa och oforutsagbara 
situationer. Man maste ocksa lara sig att lara och att navigera i infonnationsflodet. Att 
fdrsta och skapa ar de viktigaste "kunskapema" som skolan ska lara ut. Rorlighet, 
livslangt larande och kunskaper om infonnationsteknik papekas som avgorande for att 
ra arbete i framtiden. 

I ''National Education Goals"6 fran den amerikanska kongressen sammanfattas millen 
for utbildningen i USA med sikte pa ar 2000. Bland annat viii man hoja antalet 
hogskolestuderande och utjamna skillnader mellan olika raser och klasser. Dessutom 
ska de amerikanska elevema bland annat lara sig problemlosning, tillgodogora sig 
kunskap, skriva och kommunicera effektivt, vara goda samhallsmedborgare och ha 
mangkulturell forstaelse. " ... preparing students to be workers, but not in the assembly 
line factory model which doesn't exist any more. Rather, the need to practice in finding 

1 Kommunikation utan granser juni ( 1995), 
Rapport 1rnn IT-kommissionen, Sammandrag av IT- konunissionens delbetl!nkande. -// Utbildning, kunskap, kultur och media, 
"IT-kommissionens arlJetsprogram 1995-96" (SOU 1995:68) 

2 IT -Guiden (1995), Svenska Kommunftll'bundet och Skolverket 
3 Et hand! ingsprogram for dansk selvsta:ndighedskultur: lv~rks~tteri og innovation : Undervisningsministerens redegmelse til 
Folketinget ( 1996),Undervisningsministeriet och 
Fremtidens kvalifikationer, Bilag fra Undervisningsministeriet til regeringens trepartsrrwde om IT(2. februar 1996) 
4 St.meld.nr.24 (1993-94): "Om informasjonsteknologi i utdanningen" (1994),Statens forvaltningsyeneste, ODIN, kap 4-6 
5 EUROPEAN COMMISSION WHITE PAPER TEACHING AND LEARNING: TOWARDS 1HE LEARNING SOCIETY, 
MEM0/95/162( 1994) , European Commission ,Directorate-General XXII Education, Tr;Uning and Youth 
6 GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT(l994), One Hundred Third Congress of the United States of America At the Second 
Session, U.S. Congress 
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problems, creating solutions, building teams, communicating clearly, and constantly 
assessing their own progress and learning. "1 

En speciell satsning pa matematik och naturvetenskap forordas ocksa i USA. Elevema 
ska ta ansvar for sitt arbete och lara sig arbeta i grupp och anvanda verktyg for 
problemlosning samtidigt som de tillgodogor sig basfardigheter och faktakunskaper pa 
ett battre slitt an tidigare. IT anses vara det framsta verktyget i strlivan att Iosa USA:s 
problem med lag utbildningsniva. 

Sammanfattning 

• Undervisningen ska anpassas efter den enskilda elevens behov och forutslittningar. 
Detta ar en tanke som aterkommer i mitt material. Det ar frlimst fn\n pedagoghall som 
ideema ar utvecklade och forklarade. 
Man menar att elevemas speciella intressen och fardigheter far komma fram pa ett 
blittre slitt genom individualiserad undervisning . 

I allmlinhet anses individualiserad undervisning underllittas med hjalp av 
informationsteknik. Papert, Perelman, Sizer och i viss man Larsen och Ziehe ar 
starkare foresprakare fcir individualiserad undervisning an Nilsson och Dalin. Alia 
havdar att problemlosning lir det viktiga och att detta ar tidskrlivande och krliver stora 
insatser. Faktakunskaper ar underordnade fcirmagan att "lara sig lara". En tanke ar att 
allt inlarande egentligen ar individuellt och att vruje elev lar pa sitt eget satt och efter 
sina speciella forutsattningar. Det viktiga ar att kunna anvlinda och bearbeta 
information for att utveckla sitt personliga vetande. Verklig kunskap ar alltid personlig 
och kan inte overforas fran en individ till en annan. 
Skolans traditionella uppdelning av undervisningen i olika amnen kan inte tillampas pa 
individualiserad och problemorienterad undervisning. 

Nilsson ser gruppsamverkan som det viktigaste och att skolarbete ska utforas i 
projektgrupper, liven om millet ar att varje elev ska hitta sin egen nisch. Dalin har en 
mer svartolkad syn pa undervisningen. Han anser bland annat att individualiteten 
framst kommer att uttryckas i fler speciella tillval. 

• Vad samhlillet anses behova ar manniskor som kan formulera och lOsa problem i en 
arbetsprocess. Skolan ska alltsa fostra den typen av mlinniskor. 

Process- eller problemorienterad undervisning fOresprakas av alla de pedagoger jag 
hanvisar till i min undersokning. Det ar endast Ziehe som inte beror detta i den bok av 
honom som jag last. (ldeema finns liven bland en del av de biblioteksforskare jag 
studerat) 

Larsen, Papert och Perelman ar de som starkast understryker den "individuella" 
processen. De menar att allt vetande lir individuellt och inte kan overf6ras direkt fran 
en person till en annan. 

1 Jane Rosen i Schools for the lnfonnation Age :NT Plan Summary(I995),US Departement of Education 
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Den personliga kunskapen ar enligt dem ett resultat av en individuell bearbetning av 
information. De ser problemorienterad undervisning som det naturliga sattet att lara sig 
i alia situationer. Perelman framhaller starkt informationstekniken som ett hjalpmedel 
for denna "naturliga" personliga inlfuning. 

Larsen och Nilsson havdar bada vikten av individuell kunskap och grupparbete, medan 
McKenzie och Davies inte direkt talar om process-/problemorienterat arbetssatt ur 
individ- eller gruppsynpunkt. McKenzie betonar vikten av att fokusera sitt problem i ett 
arbete for att kunna hantera de informationsmangder som fmns i dag. 

• lnformationstekniken ar den avgorande faktor som anses utmana det traditionella 
pedagogiska tankandet. Pedagoger understryker de nya mojligheter som den skapar 
och att utbildningsmyndigheter forstar att traditionell formedlingspedagogik inte 
fungerar. Det gar klart att utlasa fran mitt material. 

• Myndighetema har inte lika utvecklade ideer eller resonemang om vare sig 
individualiserad eller process-/problemorienterad undervisning som pedagogema 
Generellt kanjag utlasa att det ar vanligt att utbildningsmyndigheter "star pa tva ben". 
A ena sidan firms krav pa baskunskaper inom vatje funne, a andra sidan forordas en 
mer individualiserad och problemorienterad pedagogik. Vad exakt dessa baskunskaper 
ska innehalla, hur de ska inhamtas och hur de ska kontrolleras ar svart att utlasa. 
(Visserligen fmns redan i dag standardiserade tester och prov i vissa lander, men de 
satts inte in i ett sarnmanhang dar man talar om nagon "ny pedagogik".) 
Hur elever ska ta storre mojlighet att utveckla sina personliga talanger och samtidigt 
hoja sin "allmanna kunskapsniva" och strava efter hogre examina, som till exempel 
utbildningsmyndighetema i USA och Sverige foresprakar, redovisas inte. 

Ubildningsmyndigheter tycks inte pa sarnma satt som pedagoger uppfatta nagon 
motsattning har. Att arbeta problem- och processorienterat kraver enligt de pedagoger 
jag undersokt tid, eftertanke och diskussion. I sin mest uttalade form innebar 
individualiserad undervisning dessutom att elevens egna intressen och mojligheter ska 
styra hans utbildningsval, inte generella kunskapskrav. 
Utbildningsmyndigheter kan generellt sagas tro att traditionella ("fakta"-) 
kunskapskrav och modern pedagogik ar forenliga. Jag utlaser en stark angslan fran 
myndighetshall for "kunskapsnivan" hos elevema. Denna angslan lever parallellt med 
en onskan om annorlunda pedagogiska metoder. 
For myndigheter ar ocksa den traditionella utbildningsstrukturen levande (:fran lagre till 
hogre stadier). En onskan om allt fler "hogskoleutbildade" ar till exempel ett tecken pa 
detta (trots att vi vet att arbetslOsheten okar aven i dessa grupper och ingenting i mitt 
undersokningsmaterial tyder pa att just "hogskoleutbildning" ar losningen pa 
framtidens arbetsmarknadsproblem, min anmarkning). 
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Lararrollen 

Several teachers noted that, in addition to being teachers of science or social 
studies or Spanish, they were now also teachers of sociology, ethics, and 
critical thinking. 1 

- Frances F Jacobson 

For Nilsson ar anvandandet av informationsteknik en av hompelama i modem 
pedagogik. Lararrollen kommer dessutom att krava visionart tankande samt kunskaper 
i ledarskap, lagarbete, mruformulering och reklam, menar han. 2 

Nilsson forordar ett processorienterat arbetssatt som kraver goda ledare och formaga 
till demokratiskt samarbete i grupp. Dessa ledare ar lararna och deras uppgift ar att 
locka fram och utnyttja de olika talangema i en grupp. Han tror det kommer att ta lang 
tid att fa forandringar till stand om lararhogskoloma inte erbjuder en tidsanpassad 
utbildning och beklagar att sa inte ar fallet. 
En losning ar att larare tar saken i egna bander nar det galler att modernisera skolan. 
Laroplanen tillater detta, menar han, vad som behovs ar "vilja, mod och kunskap"3

. 

Larama ska utnyttja informationstekniken i sin undervisning pa ett sadant satt att det 
viktigaste inte ar att de ar narvarande, utan tillgangliga. 
Kunskapsinhamtandet ar enligt honom elevemas sak, och elever kan vara larare at 
varandra. Lararens uppgift ar framst att leda. Han ska organisera verksarnheten, ta till 
vara bra ideer och se problemlOsningar. Eleverna ska ses som medarbetare och lararen 
som arbetsledare. Att larare samarbetar pa alia plan ar en forutsattning for att klara av 
en forandring. Visioner blir viktiga verktyg i arbetet for att lyckas och 
malformuleringar ar avgorande for att kunna utarbeta ramar for sin verksarnhet, 
papekar Nilsson. 

Dalin ser en forandring av lararrollen som besvarlig 4. Han menar att bara vissa larare 
kan agera som forandrare. I en sadan process ar kollegorna det viktigaste stOdet. Men 
larare bar ingen egentlig drivkraft att lara av varandra, havdar han. Inte heller ar det 
manga som ar intresserade av innovativa ideer. Det de intresserar sig for ar nya 
laroplaner men inte ledning, samspel eller metodik, havdar han. 
En forandringsprocess hos larare Ieder ofta till radsla och frustration. Det satsas mer pa 
grundutbildning an pa fortbildning av lararkaren, anser Dalin. Detta kan ocksa vara ett 
problem i forandringssituationer. Inom fortbildning oor larare kunna utbyta 
erfarenheter och problem fran sin egen vardag. 
Enligt Dalin stAr skolan infor grundlaggande forandringar och larare maste ia 
mojligheter att arbeta pa elevemas villkor. For att dessa forandringar ska kunna 
genomforas efterlyser han ett program for att hjalpa larama. Samtidigt argumenterar 
han for den enskilda skolan som forandringskraft och havdar att storre 
sjalvbestarnmande okar larares och elevers kreativitet. 

1 Jacobson,( 1995) ,Road Scholar, A school librarian search of of high success. -II School Library Journal, 
Nov, sid 20- 23 
2 Nilsson (1995),Skola i brytningstid, kap 5 
3 ibid.sid 32 
4 Dalin (1995), Skolutveckling Praktik, sid 111-117 
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Larsen menar att larare kan uppna en stor befrielse nar de frigor sig fran iden att de kan 
"lfu:a" elever nagonting. Elever lar sig ( och har alltid lart sig) sjalva. Det gar inte att 
''plantera in" fakta eller kunskaper hos nagon som inte ar beredd att ta emot dem. 
Darfor ar det, enligt honom, viktigt att se att det ar barnen som ar de aktiva i 
inlarningssituationer och att larare inte kan "formedla" kunskap i egentlig mening. 
Lararens uppgift ar att leda elevema i en sjalvstandigt undersokande process dar de 
sjalva soker information och bearbetar den for att losa problem. Ma.Iet ar att elevema 
sjalva ska m1 ett inre personligt vetande. Det finns inget allmant vetande som larare kan 
lara ut, enligt Larsen. Klassrwnmet rorvandlas "fra auditorium tillaboratoriurn"1

. 

Denna omvandling kan inte ske enbart med hjalp av teknik, papekar han. 

