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Till statsrådet Ines Uusmann

Härmed överlämnas Ungdomens |Tråds slutbetänkande MEGA-BYTE
framtiden. infördig. Slutbetänkandet handlar Samhället mycketstårom en

omställning. samhällstas; den moderna civilisa-påär väg nästastor i
utveckling började med Från bondesamhälletövergångentionens som

industrisamhället denna utveckling mänskligtl ärtar ett nytt steg.nu som
föreståendeverktyg katalysatorn. antyder denSom namnet attmenar

samhällsomvandlingen den och det detta"mega" "mega-är är ärstor,
försökerbyte" spegla detta slutbetänkande. Varför har då dettai tagit

slutbetänkandet direktiv skulle hurvåra pånärstora attgrepp sa se
kan öka barns och ungdomars lT-användning att syntesenman menar

uppgifterna förknippatdirektiven helheten. medär äri intimtattav se
samhällsutvecklingen helhet och kan därför brytas från denna.i sin inte

ungdomar det diskutera hur kan appliceraFör är inte intressant iatt man
dagens samhälle, eftersom förändra Därförkommer samhället.i sig att
handlar Framtiden,slutbetänkande där högst naturlig delvårt om en av
livet.

Framtiden föreståen-innebär möjligheter också hot och risker. Denmen
de samhällsomställning har potential utvecklas bättrestor att etten sam-
hälle för det ska kunna ske uppmärksamma och åtgärdamåsteattmen
problemen lör tramti-omställningen med handlarMEGABYTEsig.som om
dens samhälle det kan gestalta utifrån den pågåendesåsom sig om
utvecklingen törmål samhällsutvecklingen.sättergemensamt upp
Slutbetänkandet Förbelyser behovet tydlig politisk vilja det skaattav en

möjligt samhällets utveckling riktning målet demoiatt styra mot ettvara om
kratiskt jämställt jämliktoch samhälle. kan aldrig överlåtas mark-Detta
naden.

försökt lör frånhar detta slutbetänkande redogöra slutsatservåra vårti
arbete. har landet och både bra ochtvååriga pånästan stöttrest runt

mindre bra IT-projekt. har med ungdomar och medpratat somvuxna
arbetar med ungdomar. har surfat och med demnätetrunt pratat
har där. har tusentals ungdomar möjlighet med ochmött gett att vara
tycka lT-rådslag har träffatBorås, Ung QÖ.vårt i män-storagenom
niskor trån näringsliv, och myndigheter. har avlagt del-organisationer ett
betänkande, och människor innehållande godaMöss SOU l99öz32l,
exempel lT-användning trån refeoch harpå vårpresenterat rapporten

SkollT, med idéer lT-användning skolan. har tillsammansirensgrupp om



med genomförtsärskilt inbjudna framtidenvisionsseminariertre inomom
områdena samhällets planering och utveckling, arbetsmarknad och företa-
gande utbildning.samt

har försökt främsthela tiden del människors tankar ochatt ta av unga
idéer allmänhet och framtiden försynnerhet, istället enbarti i attom om
vända professorer proffstyckare.och Utifrån alla dessa möten,oss sam-
tal och diskussioner har format bild det samhälle vill atten av som
utvecklingen ska leda och utifrån utvecklingstendenserna ärtrorsom
fullt möjligt formathar morgondagens samhälle.uppnå.att visionen om

handlar glokalsamhället, där människan bor den småskaligaVisionen iom
lokala miljön arbetar den storskaliga globala miljön. möjlig-Detimen som

dettagör är

kan tyckas framtidligga avlägsen detVisionen i inte vi. ärtroren men
övertygade mycket det beskriver också kommer skeatt attom av som

tämligen framtid. förtalar det kraften den infor-Detinom ör ien snar som
mationstekniska utvecklingen, kopplat förde krav ställs attsom oss
skapa ekologiskt bärkraftigt samhälle. kan hämma utvecklingenDetett som

den gamla mäktiga struktur industrisamhälletär utgör.men som

lever dagens samhälle förbestämma hur villmåstei attsom nu oss
samhället ska utvecklas. duger följa med dvs.Det inte passivt strömmen,att