Papert argumenterar, liksom Larsen, mot iden att lararen ska lara eleven mlgot och 
darfor ska bestamma over hans kunskapssokande. Detta medfor konstruerade 
inlarningssituationer med konstruerade problem. Barnens egen verklighet har aldrig 
varit utgangspunkt for inlarandet, menar Papert . 
Att i stallet lata dem gora sina egna upptackter kan befria lararna fran mycket tyngd 
och sjalvpataget ansvar: "Min syn pa lararrollen iir minimalistisk Malet ar att 
undervisa pa ett sadant siitt att man astadkommer mesta m6jliga inlarning med minsta 
mdjliga undervisning. "2 

For Papert ar det alltsa viktigt att lata elevema sjillva losa sina uppgi:fter. Om de inte 
uppfattar dem som sina egna sa sysselsatter de sig med att rakna ut vad lararen vill ha. 
Uppgiften blir inte att tillfredsstalla sin egen nyfikenhet och sina egna behov utan 
lararens krav, havdar han. 
Papert menar att datoranvandning i skolan frigor bade elever och larare och att den i 
hog grad bidrar till utformandet av en annorlunda pedagogik. Hans uppfattning om 
larare vandes pa huvudet nar han tick erfarenhet av deras nyfikenhet pa datorer. 
Tidigare hade han sett dem som konservativa och svara att forandra. Hans attityd har 
fdrandrats och han menar att larare ar mycket mer progressiva an han trott. 
Men han papekar att anvandandet av datorer inte automatiskt fdrandrar pedagogiken i 
skolan och att larare andock kan ha blandade kanslor infor tekniken, Enskilda skolor 
kan komma att stota bort datorema om inte undervisningsmetodema andras, menar 
han. 
De progressiva larama stravar e:fter att ge elevema mojligheter till kunskaper baserade 
pa erfarenheter i stiillet for faktauppgifter. Papert vill ge alia larare mojlighet att 
utveckla sina personliga sardrag samtidigt som han inte tror pa att elever har olika 
anlag for olika amnen i skolan. Genom erfarenhetsbaserad undervisning tror han att 
manga elever kommer att upptacka att de kan lara sig inom alia omniden. 
Papert anser ocksa att enhetliga skolreformer inte skulle fylla nagon funktion for 
lararna. Sadana skulle bara fungera som minsta gemensamma narnnare eftersom 
larama ar sa olika och befmner sig pa sa olika stadier nar det galler intresse for 
forandringar, anser han. 

Sizer havdar att larama ska ha ansvar fOr ett mindre antal elever3. Detta ar en av 
homstenama i hans ideer. Lararnas insatser ska matas i forha.Ilande till vad eleverna 
presterar. 

1 Larsen (1993), Den videnskapende skole, sid 59 
2 Papert ( 199S)Hur gfir giraffen nl!r den sover?, sid 120 
3 Sizer Ted, (senast uppdaterad 1996), Ted Sizer's Essential Principles, The Minnesota New Country School 
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Elevema lar sig genom att arbeta med fokuserade undersokningar. Larama maste da 
koncentrera sin uppmarksamhet pa vad de verkligen gor. Det som ra.knas ar inte 
formedlandet av kunskap utan kvaliten och styrkan i elevemas intellektuella 
prestationer, menar Sizer. 
En sadan hrulning tvingar lararkollegiet att agna sig at helt andra fn\gor an tidigare. De 
behover Uigga ner mer tid och arbete pa att leda elevema i deras undersokningar. Detta 
ar endast genomforbart nar man forstar och arbetar efter devisen "less is more"1

, 

havdar Sizer. 

McKenzie havdar att i dag ar det elevema som skapar innehallet i undervisningen. 
Lararens roll ar att stOdja och mojliggora detta. Ny teknik medfOr att elever kan testa 
teorier och hypoteser och bygga egna tankemodeller. Lararen kan fungera som 
handledare, supporter och mentor: "Teachers become much more like information 
architects and engineers guiding clients (students) in the construction of bridges and 
cathedrals and skyscrapers of meaning. "2 

Perelman3 anser att de fiesta kunskaper som man tillgodogor sig i skolan i dag inte 
anvands i det praktiska livet. Eller ocksa har man lart sig pa fel satt, utan sarnmanhang, 
och darfor kan man inte losa problem och dra korrekta slutsatser i situationer i det 
verkliga livet. All verklig inlaming sker enligt honom i nuet och i ett konkret 
sarnrnanhang, dar fakta och information behovs for att Iosa en uppgift. Denna typ av 
erfarenhetskunskap ar den enda anvandbara. 
Perelman har ingen egentlig ide om lararrollen, e:ftersom han anser att den tillhor ett 
garnmalt samhillle med ett forlegat inlamingssystern; skolan premierar bara en speciell 
sorts begavning. En manniska lar sig bast omgiven av praktisk expertis i ett aktivt 
konkret sarnmanhang, anser han. Darfor ska all a manniskor, unga som garnla, ha 
mojlighet att lara sig utifran sin egen stil, begavning och genialitet. 
Losningen pa alla inlarningsfragor finns i det personliga valet och i 
informationsteknikens mojligheter. Perelman ser dessa som Iosningen pa de fiesta 
inlarningsfragor for bade bam och vuxna. Staten ska garantera medel for att unga ska fa 
utbildning och denna ska belt privatiseras. Med sin "utbildningspeng" ska man kunna 
valja vad, var och hur man villlara sig det man onskar kunna. Nagon lararroll i 
traditionell mening finns det inte plats for i Perelmans visioner. 

I ibid. 
2 McKenzie, Net Profit, Bellingham :Network 609, Introduction 
3 Perelman (1993), School is out kap 7-8 och 14 
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Bibliotekarierollen 

... that more information has been created in the past thirty years than in all of 
human history that preceded it. Though this fact is perhaps supposed to impress 
people, it probably just frightens them. At what point does iriformation become so 
omnipresent that it ceases to have any value to us? By what crieteria are we 
supposed to be able to handle this information, to determine what has value and 
what has not? "1 

- Winslow-Bramer 

McKenzie2 arden enda pedagogen i mitt material som ser biblioteket/skolbilioteket 
som en avgorande resurs i undervisningen. Han foreslar en andring av begreppet 
"media center" ( det amerikanska begreppet for skolbibliotek) till "info centra1"3

. Denna 
kan innehiilla olika medier forutom backer, som till exempel artefakter, 
bandinspelningar, dagstidningar, tidskrifter, CD-ROM, databaser och 
hypertextdatabaser genom onlinekommunikation. "Infocentralen" ska vara centrum for 
undersokningar om vad som finns utanfor skolan och klassrummet. 
Skolbibliotekarien ar (tillsammans med rektom) den viktigaste samarbetspartnem for 
larare under det kommande decenniet, anser McKenzie. Hon ska medverka till en 
omstrukturering av formema for inlarning sa att elever och larare kan ta fullstandig del 
i det som de nya tekniska mojlighetema bjuder. Hon ska hjaJ.pa till att hantera 
informationsflodet och fungera som en konsult for larare och elever, bade i biblioteket 
och i klassrummet. 
McKenzie anser att skolbibliotekarien ska lara sig att navigera pa Internet forst av alla 
pa skolan. Om hon tar en ledande position i skolans forandringsarbete kommer hon att 
kunna forsvara sin roll mot dem som tror att han inte langre komrner att behovas, pa 
grund av att elever och larare kan klara sin informationssokning och 
informationsbearbetning av sjaJ.va. 
Han m1derstryker vikten av att skolbibliotekarien bland annat kan erbjuda intellektuell 
och fysisk tillgang till information, erfarenheter av att kritiskt granska och sovra bland 
informationsmangder, ledarskap, konsultation, instruktion och ett mangfald av resurser 
och inlarningsaktiviteter. Pa detta satt kommer han att inta en drivande roll pa skolan. 

I USA kallas det nya sattet att undervisa bland annat "resource-based teaching" 4. 

Begreppet, som ar fran 80-talet och forst myntades i Canada, forutsatter enligt Judith 
Thomas Ray: 

1. Att larare ar villiga att anvanda en mangd olika media i undervisningen. 
2. Ett vaJ.utrustat bibliotek. 
3. En professionell bibliotekarie som ar villig att samarbeta med larare.5 

(Min oversattning) 

1 Winslow-Bramer (1994), Future Work, sid 39 
2 McKenzie, Jamieson, ( 1994) Libraries of the Future. II From Now On : The Educational Technology Joumal,Network 609 
och McKenzie (1993), Power Learning in the classroom 

3 McKenzie; Power Learning in the classroom, sid 12 
4Thomas Ray ( 1994 ), Resource-based Teaching: Media Specialists and Teachers as Partners in Cu"iculum Development and 
Teaching of Library and Information Skills. ·II The Reference Librarian, nr 44, 1994, sid.21 
s ibid 
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"Resource-based teachingfully implemented simply ensures the fullest potential use of 
all library media resources for just not 'library skills' instruction but for research and 
information-seeking reference tools instruction, for problem solving skills 
development, and for delivery of the total school curriculum. lsn 't this after all, the 
only valid reason for having a school library media center? "1 

Resource-based teaching kan sammanfattas som att larare ocb bibliotekarie 
tillsammans planerar verksamheten sa att de i forvag vet vilka kallor elevema kommer 
att behova i sina speciella projekt. Det underHittar planering och upplaggning av 
arbetet. 
Thomas Ray anser att det inte racker att bibliotekarien tillbandahAller det material som 
larare fragar efter. Biblioteksanvandningen och biblioteksundervisningen maste 
integreras i hela skolans kollegium. 
Bibliotekarien kan sedan visa vilka samlade resurser som fmns pa skolan och lara bade 
larare och elever att ta tillvara dem. Hon tar pa sig rollen som den som lar ut olika satt 
att soka i biblioteket och i databaser. Har gilller det att lara bade elever och larare. 
Larare ocb elever kan ocksa uppmarksammas pa manga olika resurser, som de kanske 
inte kanner till. 
Judit Thomas Ray menar att bibliotekarien kan paverka undervisningen i pedagogiskt 
avseende genom att oppna stOrre mojligheter fOr elever att gora sjruvstandiga 
undersokningar. Hon papekar ocksa att inte alia larare ar intresserade av att samarbeta 
med bibliotekarien i sin planering, en del foredrar att arbeta ensamma, men hon menar 
anda att bibliotekarien ska visa vilka mojligheter som samarbete erbjuder ocb vara 
aktiv i ett forandringsarbete. 

Barbara K Stripling bar en mycket Iiknande syn pa biblioteksarbetet ocb utvecklar 
ideer om hur utvarderingar ska ga till. Hon ser det som en mycket viktig del i 
utvecklandet av bibliotekariens arbete, liksom for all undervisning. Hon menar att det 
finns fyra steg som kan leda oss i en utvarderingsplan2

: 

• Vad vill vi att elevema ska kunna ocb ha mojlighet att gora? 
• Vad kan bedomas som acceptabelt resultat? 
• Hur kan vi garantera att vi gor korrekta utlatanden? 
• Hur kan vi erbjuda aterkoppling? 

(Fritt oversatt) 

Stripling menar att lararna ska bestamma vilka ideer ocb ternan som ska studeras och 
att utvarderingen maste ske i direkt koppling till bur detta genomfors. 
Det material som anvands ska dessutom vara kopplat till de riktlinjer som finns for 
utbildningen. Detta underHittar for elevema att ta en kontinuitet i det de lar sig och 
kopplingar till andra arnnesonmlden. Vi dare ska materialet ha verklighetsanknytning, 
det vill saga kunna kopplas till det ''verkliga livet" utanfor skolan. 
Kunskapsutvecklingen bos elevema maste bygga pa tidigare kunskap och larama ska 
vara uppmarksamma pa eventuella "luckor". Materialet ska vidare utmana elevemas 

1 1Tho!TJa'i Ray ( 1994), Resource-based Teaching: Media Specialists and Teachers as Partners in Curriculum Development and 
Teaching of Library and lrifomration Skills. · II The Reference Librarian, nr 44, 1994, sid.27 
2Stripling, (1993), Practising Authentic Assessment in the School Library. -II Kuhlthau Carol Collier (red) , (1994) Assessment and 
the School Libl'lll)' Media Center , sid I 03- 119 
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eget tankande. Genom att elevema sjiilva staller upp mal for sitt arbete kan de sedan 
utvardera resultatet tillsarnmans med sina larare. 
Att man maste ha ett flexibelt tidsbegrepp ar grundHiggande, menar Stripling. 
Biblioteken rnaste ocksa utvardera sina samlingar och sin verksarnhet enligt nya 
metoder. 
Nar det giiller cirkulation blir till exempel inte det viktigaste att se vilka bocker som 
anvands mest utan mera att ta reda pa vilket material och vilka bocker som ger elevema 
de basta mojligheterna att arbeta sjalvstandigt och hjiilper dem i sina 
problemformuleringar. 
Likasa ar det viktigare att utvardera hur man lyckas lara elevema att hantera verktyg for 
informationssokning an att rakna antal klasser som man haft "bibliotekskunskap" med. 
Detta kraver intimt samarbete med larama. Tillsammans kan larare och bibliotekarier 
hjiilpa elevema att agera sjiilvstandigt och kritiskt i forhallande till sina arbetsuppgifter. 

Daniel Callison 1 ger ett annat exempel pa hur samarbete mellan larare och 
bibliotekarier kan ga till. Han visar hur man kan lara elever att tanka kritiskt och 
analysera kiillor. Han hanvisar till M Bowie som beskriver hur larare och bibliotekarier 
kan samarbeta i ett sadant projekt: 

• Be klassen att leta reda pa och sortera olika synpunkter pa ett socialt amne 
(problem); anvand alia mojliga kiillor; analysera vardet av varje standpunkt 
eller ide inklusive den forharskande. 

• Samla ett antal populara reklarninslag i olika media och led in elevema pa en 
diskussion om hur man kan manipulera information i ljud och bild. 

• Elever bor konstruera utbyggbara bibliografier (eller handledningar) som kan 
visa var information i olika format fmns att tillga, bade inom och utanfor 
biblioteket, inklusive manskliga kiillor. 

• Skapa aktiviteter som kraver jamforelser av kartor, diagram och innehallsdata 
over en tidsperiod och i forhallande till avgorande handelser 

(Pritt oversatt) 

Callison anser ocksa att utvarderingen av bibliotekets samlingar maste ske fran ett 
anvandarperspektiv; de ska bedomas efter i vilken utstrackning de berikar elevemas 
arbeten, leder till djupare och battre forstaelse for problemformuleringar samt 
underlattar ett kritiskt tankande och arbetssatt. 
Han papekar vi dare att bibliotekarien maste omvardera sin roll som den som standigt 
vet och ska lara ut. Vissa arbeten tar langre tid och olika elever arbetar i olika takt. Om 
elevema ska lara sig att tanka sjiilvstandigt och kritiskt maste hon uppmuntra dem till 
egna fnigor och undersokningar, bade nar det kaller att hitta kiillor och att utvardera 
dem. 
Eleverna kan dessutom ha sina samlade erfarenheter av informationssokning, sovring 
och anvandande av kallor i sin "ryggsack"("portfolio"2

). 

1Callison (1993), Expanding the Evaluation Role in the Critical-Thinking Curriculum . -II Kuhlthau Carol Collier (red), (1994) 
Assessment and the School Librruy Media Center, sid 46 
2 Begreppet "portfolio" anvands i skolsammanhang frllmst i USA. Det som avses llr an eleven ska samla sin a arbeten och 
utvi!rderingar p:l olika o111J"6den och beMlla dem under flera :1r av sin skoltid. P:\ s:1 slUt kanll!rare, elever och furlildrar fblja 
utvecklingen p:l olika onm\den i skolan under en lAng tid. 
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Denna kan inneha.Ila bearbetning av fragor som 1 
: 

• vad behovde jag gora (for att Ia fram information) 
• vart kunde jag vanda mig 
• hur fick jag fram inforrnationen 
• vilka kill lor kunde jag anvanda 
• bur kunde jag anvanda dem 
• vad kunde jag tamed i min rapportering 
• fickjag den information jag behovde 
• hur presenterade jag mitt resultat 
• vad har jag astadkommit. 

(Fritt oversatt) 

En speciell utvardering av bur eleven avancerar i sina fardigbeter nar det gruler att hitta 
och anvanda information ar alltsa viktig. Dessa kunskaper ska ban bara med sig i 
framtiden. 
Callison anser att anvandandet av "portfolios" i skolan underHittar samarbete mellan 
larare, elever, forilldrar och bibliotekarier, det vill saga alia som ar direkt inblandade i 
skolans arbete. Enligt honom ar det basta sattet om man vill gora langsiktiga 
utvarderingar av en elevs prestationer. 
Han menar ocksa att elever ska bekanta sig med att analysera och bearbeta information 
sa snart de kan Hisa och skriva. Callison diskuterar liksom Papert2 termen "litterat". 
Han hanvisar till Breivik som menar att vara litterat inte bara innebar att man kan lasa 
och skriva nagot speciellt utan att man kan anvanda kunskap for ett speciellt andama.I 
och i ett speciellt sammanhang. 
De fullstandigt Iitterata i dagens samhrule ar de som bar lart sig hur man ska lara, och 
detta kan de darfor att de bar lart sig att handskas med information pa ett riktigt satt, 
havdar Callison. En undervisningsplan ska enligt honom baseras pa att elever stillier 
fragor, undersoker mojliga svar och redovisar dessa i tal, skrift eller i skapande 
verksamhet. 
En oppen diskussion okar mojlighetema till kritisk eftertanke och ytterligare 
undersokningar om det behovs, menar Callison. Utvarderingar av dessa processer kan 
leda till biittre undervisningsplaner. 

Naylor, Emdad och Ward3 vill se lararen som den som lar sig och elevema som de som 
kommer med information. Lararen ska hjalpa elevema att klara av en individualiserad 
Iaroplan dar de kan valja att studera det som ar intressant for dem sjruva inom ett amne. 
Sedan kan de delge sina kamrater i klassen sina kunskaper och Ia nya tillbaka fran 
andra som studerat andra saker. Deras arbete ska ha ett verkligt syfte och redovisas for 
ett verkligt auditorium. 
Naylor, Emdad och Ward menar att den bar typen av undervisning kraver att 
skolbibliotekariens roll forii.ndras. Hon ska arbeta intimt tillsamrnans med larare och 

1 Callison (1993) 1he Potential of Portfolio . -II Kuhlthau Carol Collier (red),{l994) Assessment and the School Library Media 
Center, sid 126 
2 se sid21 
3 Naylor, Ward, Emdad( 1994), What Are the &ftrence Needs of a whole Language teacher? : And/Or What Is a Whole Language 
Teacher. -II The Reference Librarian, nr 44,1994, sid. 29- 39 
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elever och bidra med sina specialkunskaper, och biblioteket anses som det basta 
laboratoriet i undervisningshanseende. Elevema ska dessutom ha inflytande over vad 
bibliotekarien skaffar till skolan, anser de. Biblioteket ska vara en del av det 
demokratiska samhalle som skolan ska utgora. Synen pa skolbibliotekariens roll 
kommer att genomga ett paradigmskifte, sager Ward. 

Carol Kuhlthau har intresserat sig mycket for skolbibliotekariens roll och de 
mojligheter hon kan erbjuda elevema. Daremot diskuterar hon inte samarbete med 
larare i nagon hogre grad. 
Kulthau anser att bibliotekarien ska stOdja elevema i deras informationssokning infor 
en uppgift och har identifierat sex stadier som elever (pa gymnasieniva) behover stod i 
nar det galler att samla och bearbeta information. Enligt benne ar bibliotekariens 
uppgift att handleda eleven i 1: 

• lnitiering (eleven ska tanka igenom olika arnnen han kan tankas arbeta med) . 
• Val av amne (eleven bladdrar igenom olika medier pa biblioteket, ser om det 

finns tillrackligt att :ffi fram om amnet). 
• Undersok:ning av arnnet. Vad finns skrivet och vad sager det? 
• Formulering av fokus for undersokningen, det vill saga problemet. 
• Insamling av den information som ska anvandas. 
• Arbete med presentationen. 

(fritt oversatt) 

Enligt Kulthau ska idealbibliotekarien vara involverad i hela denna process som 
handledare och medarbetare. Eleven bor ledas i kunskap om hur man anvander kallor 
for sina undersokningar - oftast hur man gar fran mer generella till alit mer specifika for 
att bli klar over sin egentliga uppgift. 
Hon menar vidare att elevers misslyckanden oftast beror pa ofdrmaga att bestamma 
fok:us for sina undersokningar. Har har bibliotekarien en viktig pedagogisk funktion 
och kan hjalpa elevema att avgransa sina fragestiillningar sa att de blir anvandbara. 
Ofta ar inte elevema medvetna om vilken hjalp de kan !a av bibliotekarien och hur de 
ska utnyttj a den pa basta satt. A ven denna fraga ar viktig att bearbeta och utvardera for 
elevema for att :ffi klart for sig hur ett bibliotek fungerar och en bibliotekarie arbetar. I 
sjaiva utvarderingsprocessen ser Kuhlthau dock att ett samarbete kan vara fruktbart och 
sager att aven larama ska ta ansvar for att uppmuntra elevema att utvardera sin 
informationssok:ning. 

Crane och Markowitz2 betraktar onlinesokning i databaser som viktigt for att eleverna 
ska lara sig konsten att soka information. Det kraver speciella kunskaper -
problemslosningsformaga och avancerat tankande - som ar viktiga for framtiden. 
Dessutom kan det satta igang processer for att forti.ndra innehallet i undervisningen. Att 
informationen ar aktuell ar en stor fordel. 
Lararens uppgift ar enligt dem att presentera ett pmblem som kan krava flera sokningar 
for att losas. Genom "brainstorm" kan han hjalpa elevema att komma pa sokstrategier 

1 Kuhlthau (1993),Seeking Meaning, A Process Approach to Library and lnfonnation Science, sid 120 
2 Crane & Markowitz (I 994), a Mode/for Teaching Critica/7hinking Through Online Searching. - //The Reference Librarian, nr 
44, (1994), sid. 41-51 

58 



59 

och valja ut lampliga databaser. Darefter fokuseras funnet fOr att det ska bli mojligt att 
:fa fram pertinent information. Lararen hjalper elevema att ta k.lart for sig vad de 
verkligen vill veta sa att de kan begransa sin undersokning. Sedan sker sokning i de 
baser man valt som lampliga. 
Sokprocessen avslutas genom att eleverna tar gora en ~tvardering genom att till 
exempel svara pa vilka soktermer som var anvandbara, i vilka databaser de hittade bast 
material, varfor de tror att de var bast och vad de larde sig av sokningarna. Resultatet 
blir, enligt Crane och Markowitz, att elevema lar sig avancerat tankande genom att 
bestfunma fokus for sin undersokning, begransa och fullfolja den och reflektera over 
sin egen fonm'iga. 
Larare nar viktiga mal i sin undervisning genom att elevema automatiskt rar lara sig att 
tanka kritiskt, att undervisningen blir mera verk.lighetsinriktad och att elevema rar lara 
sig att handskas med modem teknik. 
Crane och Markowitz har utarbetat en problemlosningsstrategi vid anvandning av 
onlinekallor i undervisningen. Den kallas "the Big Six1

" och refereras ofta till i mitt 
undersokningsmaterial (se bilaga 4). 

Kathleen Schrock bar i sin "Guide for education2
" utarbetat exempel pa hur elevema 

sjalva kan utvardera de kallor de anvander pa Internet. Hon samlar ett stort antal fragor 
som de kan stalla sig i syfte att lara sig utvardera och tanka kritiskt i forhallande till 
onlineinformation (se bilaga 5). 
Schrocks guide riktar sig tilllarare, bibliotekarier och elever. 

Synpunkter fran myndigheter 

I mitt material fran utbildningsmyndigheter fmns praktiskt taget inte skolbibliotekarien 
narnnd. 
I tidigare redovisningar har jag beskrivit hur viktigt det anses vara att 
informationstekniken irnplementeras i skolan. Kunskaper om hur man arbetar med 
information fran elektroniska databaser anses vara av stOrsta vikt. Att IT utrnanar 
traditionell pedagogik ar ocksa en vanlig standpunkt. 
Fran myndighetshall kan man bara utlasa hur viktigt det armed lararfortbildning pa IT
omradet. Den asikten ar gemensam i allt material jag anvant. Men skolbibliotekariens 
roll uppmarksammas daligt av skolmyndighetema. 
Undantaget ar det svenska skolverket. Dar tror man att larare och bibliotekarier 
kommer att samverka i hogre utstrackning i framtiden, eftersom biblioteken kommer 
att :fa en allt viktigare uppgift som formedlingscentral av information. IT
kommissionen namner ocksa bibliotekens betydelse, men da folk- och 
forskningsbibliotekens. 

1Eisenberg .& Berkowitz, (1995), 7he Big Six. -II School Libra!)' Journal., Vol41 , august, sid 23-24 
2Kathleen Schrock, Giude for Education, 1966 (URL. http://www.capecod.net/Wixonlevalhigh.htm) 
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F orandringsstrategier 

Sometimes the possibility of change may be more anxiety-provoking than the 
reality of change. 1 

- Jamieson McKenzie 

Nilssons diskussion om forandringsstrategier2 inom lararkaren handlar om bade 
organisatoriska och individuella mojligheter. Han anser att fackforbunden ska 
reformeras och arbeta fram nya former for sin verksamhet. Lone- och 
anstiillningsvillkor ska forandras och lararfortbildningen koncentreras pa 
ledarkunskaper och samhallsorientering. Vidareutbildningar ska behandla omraden 
langt utanfor skolvarlden for att vidga lararnas perspektiv, anser han. 
Ui.rare ska ha en flexibel till gang till fortbildning och inte vid bestamda schemalagda 
dagar, havdar Nilsson. Han anser att det ar viktigt att alla far ta tid pa sig i ett 
forandringsarbete och det viktigaste ar att skifta perspektivet; fran skolan ut i samhallet. 

Enligt Dalin3 bar Hirarfortbildning oftast gatt ut pa att forbattra redan anvanda former 
for undervisning. Man har kunnat luta sig tillbaka pa empirisk forskning nar man velat 
utveckla lararkompetensen. I dag star vi infor en annan uppgift, namligen att 
"rekonstruera" lararyrket. Lararutbildningarna ar enligt Dalin i allmanhet inte inriktade 
pa att lara ut innovativa ideer. 
Dessutom ar lararna lasta i sin egen position genom att de sallan arbetar tillsarnmans 
och darigenom inte kan utvecklas i ett gemensamt arbetslag. Detta ger ocksa Hi.rarna en 
slags frihet att anvanda laroplaner pa ett personligt satt, som kanske i varsta fall betyder 
att de inte ails vill forandra m1got, oavsett vad som star i dem. 
Dalin boijar emellertid skonja en forandring inom skolan genom den decentralisering 
som pagar; ett okat intresse fran larare att samverka och paverka vaxer :fram. Han 
menar ocksa att effektiv fortbildning bara kan ske i ett direkt sarnmanhang, det vill saga 
i anslutning till den praktiska verksamheten. Om man anvander teoretiska resonemang 
ska dessa kunna omsattas till praktiskt handlande for den enskilde lararen. 
Klimatet maste ocksa forandras sa att lararna oppnar dorren till sitt klassrum och till en 
oppen och fortroendefull hallning gentemot fortbildning och forandring, havdar Dalin. 
Fortbildning iar inte instrumentaliseras utan vaije larare eller grupp av larare maste :fa 
utveckla sina egna losningar pa problem och utrnaningar. 
Innovationskunskap ar en viktig del; lararna maste "lara" sig bur processer utvecklas 
nar man forandrar i en organisation. Att skaffa sig ett natverk f)rller olika viktiga 
funktioner, inte minst psykologiska. Det ger ocksa bland annat tillgang till sadan 
information som ar viktig i forandringssammanhang. Dessutom maste man ha en klar 
motivation for fortbildning, annars harden ingen praktisk mening, enligt Dalin. 
Dalin hanvisar till Everett M Rogers 4 nar det galler manniskors paverkan pa/av 
forandringsstrategier inom en organisation. Innovatorema (motsvarande trail-blazers 
och pionjarer hos Schlechty5

, min anmarkning) bar ofta andra personliga egenskaper an 
"efterfoljarna". De har stark sjalvkansla och tillhor ett natverk av likasinnade. 