låta marknaden samhällsutvecklingen. formamåsteatt styra gemensamt
det framtida samhället; fasta de miljökravpåvisioner visioner tarom som

ställs omfattar alla medborgare samhället,visioner i visio-som oss, som
skapar balans mellan politiken, marknaden och människan, visioner som
leder fram samhälle leva för morgondagensvärt iett attner som vuxna

dagens tvekan de kraftfullaste verktyg kanär utan ettunga. av-
föranvända kunna skapa detta. omkullkastar begrepp ochatt samman-

hang vid samtidigt möjligheter fortsättaär attsom vana men ger oss
välfärdssamhälletutveckla harmoni med miljön, med global hänsyn ochi

med bejakande mänskliga värden. hoppas detta slutbetänkandeattav
ska kunna bidra den vill ska för-MEGA-BYTEi att ettprocessen. ses som

inlägg den nödvändiga debatten samhällets utveckling, vårista om om
framtid.

Ungdomens lT-råd består fem ungdomar åldern kom-14-27 Vårår.iav
mittésekreterare och departementsrådet28 Larsår vårär expert,

har alltså naturligt ungdomsperspektiv detBryntesson, 30 år.är ett
ungdomsfrågaockså typisk ungdomar har regelgör. är störreien -
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Sammanfattning

Glokalsamhöllets utveckling

identifierar tio tidens ligger till grundUngdomens rr-råd tecken som
för den samhällsomvandling kommer del nätverkandet,att vara av:
tjänstesektorns expansion, rörligheten, jobb, detskapa sina egna
ekologiskt bårkraftiga samhället, hierarkierna faller, dynamik i sam-
hällsprocesserna, voice exit, det livslånga lärandet och lokalt glo-+-

glokalt.balt

viktigaste faktorerna för utvecklingEn de samhällets de kravärav
ställer på Det Naturliga Stegets naturvetarnätverk harnaturen oss.

fyra sig efter:utvecklat systemvillkor samhället har ämnenrättaatt I.
från jordskorpan får inte systematiskt i frånöka ämnennaturen, 2.

får isamhällets produktion inte systematiskt öka detnaturen,
fysiska underlaget för produktion och mångfald får intenaturens sys-
tematiskt effektiv rättvis resursomsättning föroch ochutarmas att

fyratillgodose mänskliga behov. Ungdomens IT-råd utgår från dessa
villkor i sin vision det framtida samhället glokalsamhäl-system om -

let.

förvandlats från fattigtPå hundra år har Sverige bondesamhälleett
till välfärdssamhällc byggt på framgångsrik industriproduktion.ett
Det råder inget tvivel vilken samhällsrevolution gång indus-om en
trialismen förändras igen. Då,innebar och vårt samhälle när sam-nu
hället övergick från bondesamhället till industrisamhället, kunde de

befann sig mitt samhällsförändring intei denna storasom uppe se
vidden omställningen. Idag står återigen Sverige för samhälls-av en
omvandling, från industrisamhället till glokalsamhället. Skill-den
naden på de två samhällsomvandlingarna det denna gång gårär att

fortare det kommer inte hundra år ochmycketavsevärt att ta att- -
samhällsförän-vi kanske kan förändringarna tydligare. Dennanu se

dring värderingarkräver vårt medvetande och måste våraompröva
och måste ändra våra ideal.

börjanI rr-utvecklingen sågs datorer endast slagsett nyttsomav



maskiner för rationalisering och automatisering industriproduktio-av
i takt med informationstekniken knöts i nät-attnen men samman

verk, under medialt och politiskt intresse, framstod informa-stort
tionstekniken något i utvecklingenannat-som motor ettsom av

samhälle. I det samhället handlar det tjänsteutöv-nytt nya mera om
ning industriproduktion tjänsteutövningoch samarbeteän ärom
mellan människor. maskiner eller teknik. IT idéIT är än ärmera en -
idén samhälle vid efterkan industrisamhället.ett nytt taom som
Denna idé grunden för den vision måste skapasär gemensamma som
i samhället hur framtiden.samhället ska iutom se

Samhällsomställningen kan för vuxengenerationerna förvir-kännas
rande och det kan svårt känna har fast punkt. Föratt attvara man en
ungdomarna detta påtagligt. Ungdomarna har inteär ännu ännumera
hunnit fastnågon punkt i tillvaron och sig samhällets kontu-ternu

otydliga. Allt andel ungdomarna står utanförännu störrerer mera av
arbetsmarknaden. Ungdomarna i dagens kvarleva det döendeav
industrisamhället har för länge insettsedan nödvändigheten för-av
ändringar i samhället. Så länge denna förändring uteblir kan man
inte räkna minskatmed deltagande i det demokratiskaänannat ett

förakt politiker och etablissemang. Därför det såärsystemet, mot
viktigt dagens vuxengeneration, den samhälletenormt att styrsom

allapå också vågar släppa fotfästet litet för kunnasätt, ett tag att ta
det klivet in i framtiden släppa fram ungdomarna.stora attgenom
Det kommer innebära förändringar, inte minst vad gäller deatt stora
sektoriserade strukturer samhället i Det framtidadag byggt på.är
samhället kräver organisationer byggda utefter tvärdisci-är ettsom
plinärt för bättre kunna fånga den samlade kompetensen.synsätt att

För kunna förändra samhälle i positiv riktning behövsatt ett en
vision för framtiden. Den måste skapas i bred och all-gemensamt en

diskussion för kunna delas alla. Frågan alltför ochmän äratt storav
komplex för kunna överlåtas politikerna, för därefter klagaatt att

inte har framde kommit till någon lösning. Politikernasatt upp-
gift blir underlag för allmän diskussion framtiden. Storaatt ge en om
ansträngningar måste för ungdomar möjlighet deltagöras att attge
aktivt i denna diskussion framtiden.om

Det samhälle fram präglas starkare lokal för-växersom nu av en
ankring parallellt med arbetsfältglobalt där den enskilde indivi-ett
dens kunskap och kompetens står i för utveckling och eko-centrum
nomi. Denna kombinerade globalisering och decentralisering för-ger



indi-bärkraftigt samhälle därekologisktför skapautsättningar ettatt
Detta samhälletill självförverkligande.viden störreett utrymmeges

utifråndefinierasglokalsamhället. Glokalsamhälletvi förkallar tre
lokalt baseradekommunikationen, detutvecklingslinjer; den globala

organi-frågor och näringslivetsinkluderar globalaengagemanget som
lokal identitet.produktion medsering med global en

förförutsättningar skapainnebära braGlokalsamhället kan att ett
samhällejämlikträttvist och utsattaatt grupperIT gergenommer

målmedvetenför uppnå detta krävsmöjligheter, att IT-enmennya
samhällets utveckling.strategi för

finns detmediebrusfår utstå alltI samhälle större ettettett som
granskad ochtill faktafå tillgångbehov är presente-attstort somav

gruppering. Därför föreslåsopartisknågorlundarad upprättan-av en
uppgift skaservice domän Internet,svensk pub/itdet varsav en

informationsflödet.istöd till allmänheten attett sovravara

tillräcklig tillgång till tek-alla harsamhälleligtDet är attett ansvar
tekniken i definnas tillgång tillmedför det måsteniken. Detta att

regeringen skaIT-råd föreslåroffentliga Ungdomens taattrummen.
fler offentligainformationstekniken tillspridainitiativ till att rumett

möjliggöra tillgång börFör ytterligarebiblioteken.till enbartän att
för folkbildningeninomIT-folkbildare utbildasdessutom ramen

verkaIT-folkbildarna" skaarbetsmarknadspolitiska medel.med
universitetföreningar,skolor, o.s.v.genom

min-i samhället hardemokratiska deltagandetorganiseradeDet
betyder inteDettaunder de åren.skat bland ungdomar attsenare

samhället.påverkapolitik ellerinte intresseradeungdomar är attav
de krav ungdo-strukturer inteDet så samhälletsär att passarsnarare

formermöjligheterdeltagande. IThar på prövaatt nya avgermar
elektro-upprättande lokalatill exempeldemokratiska strukturer, av