1 Mckenzie , (revid. 1995), The Site-Based Decision-Making Guide for Practitioners, kap 5 
2 Nilsson (1995),Skola i brytningstid, kap 9 
3 Dalin (I 995), Skolutveckling Praktik, kap 4 och 5 
4 ibid. sid I 07 
$ se bilaga6 
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Dalin sager vidare att forskningen inom "social interaktionsteori"1 lett till 
generaliseringar om utvecklingsprocesser. Man kan tala om den enskilde anvandaren, 
dennes placering i natverket, informella kontakter, gruppmedlemskap och 
spridningshastighet. 
Spridningshastigheten i en innovationsprocess kan ofta ses som en S-kurva - forst gar 
alit mycket Uingsamt, sedan kommer en snabb spridning och sist kommer de som har 
svarast att tanka om. Skolan ar sallan intresserad av forandringar om inte behovet 
kommer inifnm, det vill saga pa det lokala planet, och spridning av nya ideer sker 
framst genom personlig kontakt, papekar Dalin. 

Winslow-Bramer2 havdar att erfarenheten visar att man ofta slOsar bade tid och pengar 
pa ineffektiva vidareutbildningar. Det reeker inte att vara ifran arbetet for att ga pa 
nagon kurs en eller ett par dagar och sedan komma tillbaka for att genornfora det nya 
man lart sig. Oftast harnnar det mesta pa idestadiet. Nar det galler kunskap om 
informationsteknikens mojligheter ar detta om mojligt linnu sannare, menar de. 

McKenzie3 har liknande tankegangar. Han sager att ofta forevisas den nya tekniken 
infor hiinforda larare, men att anvanda den i praktiken och i praktisk pedagogik ar ett 
ornfattande uppdrag. For att verkligen kunna lara sig att utnyttja den bor fOrmodligen 
vatje larare utrustas med en dator hemma, anser han. Den tid som kan finnas till overs i 
skolan racker knappast till. 
Det ar viktigt att larare blir val fortrogna med de tekniska mojlighetema och de satt de 
tanker anvanda dem pa i undervisningen. Denna process kraver tid men ar inte desto 
mindre nodvandig. Att bara utrusta larare och elever med datorer och natuppkopplingar 
utan att veta vad de ska anvandas till ar till fOga gagn for nag on, menar han. 
Det har visat sig att de larare som ar entusiastiska infor de nya mojligheterna i stor 
utstrackning lart sig om dem pa "frivillig overtid". Detta blir naturligtvis ett problem 
nar man aven maste vinna mindre entusiastiska larares intresse. Kan man begara att 
larare vidareutbildar sig sjalva frivilligt utan betalning, undrar McKenzie. 
Han menar att de mest effektiva lararfortbildningama nar det galler IT -anvandning sker 
genom ett val genomtankt program avpassat efter den speciella situation som lararen 
befmner sig i. Det fungerar dAligt med gemensamma strategier fOr alla larare. 
Dessutom maste utbildningen vara kontinuerlig. En egen insikt om hur de speciella 
elevema fungerar och kunskap om vad som kan vara nyttigt och anvandbart ar viktigt, 
och de som ansvarar for fortbildning oor anvanda laramas unika vetskap om sitt arbete. 
Larama oor sjruva kunna valja vilken typ av utbildning de behover for att kunna 
anvanda IT pa basta satt i undervisningen. En god ide kan ocksa vara att utnyttja och 
betala utbildare inom den egna Hirarkaren (de som redan kan mycket) i stallet for att 
anstalla dyrbara extema konsulter. 
Larare behover lang tid for att kurma forandra sitt tiinkande och beteende for att kunna 
anvanda radikalt annorlWlda pedagogiska metoder, enligt McKenzie. De bor tranas i att 
anvanda den hogra hjfunhalvan som bland annat stAr for skapande, intuition och 
associativt tankande. En sadan ornfattande forandring ar en lang process och kan vara 
mycket frustrerande. Man maste handskas med det okanda och vara mycket nyfiken 
och det fmns inget facit for hur man tar sig in i kunskapssarnhilllet. Resultaten marks i 

1Dalin (1995), Skolutveckling Praktik, sid 109 
2 Winslow·Bramer(l994), Future Work, kap I 
3 McKenzie (,revid. 1995), The Site-Based Decision-Making Guide for Practitioners 
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handling och attityder snarare an i forandringar i pedagogiska metoder, havdar 
McKenzie. 
For den ansvariga ledningen galler det att forsoka vacka nyfikenhet, forundran och 
intresse for att visa pa mojlighetema med ny teknik. Om radsla och motstand overvinns 
pa ett klokt satt llllderUittas mojlighetema att lara sig. Att lara sig ett steg i taget ar bast. 
Nar det nya kllilnandet ar manifest och blivit en Hitt lek ar det dags att ga vidare. 
McKenzie menar att utvecklandet av ett nytt arbetssatt kraver tilltro, tankeverksarnhet, 
visdom och intuition. Visioner och framtidstro maste vara styrande i denna process. 
Ingen vet sakert vart den Ieder och den kraver risktagande. Han papekar ocksa vikten 
av att alla delar i en framtidsstrategi maste samverka. Taktiska, strategiska och 
visionara mal maste hela tiden samverka. Risken ar att man glommer de visionara och 
stannar i de strategiska. Det vill saga man stannar pa planeringsstadiet i diskussions
och beslutsgrupper men besluten blir aldrig genornforda i praktiken. Lika fel ar det att 
lUldervardera visioner, att inte arbeta mot en visionar ide kan gora att man gar vilse och 
glOmmer bort vad man stravar mot. 
McKenzie llilderstryker ocksa riskema med forandringsarbete och menar att det ar 
viktigt att vara vaksam och beredd pa dessa. Omgivningen kan bli mycket aggressivt 
installd om man inte lyckas ta fortroende for sin verksamhet. Speciellt foraldrar, men 
aven andra i det omgivande sarnhallet, ar darfor viktiga samarbetspartner och ska ha 
inflytande over skolans verksamhet. Men aven skolledning och ekonomiska 
intressenter kan reagera. Ofta forandras skolan lUlderifran av aktiva larare, och 
foriildrama kan ha svart att forsta meningen och de overordnade beslutsfattama kan 
kanna att deras makt forsvagas. 

Phillip C Schlechty papekar att personalansvariga maste vara medvetna om olika 
individers motiv till forandring for att kunna hantera nya situationer. Motiven ski:ftar 
beroende pa vilken "typ" man ar och ledningen maste kunna motivera de olika 
individema efter deras egen "motivationstroskel". 
Schlechty identifierar fern olika roller i en forandringsprocess och menar att den som 
arbetar med personalutveckling maste kunna urskilja dessa personlighetstyper. Vmje 
typ eller grupp fyller en funktion i utvecklingen. Jag har valt att utforligt redogora for 
hans indelning1 (se bilaga 6). 

Sizer menar att det grasrotsengagemang som kravs for en forandrad skola och lararroll 
fortfarande ar en minoritetsforeteelse, men att de larare som ar involverade i 
forandringen ar mycket starka och motiverade. Han foreslar ett starkare natverk mellan 
olika skolor for att lUlderHitta samarbete och utbyte av erfarenheter. 
I denna avsikt bar han tagit initiativet till "The Coalition of Essential Schools"2

• Sizer 
har ingen utarbetad modell for hur forandringar ska genomforas utan anser att vruje 
skola maste hitta sitt eget satt att arbeta pa. 

1 Schlechty (1993), On the Frontier ofSchoolreform with Trailblazers, Pioneers, and Settlers.- //Journal ofStaffDevelopment, Vol 
14, No.4, sid 46- 51 
2 The Coalition of Essential Schools, 1966 (http://home.aisr.brown.edu/cesl) 
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Synpunkter fran myndigheter 

Fran den svenska regeringen sags art laramas IT-kunskaper ar av central betydelse for 
skolans utveckling. Man anser art lararutbildningama inte uppfyller behovet av dessa. 
Informationstekniken oppnar mojligheter for anvandning av ny pedagogik och lararna 
ska kunna utnyttja informationstekniken pa ett pedagogiskt genomtankt sart. Det fmns 
ocksa en onskan art larare pa langre sikt ska medverka till produktion av "laromedia"1

• 

Utbildningsdepartementet anser att de svenska lararna standigt maste vidareutbilda sig 
och att lararnas fortbildning ar ett av de viktigaste instrumenten fOr att skolan ska 
kunna vara i takt med samhallsutvecklingen och arbetslivets krav. 
Skolverket sager att formedlingen som undervisningsform ska ersattas med 
"handledning, informationsvardering och egen kunskapsvardering"2

• Man anser att IT 
medfor en pedagogisk forandring i skolan och att denna ska ske pa lararnas villkor. 
Kompetensutveckling bland lararna ar avgorande fOr framgang och kommunema ska ta 

ansvar fOr denna. 
I laroplanen, LP0943

, fastslas bland annat fOljande uppgifter for lararen: Lararen ska 
utga fran varje enskild elevs behov, forutsattningar, erfarenheter och tankande, ge 
utrymme for eget skapande samt samverka med andra larare. 

Fran det danska undervisningsministeriet sags att lararna ska ftmgera som en slags 
"arbejtsledere, der st0tter eleveme i deres indlrering"4

. Anledningen till att lararen ska 
ha denna ftmktion ar att skoloma i allt hogre utstrackning ska anvanda IT i 
undervisningen, och att framtidens samhalle anses krava sjalvstandigt tankande och 
arbetande manniskor som kan hantera problem och bearbeta information, snarare an 
sitta inne med en mangd faktakunskaper. 
Man tar ett generellt initiativ till ett samarbete med kommunema for att framja IT
anvandningen i skolan. Alla larare ska anvanda IT. De ska !a mojlighet till 
vidareutbildning in om informationsteknikens anvandningsmoj ligheter. 

Norska myndigheter5 anser ocksa att vidareutbildning ar avgorande for att IT
anvandning i undervisningen i stor skala ska bli mojlig. Lararna ska lara sig att 
anvanda informationstekniken som hjalpmedel bland annat inom enskilda arnnen samt 
i klassrumsundervisning, nivadifferentierad undervisning och projektarbeten. 
Intemetdatabaser anses kunna ge tillgang till bakgrundsmaterial for undervisningen och 
elektroniska motesplatser kan anvandas till yrkesutveckling. 

Fran EU betonas att lararrollen hAiler pa att forandras, och att denna forandring 
kommer att bli alltmer genomgripande pa grund av informationstekniken. Larare 
kommer att anvanda mer tid fOr att ge eleverna rad i sjillvstandigt larande. 
Det betyder inte att lararna inte langre behovs, sager man, bara att deras roll kommer 
att forandras. Eleverna kommer att behova hjalp med att transformera information till 
kunskap, undvika "information overload" och kunna identifiera de basta kailorna for 
sina speciella behov. 

1 Ett begrepp som anvltnds av bland andra Skolverket, regeringen, L!lnirfbrbundet och H!romedelsproducenter fur att beteckna nya 
typer av H!romedel som skapas med hj!Up av infonnationsteknik (till exempel multimedia och CD-ROM) 
21T -guiden : guide fur!T -strategi i skolan (1995), Skolverket och Kommunfurbundet, sid 4 
3 LPO 94 ( 1994), FOrordning om Hlroplan fur det obligatoriska skolvllsendet, Statens skolverk 
4Hvad vii vi med lrereme?: Undervisningsministeriets Nyhedsbrev 18/95 (1995),Undervisningsministeriet 
5 1T i norsk utdanning : Arsplan for 1996- kap I (1996), Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
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Fortbildning av 1ararkaren, bade med avseende pa pedagogiska fh\gor och IT
kunskaper, anses vara avgorande for att forandringen ska kunna ske. 

Aven amerikanska myndigheter1 understryker vikten av lararfortbildning. Malet ar 
framst att lararna ska kunna leva upp till millen i "Goals 2000". Fortbildningen ska 
bland annat fokusera pa IT "anvandning, lararen som den centrala gestalten for 
inlarning, de mest utvecklade pedagogiska ideema och okad funneskunskap bland 
larama. Anvandandet av modem informationsteknik anses viktigt for att uppna de 
centrala utbildningsmaten. 
Ideema fran utbildningsdepartementet praglas av en ny syn lararfortbildning. Man 
maste forst ml de larare som viii bli "modeller" for andra och utrusta dem med de 
verktyg de behover - det gar inte tvinga larare att anvanda ny teknik och nya metoder. 
Larare lar sig bast genom andra kollegor och manga vill inte frivilligt ge upp sina 
gamla beprovade inliimingsmetoder. Ofta fungerar detta battre an strukturerade, 
offici ella fortbildningar, anser man. 
Lararen :far inte tappa det pedagogiska initiativet och ledningen pa grund av manga 
elever ar betydligt kunnigare i IT utan dessa maste kunna delge sina kunskaper for 
helhetens basta. Dessutom anses att larare maste slappa pa prestigen och slappa fram 
elever som ar overlagsna dem sjaJva pa omradet. 
I USA understryks foraldrarnas ansvar kraftigare an pa annat ball. Larare och f6raJdrar 
ska samverka i mycket hogre grad nar det galler elevemas utbildning och skolans 
lokalamru. 