lokal nivå.direktdemokratiskt inflytande påforum förniska

kvinnor vad gällermellan ochgiven skillnadDet finns ingen män
i dentekniken. Skillnadentill sigmentala beredskapenden att ta

nybörjare erfarenfrämst i linjenliggermentala beredskapen använ--
iT-utbildningenföljerkvinna Däravlinjendare än attman.snarare -

könstillhörigheten.och intefrån individens intressenmåste utgå

informationsteknikenstill nyskapande inomFör uppmuntraatt
användarvänlighet, utvecklingutvecklinganvändningsområden, av



näringar, åtgärder för stärka jämställd och jämlikav nya att en IT-
användning och lT-utveckling, åtgärder för stärka kunskaps- ochatt
kompetensutveckling och åtgärder för stärka demokratin i glokal-att
samhället bör "IT-akademi" inrättas.en

Som led i skapa möjlighet till kompetensutveckling börett att en
utredning genomföras där förutsättningarna för inrättaatt en sam-
hällspraktik för ungdomar skulle kunna utformas. Samhällspraktiken
skulle erbjudas alla ungdomar formasoch efter individens in-egna
tressen.

Samhället står in för gigantisk samhällsomvandling, revolu-en en
tion kommer lika eller återverkningar i samhäl-störreatt storasom
let vad övergången till industrisamhälletän gång Samhälleten var.
har här föra kunskap denna samhällsomvandling.ett att utansvar om



Arbete Glokalsamhölleti

I och med Övergången till glokalsamhället kommer arbetsmarknaden
utvecklas och förändras. I glokalsamhället individensdet kom-äratt

och entreprenörsanda framgången för såväl indi-avgörpetens som -
viden företaget. Kapitalet består i i individen,kunskapen ochsom
inte i maskinerna och i det ekonomiska kapitalet. Arbetsformen är
det lösliga nätverket för specifik uppgift. Den fastaskapat lösaatt en
anställningsformen blir ovanligare och övergår till tillfälliga anlit-
ningsformer. På den nätverksorienterade arbetsmarknaden kommer

krav ställas på individens förmåga själv skapa sitt arbete, påstörre att
individens Den tillväxtenentreprenörsskap. huvudsakliga kommer
troligen ske i tjänstesektorn varför statliga satsningar i formatt av
arbetsmarknadspolitiska riskkapitalfonderåtgärder och bör riktas

tjänstesektorn.mot

Unga människor lika fast i industrisamhällets tänkande ochär
struktur och har därför möjlighet utvecklingenmötastor att moten
glokalsamhället. Det finns idag möjligheterantal till stöd iett att

företag för människor. Dessa möjligheter äratt starta ett eget unga
dock okända för många. Därför informationskampanj riktadbör en

företagungdomar möjligheterna ochgörasmot att starta eget attom
riskkapital.

Utvecklingen ekologiskt bärkraftigt samhälle krävermot ett att
den minskar. möjliggörtotala transportmängden IT arbeta närma-att

hemmet skapa distansarbetscentraler där denatt t.ex.re genom
enskilde individen kan ha sin arbetsplats, arbetsgivare, vilketoavsett
kommer kunna bidra till minskad Dentransportmängd.att en pro-
fessionella arbetsrelationen upprätthålls elektroniskt kommu-genom
nikation. Den sociala arbetsrelationen arbets-garanteras attgenom
platsen delas med andra människor. Regeringen bör här initiera ett
projekt i skala för skapa distansarbetscentraler i samverkanstor att
mellan offentlig privatoch sektor.