Sammanfattning 

• Lararollens forandring behandlas olika i det material jag undersokt. Motiven till en 
onskad forandring varierar. Pedagogemas argument ar huvudsakligen baserade pa en 
annorlunda kunskapssyn an den skolan normalt representerar snarare an pa att 
informationstekniken tvingar fram en forandring av lararrollen. Den hjalper ocksa 
lararna att utveckla ett undersokande och processorienterat arbetsatt. 
I denna kunskapssyn satts elevemas behov och intressen i centrum. Lararen ska 
tillgodose dessa snarare an samhallets krav pa kunskaper och fardigheter. 

Informationsteknikens frammarsch poangteras alltsa som en mycket viktig orsak till 
nya pedagogiska arbetsformer i skolan. Endast Dalin och Larsen nfunner inte denna 
faktor som speciellt avgorande. Lararens roll anses behova forvandlas tillledare, 
forandrare, handledare, supporter och mentor. Dalin efter:fragar ett program for att 
hjalpa larama i en forandringsprocess. Han bar inte nagon storre tilltro till deras egen 
vilja eller formaga. 

Papert ar betydligt mer optirnistisk i sin syn pa lararnas egen kraft och intresse. 

Fran myndighetsMll finns inte sa utvecklade tankar om en forandrad lararroll i det 
material jag undersokt. De argument som framfors baserar sig enbart pa det faktum att 
informationstekniken botjar anvandas i skoloma. 

1 Schools for the Infonnation Age : NT Plan Summary( 1995), US Departement of Education kap 1 och 2. 
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Fran EU, Sverige och Darunark kommer de argument som mest liknar pedagogemas, 
det vill saga man ser lararen som en samarbetspartner och ledare for elevema i deras 
alltmer sjalvstandiga inlarande. 
Daremot understryks inte vikten av art tillfredsstalla elevers egna behov och intressen 
som den viktigaste utgangspunkten for larande, i sarnma omfattning som hos de 
pedagoger jag studerat. 

I Norge och USA finns en kraftigare fokusering pa lararen som den centrala figuren i 
inlarningssituationer. I USA finns en onskan om att lararen framst ska uppfylla de 
central a utbildningsmalen, elevernas speciella behov och onskningar ar underordnade. 

• Forandring kan komma till stand genom bland annat fortbildning och organisatoriska 
och fackliga initiativ. Nilsson efterfragar ett nytt synsatt; ett samhallsorienterat i stallet 
for skolorienterat. Fortbildning ska ske pa arbetsplatsen i ett konkret sammanhang for 
att den ska bli verksam. Kunskaper om informationsteknik tar lang tid att tillgodogora 
sig och maste laras ut pa ett personligt satt. 

Att skapa ett natverk av kontakter ar viktigt. Personalansvariga maste ta ansvar for art 
intresserade larare :far mojligheter art utvecklas och ta ansvar. De maste ocksa vara 
medvetna om olika individers motivation till forandring. 

• Fran myndighetshrul poangteras ocksa behovet av fortbildning. Inom det amerikanska 
utbildningsdepartementet ifragasatter man gamla former for fortbildning. Larare Jar 
bast av varandra och det galler att :tanga de som vill ta initiativ till att lara den nya 
tekniken. Man talar ocksa om att utnyttja elevemas kunskaper. 

• Bibliotekariens roll i en behandlas huvudsakligen av biblioteksforskare. 
McKenzie arden ende pedagog som behandlar amnet Han anser att bibliotekarien ar 
den som ar mest lampad att ta ledningen i skolans forandringsarbete eftersom hon ar 
insatt i informationsteknikens mojligheter. 
Hennes roll forvandlas fran den som tillhandahrulit information, till den som undervisar 
i sokmetodik, deltar i undervisningsarbetet och utvarderingsprocesser. Hon samarbetar 
med larare och elever i de uppgifter de staller sig. Hon kan vara den som tar initiativ till 
att lara elevema att soka i olika kailor och att kritiskt granska och sovra bland dem. 
Fran myndighetshrul uppmarksammas skolbibliotekariens roll inte ails i det 
underwkningsmaterial jag anvant. Undantaget ar det svenska skolverket. Dar tror man 
att larare och bibliotekarier kommer art samverka i hogre utstrackning i framtiden, 
eftersom biblioteken kommer att fa en allt viktigare uppgift som formedlingscentral av 
information. IT-konunissionen namner ocksa bibliotekens betydelse, men da folk- och 
forskningsbibliotekens. 
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Slutsammanfattning 

• Overgangen fran industrisamhallet till informationssamhallet, dar mfumiskor kan 
kommunicera och fa information oavsett tid och rum, ar lika revolutionerande som 
overgangen fran bondesamhallet till industrisamhallet. 
lnformationstekniken effektiviserar aven produktionen av varor och tjanster. Darfor 
anses manniskor som kan handskas med forandring och utveckling bast kunna svara 
mot framtidens krav; kvalitativa egenskaper blir viktigare an kvantitativa kunskaper. 

Klinnetecknande for kunskapssamhallet anses vara att produktionen alit storre del av 
varomas varde kommer att matas i den kunskap som kravs for att fa fram dem och alit 
mindre i direkt produktionskostnad. Arbetskraften specialiseras och forvantas byta 
arbete ofta och lara sig nya saker. Darfor behovs en beredskap for livslangt larande. 
Kunskap blir ett konkurrensmedel. Framtidens arbetare behover kunna tanka 
sjalvstandigt, finna nya losningar och utnyttja tekniska hjalpmedel. 

• Manga manniskor behover kunskaper om modem informationsteknik. Mojligheterna 
till distansutbildning anses oka genom informationstekniken. 

• IT -anvandningen maste bli allman i skolorna. 
Utbildning eller fortbildning kan ske pa distans genom informationsnatverken. Dator
och teleteknik gar det mojligt att samarbeta friare, oberoende av tid och rum. 

• Fn'igan om demokratin i framtiden ar oppen. Dels fmns en oro for ett centralstyrt 
overvakningssamhalle, dels forhoppningar om att informationstekniken ska oka 
mojlighetema till kommunikation, insyn och paverkan. Samtidigt vamas for okade 
klyftor mellan dem som har de kunskaper som kravs och dem som inte har det. 

• Liknande motsagelser finns nar det galler IT:s mojligheter att skapa arbeten. Kritiker 
oroas fOr sysselsattningen. 

• Flera pedagoger menar att skolan slapar efter; aven nyutbildade saknar de kunskaper 
som behovs i dag. Myndighetema botjar dock bli medvetna om att skolan maste 
anpassas till nutid och :framtid. 

• Pedagoger och myndigheter anser att skolan maste bli mer flexibel, anvanda olika 
media och :franga sin textbaserade inlaming som bara gynnar vissa begavningar. 
Forskarna utgar fran en medveten kunskapssyn och menar att IT underUittar att en 
sadan forankras i skolan, medan myndighetema betonar samhallsutvecklingen och IT. 
Det finns aven de som ifragasatter skolans existens. (I mitt material representerar 
Perelman denna standpunkt.) Andra, som ocksa ar starkt, har dock inte forlorat tron pa 
skolans utvecklingsmojligheter. 

• Pedagogema menar att skolan maste sluta premiera faktasamlande, minneskunskaper 
och atergivande av fakta, eftersom den moderna ekonomin behover manniskor som ar 
flexibla, kreativa och nytiinkande. 
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Myndighetema talar om behovet av en ny kunskapssyn som ett resultat av samhalls
och IT -utvecklingen, inte av pedagogiska misslyckanden i skolan; elevema ska 
fortfarande tillgodogora sig grundlaggande kunskaper inom alia amnesomniden och 
samtidigt utbildas till flexibla sarnhallsmedborgare med bred kompetens. 
USA:s regering ar angeHigen om "hog standard" och hojd "kunskapsniva" hos alia 
elever. Jag tolkar detta som mer faktakunskap. 

De pedagoger jag studerat anser att elever ofta har svart att se meningen med enbart 
faktakunskaper och vill i stallet satta elevens tonnaga och intressen i centrum 
genom en undersokande pedagogik som tar hjalp avmodem teknik.IT-utvecklingen 
anses ge skolan stOrre konk.'UITens nar det galler kunskapsinhfuntande. Den ses dock 
fortfarande som den naturliga platsen for utbildning och forkovran; endast Perelman 
ser den som en perifer inrattning i framtiden. 

Decentralisering, okat lokalt inflytande paden enskilda skolan och okad effektivitet 
ar de viktigaste organisatoriska aspektema i mitt undersokningsmaterial. 
Decentralisering och lokalt inflytande kan sagas vara honnorsord bade hos forskare 
och myndigheter. 
Det forsta sattet att se pa fragan kan alltsa grovt sagas representera myndigheter och 
det andra pedagoger. Myndighetema star i allmanhet "pa tva ben". Centrala direktiv 
ska foljas och utvarderingar ska i allmanhet delges statliga myndigheter. 
Gemensamma krav pa kunskapsstandard ar ocksa allmant. 
Samtidigt finns en stravan att decentralisera beslutsfattandet - dock bara inom 
bestamda ramar. I Sverige bar till exempel kommunerna :fatt ta over ett mycket stort 
ansvar for skolorna. Aven den enskilda skolan har :fatt storre sjillvbestammande, en 
modell som pAminner om den danska. I USA uppmuntras ocksa ett 
"grasrotsengagemang" pa skolorna- det anses till ocb med nodvandigt. 
Nodvandigbeten ligger dock i bebovet av att de gemensamma malen ska uppnas. 
Den ena synen pa decentralisering galler alltsa framst skolans styrorgan. Har 
handlar det om att oka makten hos lokala beslutsfattare pa kommun- eller 
delstatsniva. Dessa ska fa stOrre makt och ansvar for skolans ledning, innebrul, 
kursplaner, personal och ekonomi.. Denna syn kan grovt sagas representera 
myndigheter. Visserligen finns en onskan om ett stOrre lokalt initiativ pa de enskilda 
skolorna, men centrala laroplaner, utbildningsmAl ocb generella kunskapskrav satts i 
forgrunden. Onskan om ett "grasrotsengagemang" tycks snarast ba sitt ursprung i en 
onskan att effektivisera centrala beslut 

Den andra synen foresprakas av dem som vill ba lokalt inflytande ocb mer eller 
mindre autonom styming i den enskilda skolan. Har handlar begreppet 
decentralisering snarare om att oka makten hos larare, elever, foraldrar och 
forvandla rektorns roll till en ledare och samordnare i en gemensam beslutsprocess. 
Denna syn representeras av pedagogiska forskare. De bar olika Iosningar pa hur det 
lokala inflytandet pa den enskilda skolan ska vara utformat. Men gemensarnt for 
dem ar en syn pa utbildning som nagot som ar direkt angelaget for de inblandade pa 
lokal niva, det vill saga larare, elever, rektorer (ocb bibliotekarier). Den reella 
makten ska ligga pa den enskilda skolan och dess aktorer. Alia foresprakar en sadan 
syn i mer eller mindre uttalad form ocb ser centrala direktiv och kunskapskrav 
snarare som en hamsko an nagot som underHittar i undervisningen. 
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Dalin anser att staten ska ha in:flytande over vissa fn\gor och att ansvarig kommunal 
myndighet ska initiera foriindringar. I ovrigt ska makten ligga paden enskilda 
skolan dar elever, Iarare och skolans ledni.r)g ska styra inneMll och utfonnning av 
verksamheten. 

Papert, McKenzie och Sizer ser den enskilda skolan som den avgorande 
beslutsfattaren i alia vasentliga fragor, aven kunskapsmassiga och pedagogiska. Den 
lokala skolan ska spegla det lokala samhallet och de lokala forutsattningama. Detta 
anses vara den enda mojliga vagen for art ktmna frigora resurser hos elever, larare 
och foraldrar. Denna installning kan komma i motsattning till centrala myndigheters 
direktiv, anser de. 
McKenzie understryker vikten av att skolans aktorer lar sig att utOva ett starkt 
demokratiskt ledarskap, arbeta processorienterat och genomfOra utstakade mal . 
Organisatoriska forandringar tar lang tid och orsakar bade framgangar och bakslag. 
Diirfor ar det viktigt art ha insikt om hur arbetsprocesser utvecklas for att ktmna 
tackla de situationer som uppstar. 

Perelmans slutgiltiga lOsning pa de organisatoriska fragoma ar art skolan som 
institution forsvinner. Han vill arbeta for att alia elever fritt ska ktmna villja den 
utbildning de vill ha inom ert obegriinsat utbud, som huvudsakligen organiseras 
genom privata initiativ. 

En okad effektivitet inom skolans verksamhet efterfragas fran bade myndigheter 
och pedagoger. Framfor alit galler det skolans formaga art motsvara samhilllets 
forvantningar och krav. 
ldeema gar isar nar det gilller tolkningen av begreppet "ol<ad effektivitet". 
Ytterlighetema kan representeras av ideema i "Goals 2000'' och de som starkt 
kritiserar dem. 
Fran amerikanskt regeringsha.J.l ser man "Goals 2000" som ett program for okad 
effektivitet och standard. Papert och Sizer ser dem som ert sart att lagga lock pa 
skolans egna mojligheter art profilera sig. Darmed minskar det lokala initiativet, 
menar de, och darmed ocksa mojlighetema att utarbeta en sjalvstandig pedagogik 
for den lokala skolan. For att kunna frigora laramas och elevemas resurser och ge 
dem mojlighet art profilera sig kravs mer eller rnindre uttalat sjillvstyre. 
Perelman bar sin egen lOsning pa effektivitetsproblemet: att sjalv bestamma sin 
utbildning och skaffa sig den pa snabbaste och effektivaste sattet. 