Arbetsmarknadspolitiken bör inriktas människor möjlighetge
till personlig kompetensutveckling utifrån intresset idet ettegna
lokalt Dettasammanhang. förutsättning för lyckas medär att atten

människor möjlighet skapa utkomst. Arbetsmarknads-attge en egen
politiken formasbör till del dem främst berörs denstor av som av -
ungdomarna. Satsningar datorteken, vilket centraltärt.ex.som en



initierad satsning lokal förankring, från början dömdaärutan att
misslyckas. Datorteken tydligtdessutom exempelär ett att ung-
domars kompetens inte tillvara i planeringen projektet, dettogs av
styrdes utifrån äldre generationers referensramar. Hade ungdomar
utformat syftemed hade det fått heltett ett annatprogram samma
utseende och fått effekt. Ungdomens IT-råd föreslårstörre atten
arbetsmarknadspolitiken bör tydligare idag kopplas medän samman
den lokala näringspolitiken i syfte skapa förutsättningar föratt entre-
prenörskap. Kommunerna bör få de arbetsmarknadspo-överansvaret
litiska instrumenten i erbjuder allautbyte kommunen arbets-mot att
lösa ungdomar kommunal kompetensutvecklingsgaranti baseraden
på individens intresse. Ungdomsdeltagandet i formandetegna av
arbetsmarknadspolitiken måste ökas, till exempel att sty-AMSgenom

ungdomsrepresentationfår tydligrelse och den kommunalaatten
näringspolitiken aktivt involverar ungdomar.

Ett samhälle kräver trygghetssystem. I glokalsamhälletnytt nya
kommer fler människor arbeta företagare. Det skaparatt som egna

situation där delar det sociala trygghetssystemen måstestoraen av
formuleras och där traditionella institutioner facket fun-om som som
nits till stöd för Socialförsäkrings-den anställde måste ändras.

bör formas till fullt omfatta företagare.ävensystemen att ut egna



glokolsomhölletUtbildning i

medoch förtrogenhettill kunskaperAlla elever har rätt att om
Detta förutsätterutbildningssystemet.informationstekniken genom

integreras idatorn måstetillgång till tekniken,måste haelevernaatt
elevernapedagogiken förändrasdärmedundervisning och samtatt
teknikenhurfå tillräcklig kunskapberedas möjlighetmåste att om

fungerar.

livslånga läran-kompetensutveckling detindividuellEn ständig -
där-Skolan måsteframtida samhället.förutsättning i detdet är en-

kompe-för individen kunnaförutsättningarför in påriktas attatt ge
livs-förmåga i detlivet. Centralsjälv helatensutveckla sig genom
ochfinna, tolka, värderahur kankunskaplånga lärandet är om man

information.presentera

förändring.införpedagogiken i skolan stårDet betyder storatt en
industrisamhällethierarkiskt byggdaskolan för detIdag förbereder

nätverksori-för platt ochdålig förberedelsesjälvfalletvilket är etten
inriktas på eleverUtbildningsväsendet måstesamhälle. attenterat

för idagkunskap iställetbli producenterstudenter skaoch somav
sökereleverna inte baraEn därkonsumenter. utansvarenprocess

fun-utifrån dessafrågornaställa de relevantaiockså tränas samtatt
dettafrämjas. För uppnåalternativa börtillderar över vägar attsvar

fårelevernatillsammans medkrävs det lärarna större utrymmeettatt
detalj-idag, denfalletverksamhet vadsinplanera äränatt somegen

minskas ellerkursplaner böri till exempelstyrning finns idagsom
utvärderingförmetoderförsvinna. Detta kräver dockhelt att av

undervisningför sinoch lärarnasundervisningen utvecklas att ansvar
dettaformellt avkräva lärarnamöjliggörablir tydligare i syfte attatt

nationelltutarbetainitiativ tillRegeringen bör ettattta ettansvar.
pedagogisk förnyelse.förprogram

individualiseratgradi högreUtbildningssystemet bör mot ett
Demand. Eleven ellerEducationefterfrågestyrtoch stu-system, on

sinaintressen ochkan sinaden bästdenten är egnaegnasesom
uti-ska formasutbildningssystemetvarför naturligtbehov, det är att

möjlighetenutvecklas ocksåGenomfrån individens val. attITegna
ytterligarevilkettid ochundervisningen oberoendedelta i av rurn,

sin utbildning.självindividens möjlighetstärker att styra



Utbildning måste definieras till bli med det livslångaatt synonymt
.avlärandet. Mot bakgrund lösligare arbetsorganisationer måste det

livslånga lärandet förutsättningar för individen bygga sittge att upp
självförtroende den kompetensen istället för i den fastarunt egna
anställningen eller i organisationen. l detta sammanhang måste det
beaktas mycket individens kunskap tillgodogörs utanför sko-att av
lan. Vänner, föräldrar, arbetskamrater, yrkesutövning, media, samhäl-
let och inte minst föreningslivet sändare informationsvarar som av

individen förädlas till kunskap. Allt detta utgörsom av sammantaget
basen för den kompetensen och basen för möjlighet tillegna egen
kompetensutveckling. IT kraftfullt verktyg i förverkligandetär ett av

livslångadet lärandet.