Bibliotekariens roll i en foriindrad organisation behandlas framst av McKenzie och 
Berkowitz. Bada anser art det ar viktigt att bon sjalv uppmarksammar skolan pa sin 
viktiga roll. Risken finns annars att bon kan betraktas som overflodig i framtiden. 
Bade elevemas tillgang pa information fran annat hall an biblioteket och 
mojlighetema att studera var som heist kan hota hermes arbete. Hon maste aktivt 
medverka i skolans organisatoriska arbete och i de pedagogiska Wgoma. Darmed 
kan bon pavisa sin egen unika kompetens och bli en viktig samarbetspartner. Hon 
maste vara beredd att arbeta "virtuellt". 
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• Pedagoger och myndigheter ar eniga om att det ar bade viktigt och brattom att 
implementera IT i oodervisningen. Det finns inga avgorande skillnader i synen 
mellan forskare och myndigheter i min oodersokning. 

• I den myndighetsinformationjag anvant poangteras den demokratiska aspekten och 
samhallsutvecklingen som viktiga orsaker till att det ar angelaget. Barn som inte har 
mojlighet att lara sig det nya hemma maste fa detta i skolan. Medvetenheten om att 
skolan forlorar terrang och inte langre har monopol pa k:unskapsinhamtning ar ocksa 
stor hos myndigheter. Riidslan fOr att inte svara mot samhilllsutvecklingens krav 
driver pa intresset. Utbildning och oodervisning anses kunna fdras pa ett vidare plan 
genom att informationsnatverken bidrar till kontakt mellan olika skolor och 
oodervisningsenheter. Tekniken kan ocksa anvandas for utbildning om 
anvandandet av den. 

• Forskare poangterar i hogre grad depedagogiska mojligheter som 
informationstekniken medfdr. Den ooderlattar mojlighetema att arbeta 
problemorienterat och kan leda till att larare frigors fran traditionella oodervisning. 
Enligt Nilssson tillater den inte ens sadan, medan Papert ser en fara i att den aven 
kan utnyttjas med traditionella inlamingsmal. IT frigor aven elever och larare thin 
"skolsalen". Man kan arbeta praktiskt taget var som heist och Hirare kan vara 
tillgangliga pa annat satt an direkt i klassrummet. 

• Undervisningen ska anpassas efter den enskilda elevens behov och forutsattningar. 
Detta ar en tanke som aterkommer i mitt material. Det ar framst fran pedagoghall 
som ideema ar utvecklade och fdrklarade. 

Man menar att elevemas speciella intressen och fardigheter tar komma fram pa ett 
battre satt genom individualiserad oodervisning. 

I allmiinhet anses individualiserad oodervisning ooderlattas med hjillp av 
informationsteknik. Papert, Perehnan, Sizer och i viss man Larsen och Ziehe ar 
starkare foresprakare for individualiserad oodervisning an Nilsson och Dalin. Alia 
havdar art problemlosning ar det viktiga och att detta ar tidskravande och kraver stora 
insatser. Faktakooskaper ar ooderordnade fdrmagan att "lara sig lara". En tanke ar att 
alit inlarande egentligen ar individuellt och att varje elev lar pa sitt eget satt och efter 
sina speciella forutsattningar. Det viktiga ar att kunna anvanda och bearbeta 
information for att utveckla sitt personliga vetande. Verklig kunskap ar alltid personlig 
och kan inte overfdras fran en individ till en annan. 
Skolans traditionella uppdelning av undervisningen i olika amnen kan inte tillampas pa 
individualiserad och problemorientrad undervisning. 

Nilsson ser gruppsamverkan som det viktigaste och att skolarbete ska utfOras i 
projektgrupper, aven om millet ar att varje elev ska hitta sin egen nisch. Dalin har en 
mer svartolkad syn pa undervisningen. Han anser bland annat att individualiteten 
framst kommer att uttryckas i fler speciella till val. 

• Sambilllet anses behova ar manniskor som kan formulera och losa problem i en 
arbetsprocess. Skolan ska alltsa fostra den typen av manniskor. 
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Process- eller problemorienterad undervisning foresprakas av alla de pedagoger jag 
hanvisar till i min undersokning. Det ar endast Ziehe som inte beror detta i den bok av 
honom somjag last. (Ideerna finns avenbland en del av de biblioteksforskare jag 
studerat) 

Larsen, Papert och Perelman ar de som starkast understryker den "individuella" 
processen. De menar att allt vetande ar individuellt och inte kan overforas direkt fran 
en person till en annan. 
Den personliga kunskapen ar enligt dem ett resultat av en individuell bearbetning av 
information. De ser problemorienterad undervisning som det naturliga sattet att lara sig 
i alla situationer. Perelman framhaller starkt informationstekniken som ett hjalpmedel 
fOr denna "naturliga" personliga inlarning. 

Larsen och Nilsson havdar bacia vikten av individuell kunskap och grupparbete, medan 
McKenzie och Davies inte direkt talar om process-/problemorienterat arbetssatt ur 
individ- eller gruppsynpunkt. McKenzie betoilar vikten av att fokusera sitt problem i ett 
arbete for att kunna hantera de informationsmangder som fmns i dag. 

• Informationstekniken ar den avgorande faktor som anses utmana det traditionella 
pedagogiska tankandet. Pedagoger understryker de nya mojligheter som den skapar 
och att utbildningsmyndigheter forstar att traditionell formedlingspedagogik inte 
fungerar. Det gar klart att utlasa fran mitt material. 

• Myndighetema har inte lika utvecklade ideer eller resonemang om vare sig 
individualiserad eller process-/problemorienterad undervisning som pedagogerna. 
Generellt kanjag utlasa att det ar vanligt att utbildningsmyndigheter "star pa tva ben". 
A ena sidan finns krav pa baskunskaper inom vruje amne, a andra sidan forordas en 
mer individualiserad och problemorienterad pedagogik. Vad exakt dessa baskunskaper 
ska innehalla, hur de ska inhamtas och hur de ska kontrolleras ar svart att utlasa. 
(Visserligen finns redan i dag standardiserade tester och prov i vissa lander, men de 
satts inte in i ett sammanhang dar man talar om nag on "ny pedagogik".) 
Hur elever ska :fa storre mojlighet att utveckla sina personliga talanger och samtidigt 
hoja sin "allmanna kunskapsniva" och strava efter hogre examina, som till exempel 
utbildningsmyndigheterna i USA och Sverige foresprakar, redovisas inte. 

Ubildningsmyndigheter tycks inte pa samma satt som pedagoger uppfatta nagon 
motsattning har. Att arbeta problem- och processorienterat kraver enligt de pedagoger 
jag undersokt tid, eftertanke och diskussion. I sin mest uttalade form innebar 
individualiserad undervisning dessutom att elevens egna intressen och moj ligheter ska 
styra hans utbildningsval, inte generella kunskapskrav. 
Utbildningsmyndigheter kan generellt sagas tro att traditionella (''fakta"-) 
kunskapskrav och modern pedagogik ar fdrenliga. Jag utlaser en stark angslan fran 
myndighetshall for "kunskapsnivan" hos elevema. Denna angslan lever parallellt med 
en onskan om annorlunda pedagogiska metoder. 
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For myndigheter ar ocksa den traditionella utbildningsstrukturen levande (fran lagre till 
hogre stadier). En onskan om aUt fler "hogskoleutbildade" ar till exempel ett tecken pa 
detta (trots att vi vet att arbetslOsheten okar aven i dessa grupper och ingenting i mitt 
undersokningsmaterial tyder pa att just "hogskoleutbildning" ar losningen pa 
framtidens arbetsmarknadsproblem, min arunarkning). 

• Lararollens forandring behandlas olika i det material jag undersokt. Motiven till en 
onskad forandring varierar. Pedagogemas argument ar huvudsakligen baserade pa en 
annorlunda kunskapssyn an den skolan normalt representerar snarare an pa att 
informationstekniken tvingar fram en forandring av lararrollen. Den ~illper ocksa 
lararna att utveckla ett undersokande och processorienterat arbetsatt. 
I denna kunskapssyn satts elevemas behov och intressen i centrum. Lararen ska 
tillgodose dessa snarare an samhailets krav pa kunskaper och fardigheter. 

Informationsteknikens frammarsch poangteras alltsa som en mycket viktig orsak till 
nya pedagogiska arbetsformer i skolan. Endast Dalin och Larsen namner inte denna 
faktor som speciellt avgorande. Lararens roll anses behova fdrvandlas tillledare, 
forandrare, handledare, supporter och mentor. Dalin efterfragar ett program for att 
hjalpa lararna i en forandringsprocess. Han har inte nagon stOrre tilltro till deras egen 
vilja eller fdrmaga. 

Papert ar betydligt mer optimistisk i sin syn pa laramas egen kraft och intresse. 

Fran myndighetshrul finns inte sa utvecklade tankar om en forandrad lararroll i det 
material jag undersokt. De argument som :framfdrs baserar sig en bart pa det faktum att 
informationstekniken boijar anvandas i skoloma. 

Fran EU, Sverige och Danmark kommer de argument som mest liknar pedagogemas, 
det vill saga man ser lararen som en samarbetspartner och ledare for elevema i deras 
alltrner sjalvstandiga inlarande. 
Daremot understryks inte vikten av att till:fredsstalla elevers egna behov och intressen 
som den viktigaste utgangspunkten for larande, i samma omfattning som hos de 
pedagoger jag studerat. 

I Norge och USA fmns en kraftigare fokusering pa lararen som den centrala figuren i 
inlarningssituationer. I USA finns en onskan om att lararen :framst ska upp:fylla de 
centrala utbildningsmalen, elevemas speciella behov och onskningar ar underordnade. 

• Forandring kan komma till stand genom bland annat fortbildning och organisatoriska 
och fackliga initiativ. Nilsson efterfragar ett nytt synsatt; ett samhallsorienterat i stilllet 
for skolorienterat. Fortbildning ska ske pa arbetsplatsen i ett konkret sammanhang for 
att den ska bli verksam. Kunskaper om informationsteknik tar lang tid att tillgodogora 
sig och maste lams ut pa ett personligt satt. 

Att skapa ett natverk av kontakter ar viktigt. Personalansvariga maste ta ansvar for att 
intresserade larare f'ar mojligheter att utvecklas och ta ansvar. De maste ocksa vara 
medvetna om olika individers motivation till forandring. 
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• Fran myndighetshall poangteras ocksa behovet av fortbildning. Inom det amerikanska 
utbildningsdepartementet ifh1gasatter man gamla former for fortbildning. Liirare liir 
bast av varandra och det giiller att :fanga de som vill ta initiativ till att lara den nya 
tekniken. Man talar ocksa om att utnyttja elevemas kunskaper. 

• Bibliotekariens roll i en behandlas huvudsakligen av biblioteksforskare. 
McKenzie iir den ende pedagog som behandlar funnet. Han anser att bibliotekarien iir 

den som iir mest liimpad att ta ledningen i skolans fOriindringsarbete eftersom hon iir 
insatt i informationsteknikens mojligheter. 
Hennes roll fOrvandlas fnin den som tillhandahallit information, till den som undervisar 
i sokmetodik, deltar i undervisningsarbetet och utviirderingsprocesser. Hon samarbetar 
med liirare och elever i de uppgifter de stillier sig. Hon kan vara den som tar initiativ till 
att lara elevema att soka i olika kiillor och att kritiskt granska och sovra bland dem. 
Fran myndighetshall uppmiirksammas skolbibliotekariens roll inte ails i det 
undersokningsmaterial jag anvant. Undantaget iir det svenska skolverket. Dar tror man 
att liirare och bibliotekarier kommer att samverka i hogre utstrackning i framtiden, 
eftersom biblioteken kommer att :fa en allt viktigare uppgift som formedlingscentral av 
information. IT-kommissionen niimner ocksa bibliotekens betydelse, men da folk- och 
forskningsbibliotekens. 
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Slutdiskussion 

Det ar svfut att definitivt pasta att det finns stora och avgorande skillnader mellan 
forskares och myndigheters syn pa de problem jag undersokt. Det finns daremot 
olikheter i deras uttalanden glillande bade skolans organisation och dess pedagogiska 
mal. 
Skillnadema mellan forskare och myndigheter ar tydligast i synen pa betydelsen av 
faktakunskaper och centrala kontrollmekanismer for standarder eller betygssattning. 
For myndighetema, som saknar en genomtii.nkt och konsekvent syn pa kunskap och 
darmed ocksa pa pedagogik, ar IT den framsta orsaken till en fodindrad pedagogik. 
Forskarna ser ocksa IT:s mojligheter men framhaller pedagogiska innovationer som 
viktiga oavsett tekniken. For dem ar IT-utvecklingen positiv for att den :framjar 
progressiva pedagogiska metoder. For myndigheter ar det snarare sa att IT 
"framtvingar" sadana. Fran myndigheters sida uttrycker man ocksa en starkare oro for 
hur skolan ska kunna leva upp till samhallets kunskapskrav. 

Undersokningens inledande avsnitt pekar pa att tillvaron kommer att forandras mycket 
for oss alia inom en inte alltfor avlligsen framtid.Detta galler kanske framfdr allt var 
arbetssituation.Vi kan redan nu se hur den hastiga utvecklingen speciellt pa IT
omradet botjar paverka var vardag. Alit fler arbeten skOts med automatisering pa olika 
satt och datorn ar ett sjalvklart redskap och hjalpmedel pa de fiesta arbetspiatser. 
Utvecklingen av telekommunikationer har ocksa inneburit att distansarbete och 
distansundervisning blivit alit vanligare. 
Vi ser tecken pa en forandrad arbetsmarknad. Det blir vanligare att korttidsanstillia 
manniskor- kopa deras kunskap for speciella projekt- som till exempel Charles Handy 
(i Perelemans bok) Winslow- Bramer, Utbiidningsdepartementet och IT
kommissionen forutspar. Diskussioner om andrade regler for anstallningstrygghet 
botjar dyka upp i media. Allt fler mfumiskor saljer sina egna tjanster i stallet for lata sig 
anstilllas.Det blir allt vanligare att delar av den offentliga sektom drivs enligt 
marknadsprinciper. Detta ar ocksa en medveten avsikt fran till exempel EU. 
Rationaliseringar och lOnsamhet har blivit slagord. Tjanster Higgs ut pa entreprenad och 
konsulter anstillis for att hjliipa till med forandringarna. Vara invanda forestilllningar 
om arbete, arbetsmarknad, offentlig och privat sektor, trygghet i anstallningen och sa 
vidare Miler pa att rubbas. Att vi maste forkovra oss livet igenom, for att vara attraktiva 
pa arbetsmarknaden, ar vi inte vana vid. Vi ar inte heller vana vid att behova byta 
arbete flera ganger under en livstid. 

Skolan ar inte oberord av de stora omstallningama, liven om de inte sker Iika snabbt dar 
som pa arbetsmarknaden. Krav och forvantningar pa skolan vlicks fran saval 
arbetsgivar-, som myndighets- och foraldrahall. Det fmns en oro for att den inte ska 
mota :framtidens samhlille, liven om ingen sakert vet hur detta ser ut. 
Skolan har traditionellt utbildat sina elever for att bli barare av samhlillets kultur, 
arbetsliv, varderingar och kunskap. Nu stalls krav pa utbildning for ett samhlille dar de 
etablerade traditionema pa dessa omraden inte langre galler och det finns en oro for att 
skolan inte kan leva upp till kraven. Denna oro uttrycks av bade forskare och 
myndigheter, liven om de ser olika pa problemet. 
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Da ar det svart att veta hur skolan ska bete sig fdr att gora det basta fcir eleverna. 
Losningen tycks vara att det inte firms nagon "lOsning". Den enskilda skolan kan inte 
rakna med direktiv uppifran pa samma satt som tidigare. Den fcirvantas alit mer lagga 
upp utbildningen sjalv.Det finns en onskan om en moderniserad pedagogik, dar 
fcirmagan till problemiOsning ar viktigare an faktakunskaper. 
Larare, elever och fciraldrar ska i hogre utstrackning sjalva bestamma skolans innehrul 
och utformning. 
Att derma onskan, som uttrycks i olika former kommer inte bara fran forskare utan 
aven fran etablerade skolmyndigheter i bade Europa och USA kan synas fcirvanande, 
men fcirmodligen ar de lika okunniga och fcirvirrade som alia andra infcir de snabba 
fcirandringar som pagar. 

Orsaken ar att framtidens arbeten anses krava nya kvalifikationer. Det blir viktigt att 
hela tiden kunna lOsa problem och utmaningar pa arbetsplatsema och skapa nya 
produkter och tjanster i en alit snabbare takt. Skolan kan inte langre agna sig at att 
utbilda elever som enbart gor som de blir tillsagda och premieras fcir det. Framtidens 
samhalle anses inte ha nytta av den typen av personligheter. I stallet ska eget arbete och 
kreativa lOsningar pa problem vara de viktiga ingrediensema i skolarbetet. 
Dessa resonemang sammanfattar kort de intryck jag ratt under arbetet med min 
uppsats. 

Skolans fcirmaga att klara av fcirandringar beror antagligen pa intresse och initiativ fran 
larare, elever, bibliotekarier och fciraldrar. Tillsammans med en progressiv skolledning 
kan de ha fcirutsattningar att verkligen astadkomma nagot annorlunda an den vanliga 
pluggskolan. De forskare jag studerat ar i stort sett alla overens om att radikala 
fcirandringar inte kan genomforas genom pabud uppifran. 
Ofta sitter alia fast i en gammal vana, namligen den att fraga "hur ska vi gora?". Ett 
svar forvantas fran nagon annan, (las: "uppifran"). Vid narmare eftertanke blir fragan 
ganska komisk. Om elevema ska lara sig att soka egna svar sa maste de som ska 
utbilda dem ocksa IOsa problem sjalva. Detta ar de for det mesta inte vana vid, framst 
pa grund av att det egentligen inte varit "tillatet". Centrala direktiv har styrt skolan, och 
aven om dessa numera ofta sager att undervisningen ska utformas utifran elevemas 
eller skolans egna fcirutsattningar, sa kommer de fortfarande "uppifran". 
Och sa lange de gor det, fcirvantar man sig ocksa vagledning och instruktioner 
uppifran. Detar svart att vanja sig vid att "!a lov" att utforma sitt eget arbete- det maste 
ju finns nagot som ar "ratt". Att ha ratten att bestamma kan ocksa skapa stor radsla och 
fcirvirring hos alia berorda. Framtiden kommer att utvisa i vilken utstrackning 
myndigheter verkligen vill slappa kontrollen och i vilken utstrackning skolans lokala 
aktorer kan/villlvagar agera sjalvstandigt. 
De som anda tar saker och ting i egna och hander och glads at och njuter av 
utmaningarna komrner formodligen inte bara att motas med hurrarop utan ocksa med 
misstanksamhet och radsla. Foraldrar ar till exempel numera oftast mycket angelagna 
om att deras barn ska lara sig beharska datorer och modern informationsteknik. 
Samtidigt ar de radda for att "bamen inte lar sig nagot", nar de jamfor med sin egen 
skolgang och det "faktapluggande" som kanske ledde till nagot som kunde kallas 
allmanbildning. 
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De som vamar for att utvecklingen kan leda till stora motsattningar och problem, som 
till exempel McKenzie, har kanske alldeles ratt. 
Formodligen klarar skolan inte att bade "ata kakan och ha den kvar". Nar ett 
problemorienterat arbetssatt blir vanligt maste migot falla bort. Man kan inte rimligen 
arbeta pa bade djupet och bredden inom samma tidsramar som tidigare. Traditionella 
krav pa faktakunskaper maste minska. Att gora upp med en gammal kunskapssyn till 
forman for nagot nytt ar sakerligen en mycket lang och svar process fOr bade foraldrar 
och Uirare- och i vissa fall i:iven elever. For att fdri:indra skolan maste man verkligen 
vara overtygad om att alia ~i:inar pa det och att vart framtida samhi:ille blir battre av det. 

IT- och mediautvecklingen ar en stark orsak till att manga ifragasatter skolans 
kunskapssyn och inlarningsmetoder. Unga lever i dag i en helt annan "vi:irld" i:in manga 
av oss vuxna. For dem ar datorer och olika media en sjalvklarhet. De tar intryck fran en 
mi:ingd hall. Skolan upplevs ofta som mindre spi:innande an resten av tillvaron, m1got 
som "maste klaras av" i vantan pa nagot roligare. 
Enbart detta faktum ar tillrackligt for att radikalt ifragasatta den for de fiesta pedagoger 
jag studerat. I synnerhet Perelman, Papert och McKenzie betraktar IT-anvi:indning som 
oforenlig med traditionell pedagogik.Skolgangen ar som bekant ett "tvang" for de 
fiesta elever, i den meningen att de blir tillsagda vad de ska gora och vad de ska 
kunna.Men aven fran myndighetshall inser man att traditionella inli:imingsmetoder blir 
ohallbara i framtiden. Dessutom vill de fiesta pedagoger ga li:ingre och vill ge elever 
tillatelse att bestiimma over innehatlet i sin undervisning 

Skolan praglar mi:inniskor under de ar de ar mest formbara och mottagliga. Under dessa 
ar hinner de etablera en mi:ingd ideer om vad som ar viktigt och paverkas av den 
kunskapssyn som skolan erbjuder. I varsta fallleder dessa insikter till att de blir passiva 
eller brakiga. (Ofta sitter denna kunskapssyn kvar nar de bOrjar pa universitet eller 
hogskolor, och de kan ibland sta handfallna infor uppgifter som ska losas pa ett 
individuellt och problemorienterat satt.) Skolan har alltsa ett mycket stort ansvar for 
unga mi:inniskors liv och framtid. En verklig insikt om detta faktum kan ocksa leda till 
positiva fori:indringar nar det galler kunskapssyn och undervisningsmetoder. Flera av de 
forskare jag undersokt papekar att traditionell pedagogik mer eller mindre direkt Ieder 
till ointresse och sa kallade disciplinproblem. 

Skolan star formodligen infor den storsta utmaningen i modern tid, nfunligen att 
implementera modem informationsteknik i undervisningen. Formodligen ar det just IT
utvecklingen som i:ir den mest "provocerande" faktom ni:ir det gi:iller att utmana 
traditionella undervisningsmetoder. Det mest uppenbart revolutionerande i:ir 
mojlighetema till informationssokning. Ju mer information som finns Hitt tillgi:inglig i 
elektroniska databaser desto svarare blir det att havda att man ska anvi:inda faststallda 
li:irobOcker. Om sadana inte anvi:inds i de fiesta amnen, vern ska da bedoma vilken 
information som ar den "ratta" for att lara sig nagot eller ta svar pa fragor och 
problemstallningar? Att lararens "monopol pa kunskap" forsvinner ar fonnodligen 
odiskutabelt. 
Att traditionella undervisningsmetoder i:ir oforenliga med informationsteknikens 
mojligheter ar sakert ocksa sant. For aven om man "bara" ska anvi:inda databaser for att 
fa tag pa "faktauppgifter" som ska pluggas in, vern bestiimmer vad som ar fakta i alia 
sammanhang? Elevemas mojligheter att hitta andra motsagande "sanningar" i:ir stor. 
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Detta forhallande gar inte rorena med traditionell undervisning. Denna utveckling Ieder 
till en forandrad lararroll, som ocksa de fiesta pedagoger i min undersokning starkt 
papekar. 

Skolbibliotekariens betydelse kommer antagligen att oka. 
Art hon inte langre kommer att behovas, eftersom elever och larare sjalva sa 
smaningom kommer att ha till gang till all den information de behover i klassrummet, 
ar inte troligt. 
Art ha tillgang till information betyder inte automatiskt art man blir duktig pa art 
bandskas med den. An sa lange ar det frarnst bibliotekarier som ar skickliga pa art soka 
i, sovra bland och bedoma kvaliten pa informationskallor. De kommer sakerligen art 
behovas lang tid framover, liven om de sa smaningom gor sig overflodiga genom art de 
belt enkelt lar ut sina kunskaper tilllarare ocb elever. McKenzie och de 
biblioteksforskare jag studerat ar alla overens i den bar fragan. Aven vissa 
utbildningsmyndigheter uppmarksammar bibliotekariens roll, som till exempel de 
svenska. 
Om inte lararutbildningarna forandras, sa art de inneha.Iler mer informationsvetenskap 
ar det troligt art bibliotekarier kommer art behovas pa skoloma. 
Samtidigt maste skolbibliotekarien naturligtvis narma sig lararrollen genom art ha en 
mer pedagogisk funktion an tidigare. 
Och vad ar det som sager art det inte bebovs fler bibliotekarier pa skoloma i framtiden? 
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Bilagal 
GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT 

1. All children in America will start school ready to learn. 

2. The high school graduation rate will increase to at least 90 percent. 

3. American students will leave grades four, eight, and twelve having 
demonstrated competence in the challenging subject matter including English, 
mathematics, science, history and geography; and every school in America will 
ensure that all students learn to use their minds well, so they may be prepared 
for responsible citizenship, further learning, and productive employment in 
modem economy. 

4. US students will be first in the world in science and mathematics achievement. 

5. Every adult American will be literate and will possess the knowledge and skill 
necessary to compete in a global economy and exercise the rights and 
responsibilities of citizenship. 

6. Every school in America will be free of drugs and violence and will offer a 
disciplined environment conductive to learning. 

GOALS 2000: EDUCATE AMERICA ACT, : One Hundred Third Congress of the 
United States of America At the Second Session(l994). -U.S. Congress 
(http://www.ed.gov/legislation/GOALS2000!TheAct/intro.htrnl) senast uppdaterad : 29 
april96 
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Bilaga2 

Ted Sizer's Essential Principles 

l.Schools should focus on helping adolescents learn to use their minds well. Schools 
should not attempt to be comprehensive, if such a claim is made at the expense of the 
school's intellectual purpose. 

2.The school's goals should be simple; that each student should master a limited 
number of skills and areas of .knowledge. "Less is more! 11 

3.The school's goals should apply to all students, although the means to these goals 
will vary as those students themselves vary. 

4.Teaching and learning should be personalized to the maximum feasible extent. 
Efforts should be directed to a goal that no teacher have direct responsibility for more 
than 80 students. 

5.The governing metaphor of the school should be student-as-worker, rather than the 
more familiar metaphor of teacher-as-deliverer-of-instructional-services. 

6.Students entering the secondary program should demonstrate competence in 
language and elementary mathematics. Intensive remedial assistance should be 
provided to meet rigorous standards. The diploma is awarded when earned, and after a 
successful fmal demonstration of mastery 
7.The tone of the school should stress values ofhigh expectations (devoid of threats); 

of trust (until abused); and of decency (values of fairness, generosity, and tolerance). 
Appropriate incentives should be emphasized and parents treated as essential 
collaborators. 

8.The principals and teachers should perceive themselves as generalists first and 
specialists second. The staff should expect multiple obligations and demonstrate a 
sense of commitment to the entire school. 

9.Administrative and budget targets should include substantial time for collective 
planning by teachers, competitive salaries for staff, and an ultimate per-pupil 

Sizer Ted: Ted Sizer's Essential Principles. - Minnesota: The Minnesota New Country 
School (http://mncs.kl2.mn.us/ted_sizer.html) senast uppdaterad 12 augusti 96 
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Goals and Objectives ofProblem-Based 
Learning (PBL) 

Bilaga 3 

Problem-Based Learning Defmed: Finkle and Torp (1995) state that "problem-based 
learning 
is a curriculum development and instructional system that simultaneously develops 
both problem solving strategies and disciplinary knowledge bases and skills by placing 
students in the active role of problem solvers confronted with an ill-structure problem 
that mirrors real-world problems" Short Cut to Problem Based Learning: 1bis is a 
simplified model. Note that it is an iterative model. Steps two through five may be 
conducted concurrently as new information becomes available and redefmes the 
problem. Step six may occur more than once--especially when teachers place emphasis 
on going beyond "the first draft." 

1. Present the problem statement. Introduce an "ill-structured" problem or scenario to 
students. They should not have enough prior knowledge to solve the problem. This 
simply means they will have to gather necessary information or learn new concepts, 
principles, or skills as they engage in the problem-solving process. 
2. List what is known. Student groups list what they know about the scenario. This 
information is kept under the heading: "What do we know?" This may include data 
from the situation as well as information based on prior knowledge. 
3. Develop a problem statement. A problem statement should come from the students' 
analysis of what they know. The problem statement will probably have to be refined as 
new information is discovered and brought to bear on the situation. Typical problem 
statements may be based on discrepant events, incongruities, anomalies, or stated needs 
of a client. 
4. List what is needed. Presented with a problem, students will need to find information 
to fill in missing gaps. A second list is prepared under the heading: "What do we need 
to know?" These questions will guide searches that may take place on-line, in the 
library, and in other out-of-class searches. 
5. List possible actions, recommendations, solutions, or hypotheses. Under the 
heading: 
"What should we do?" students list actions to be taken (e.g., questioning an expert), 
and formulate and test tentative hypotheses. 

6. Present and support the solution. As part of closure, teachers may require students to 
communicate, orally and/or in writing, their findings and recommendations. The 
product should include the problem statement, questions, data gathered, analysis of 
data, and support for solutions or recommendations based on the data analysis. 
Students are encouraged to share their fmdings on-line with teachers and students in 
other schools, within the district, region, state, nation, or internationally. Teachers will 
fmd that students pay moreattention to quality when they have to present or show their 
written products to students in other schools. 

Goals and Objectives of Problem-Based Learning(PBL): Problem-Based 
Learning Defmed: Finkle and Torp (1995). - Wheeling: Wheeling Jesuit College, ETE 
(http://cotf.edu/ETE/teacher/tprob/teacherpbl ) senast uppdaterad : 7 november 95 
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Bilaga 4 

The Big Six1 

The Big Six Activities Technology 

1. Task definition Define the problem E-mail, listservs 
Identify the information needed news groups 

2.Information-seeking Brainstorm all possible sources Archie, Gopher, 
strategies Select the best Veronica,Jughed; 

WWW,LynX, 
Mosaic/Netscape; 
Wais 

3.Location and access Locate sources Same as above 
Find information within sources 

4.Use of information Examine information in sources Word-rocessing, 
(read, hear, view) download/upload 

Extract relevant information files 

5. Synthesis Organize information from Wordprocessing, 
multiple sources spreadsheets, desktop publishing 
Present the result. graphics, spreadsheets 

hypennedia 

6. Evaluation Judge the result Email, listservs, 
( effectiviness) newsgroups 
Judge the process 
(efficiency) 

, Eisenberg, Micbael B.& Robert E. Bezkowitz., The Big Six (1995). -II School Library Journal. ·New York : Cahners 
Publishing Company.- Vo141, august, sid 23-24 
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Guide for Educators (1996) 

Content 

• Is the title of the page indicative of the content? YES I NO 
• Is the purpose ofthe page indicated on the home page? YES /NO 
• When was the document created? ------------------------
• Is the information useful for your purpose? YES I NO 
• Would it have been easier to get the information somewhere else? YES I NO 
• Would information somewhere else have been different? YES I NO 
• Ifso,why? __________________________________ ___ 

• Did the information lead you to other sources that were useful? YES I NO 
• Is the information current? YES / NO 
• Does up-to-date information matter for your purpose? YES I NO 
• Does the information seem biased? YES I NO 
• Does the information contradict something you found somewhere else? YES I 

NO 
• Do most of the pictures supplement the content of the page? YES / NO / NOT 

APPLICABLE 

Authority 

• Who created the page?---- ----------- ------ - -
• What organization is the person affiliated with? ____________ _ 
• oes the domain of the page influence your evaluation of the site? YES I NO 
• Are you positive that the information is true? YES I NO 
• What can you do to prove that it is 

true? ----------- - ------- - - --- - -------------
• Are you satisfied that the information is useful for your purpose? YES I NO 
• If not, what can you do next? 

Schrock Kathleen, Giude for Education(l966) . - Eastham, MA : Cape Internet 1995 
(URL. http://www.capecod.net/Wixon/evalhigh.htm) senast uppdaterad 10 september 
96 
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Bilaga 6 

On the Frontier of Schoolreform with Trailblazers, Pioneers, and Settlers 

1. "Vagrojare" (trailblazers) 

En del miinniskor tjanstgor som "vagrojare'' nar en ny utmaning star for dorren. 
Dessa tillhor inte de forsynta och man skall inte fdrvanta sig att manga vill ta pa 
sig denna roll. De har en kJar vagledande vision om nagot som kan/skall bli i 
framtiden och de motiveras av spanning och risktagande. 
De som har hand om personal maste se till att ge denna typ av manniskor stOd och 
uppmuntran. De maste ocksa paminna "vagrojaren" om att hans visioner skall vara 
av allrnant intresse och inte privata aventyr - och bor se till att visionema kan del as 
av flera. 
Denna typ av visionar behover ocksa komma i kontakt med likasinnade pa andra 
ornraden- for att kunna dela erfarenheter och ideer. Han behover ett natverk. 
Ansvariga maste se till att ideema inte blir just bara ideer, utan att de tas till vara pa 
ett fruktbart satt. 
Personalutveckling kan inte ske pa ett bra satt om man inte tar till vara 
"vagrojarnas'' inspirerande kraft. 
Den har typen av manniskor skall inte placeras pa adrninistrativa arbeten. 

2. "Pionjdrer" 
Pionjarer liknar i mycket vagrojare, men de behover stOrre tilltro till att vagen ar 
modan vard, och att det faktiskt gar att genomfora de visionara mal en. De behover 
satta sig in i nya begreppsvarldar, vardesystem och praktiska demonstrationer av 
en annorlunda arbetssituation. "Vagrojare" kan hjalpa till att motivera och 
uppmuntra pionjarer. 

3. "Nybyggare " 
Dessa satter planema i verket och finner praktiska lOsningar. De ar beroende av att 
veta vad som skall goras mer i detalj och ar inte sa intresserade av experiment och 
aventyr. 
De behover forsta och diskutera vardet av forandring och fomyelse, fdr att forsta 
att den ar meningsfull. Detta maste personalansvariga se till att de far tid till. De 
har ocksa ett stort behov av att bli praktiskt overtygade och behover lara sig nya 
fardigheter genom utbildning. 
Dessutom maste de :ta ges mojligheter att ta aterkoppling och att kritisera. Annars 
fmns det stor risk for att forandringarna gar i stopet. Ofta £inns en stor radsla for 
forandring som maste tas pa allvar. De behover bli praktiskt overbevisade om att 
forandringen lett till att elevemas mojligheter i skolan har forbattrats, innan de till 
fullo godtar nagot nytt. 

4. De opaverkade (stay-at-homes) 
En del vill inte att en forandring skall ske och fdrhaller sig passiva. For att ta de 
risker som en forandring kraver maste den situation de befinner sig i vara sa dalig 
eller utsatt att de inte £inns nagot val. Eller ocksa maste de betrakta vinstema av 
forandringen sa stora att de overvager radslan. I annat fall forhMler de sig passiva 
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och korruner ofta inte ens ihag att de inte deltagit i forandringen nar den val skett, 
utan upptacker bara att de gjort det anda och arbetar pa ett nytt satt tillsamrnans 
med de andra Jararna. 
Personalansvariga gor oftast klokt i att inte forcera fram en forandring utan 
acceptera att somliga hailer sig passiva och anda forsoka bemota dem pa ett 
generost satt. 

5. Sabotorer 
Dessa personer agerar aktivt mot fdrandringar. De forsoker aven paverka andra att 
gora detsamrna, men de ar inte radda for att bli ensarruna eller utfrusna. Det finns 
risk att de kan stalla till stora problem. Om de som Ieder forandringsarbetet ar 
lyhorda och lyssnar kan de emellertid lara sig en del av dem ocksa. Ofta har 
namligen "sabotOrema" en gang varit "vagrojare" i en tidigare situation 

(fritt oversatt) 

Schlechty Philiph(1993), On the Frontier ofSchoolreform with Trailblazers, Pioneers, 
and Settlers.~ //Journal ofStaffDevelopment.- Fall.- Vol14, No.4, sid 46- 51 
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Bilaga 7 

Presentation av fdrfattare: 

Berkowitz Robert E: K12- kordinator of Library Programs at Wayne Central School 
District in Ontario Center, NY, and adjunct instructor at Syracuse University's School of 
Information Studies. 
Bramer William L : Consulting manager, B.S. from West Virgina University in Business 
and Admininstration Management 
Callison Daniel: Associate Professor and Director of School Library Media Education, 
Ed.D., Instructional Systems Technology, Indiana University, 1982 
Crane Beverly : Adjunkt Professor, English Department, San Jose State University, San 
Jose, 
Dalin Per : Professor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten i Oslo 
Davis Hilarie, Ed.D educational consultant with the Technology for Learning Consortium 
in New Jersey. 
Eisenberg, Michael B : Professor in the School oflnformation Studies at Syracuse(NY) 
University. 
Em dad Kathleen : Reading Specialist, Southern York, County School District, Glen 
Rock, 
Jacobson Frances F : Associate Professor of Library Administration and University 
Laboratory, High School Librarian, University Laboratory High School Library, Urbana 
Jay M Helen : School Library Media Teacher, Damascus Elementary School, Damascus 
Jay Hilda L : BS, retired School Library Media Teacher 
Kuhlthau Carol C: Associate Professor Rutgers University School of Communication, 
Information and Library Studies 
Larsen Steen : fil.dr. i pedagogik, arbetar som psykolog vid Danmarks lararhogskola 
McKenzie Jamieson: Ed.D. degree in social studies with an upon administration and 
supervision, Director of Libraries, Media andTechnology- Bellingham Schools
Bellingham, 
Nilsson lngvar : Larare och ekonom 
Phoebe Naylor Alice : Professor of Reading and Language Arts, Reich College of 
Education, Appalacian State University, Boone 
Papert Seymour: Tidigare professor i Matematik, Massachusetts Institute ofTechlology, 
Boston 
Perelman Lewis J: president ofKanbrain Institute, doctorate in administration, planning, 
and social policy at the Harvard Graduate School of Education 
Schlechty C. Phillip: Founder and president of the Center for Leadership in School 
Reform in Louisville, Kentucky. U 
Schrock Kathleen: Library Media Specialist at Nathaniel H. Wixon Middle 
School in South Dennis, MA. 
Sizer Ted: Formerly headmaster of Phillips Academy, Andover, and dean of the 
GraduateSchool of Education at Harvard, professor of education and chairman of the 
Coalition of Essential Schools at Brown University 
Stripling Barbara K: board member of American Association of School Librarians 
Thomas Ray Judith: MLS graduate of Appalachian State University, Media Specialist at 
College Park Middle School, Hickory 
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Toftler Heidi: Adjunkt Professor at the National defense University in Washington 
Toftler Alvin: F.d. Visitning professor at Cornell University, honorary doctorates in 
letters, law and science. 
White Ward Marrion: former Media Cordinator, currently EdC candidate at Appalacian 
State. 
Winslow Charles D: Consulting Manager, M.B.A. University of Michigan 
von Wright: Georg Henrik, proffessor i filosofi, finHindare. 
Ziehe Thomas : professor i pedagogik i Frankfurt 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan iBorAs ar en nation ell Mgskola. Studenter kom
mer fran hela Jandet llir att studera bar. H~gskolan bestar av 
fern instittitioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omrAdena bibliotek och infonnation, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans Jokaler Jigger mitt i central a BorAs. 
1977 grundades Hogskolan i Bonis, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
riga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete 1lr en expanderande del 
av hogskoJans verksrut' bet. Hogskolan samverkar har med 
foreta~, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av iandet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshog~.;koian 

Bil.lioteksMgskolan har funnits i Bor<b sedan 1972. 
I manga Ar var bibliotekshcgskolan i Boras landets enda 

sp<cialhOgskola for b1b!iotekarier, men genorn univ::rsite
ters och Mgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
nir,gar inrlittats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magistere:xamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
cer), varav minst 80 poang inom tl.mnet biblioteb- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid GBteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotek~hOg;:;ko!an 

--- - - - Hogs-k:Oiani Boras - - - -
Biblioteket 

I 1111111~ I Ill 
16000 000090771 

' 
1 i Bbras 
1oRA.s 
164000 



 
 

 
 

BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV 

 

 
 
 
 
 

 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
 
Publiceringsår i BADA: 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