Skolan får inte avskärmas från samhället. Tvärtom måste skolan
tillåta sig utföra sitt arbete utanför skolans lokaler.att mer av
Dessutom bör skolans lokaler för skapa möjlighetöppnas attupp en
till interaktion mellan elever och människor i arbetslivet. Skolan bör
utvecklas till för all kompetensutveckling ochatt ett centrumvara en
plats för generationsöverskridande Detta uppnås blandmöten. annat

sammanföra skol- folkbibliotekenoch till mediatekattgenom ett
förläggs till skolan. Skolan byggnad behöver utvecklas försom som

de pedagogiska krav ställsmöta på den skapaatt nya som attgenom
flexibilitet i lokalerna, blandstörre datorer place-en annat attgenom

i hela skolan och inte klumpas ihop i datasalar. Lokalautras sam-
verkansråd mellan samhället och skola bör för försäkraupprättas att

kontakter sker dem emellan. Regeringen bör initiativ tillatt ta ett att
utarbeta strategi för utveckla skolan till bli kompetenscen-atten att

står för hela samhället och inbjuder tillöppet samtaltrum som som
och diskussioner mellan generationer och sociala Statenöver gränser.
har för den tekniska utrustning finns i skolornaett attansvar som
håller modern standard.en

Utbildningssystemet ska förutsättningar till sig och bedö-att tage
fakta utifrån helhetsperspektiv förståelse förettma som ger en sam-

manhangen skolan ska arbeta utifrån holistisk kunskapssyn. Deten-
innebär den sektoriserade och ämnesindelade undervisningen tillatt

del kommer försvinna till förmån för temabaseradstor att en mer
undervisning kan bedrivas i åldersblandadesom grupper.

För kraven i glokalsamhället måste fler högskoleutbildas.mötaatt
Högskolan ska därför byggas för på sikt kunna i principut att anta
alla söker. Högskolorna har möjligheter till utvecklingsom stora



tekniken. De i uppdraganvändning den bör attgenom av nya
distansmöjligheterna till erbjuda sina kursutbudutreda att som

utbildning för möjliggöra för fler indivi-alternativ till reguljär attett
finna former för sin utbildning.der att egen

ii såväl IT-utvecklingen denLärarhögskolorna centralaär som
De harpedagogiska utvecklingen inom utbildningssystemet. ett an-

utbildas tillräckliga kunskaperför de lärare haratt omsomsvar nya
hartekniken och den pedagogiken. Lärarhögskolornaden nyanya

i fortbildningen de yrkesverksammadessutom roll spelaatt aven
fortbild-Därför lärarhögskolorna i anordnalärarna. bör attges ansvar

förpedagogiskt verktygningar i pedagogisk förnyelse och i IT som
ipedagogiska piloter vilka väljs lärarkollegiet och har attansvarav

roll spela ifortbilda lärarkollegiet. Lärarhögskolorna har också atten
pedagogiska Detta förutsätterutvärderingen skolornas arbete. attav

lärarhögskolorna och ipedagogiken får inomstörreett utrymme
statliga insatser för stärka peda-lärarutbildningen görsatt attgenom

pedagogisktforskningsgren. Utbildninggogiken IT somsom om
lärarutbildningen.hjälpmedel bör blir obligatoriskt på

inte främstI lärare ligger lära ut. Att lära detbegreppet ärut som
lärare i framtiden. Lärarens roll kommerkommer krävas attatt av en

inspirera. Med dettaförändras från lära till handleda ochatt ut att
pedagogiken.följer främsta kunskapsbas kommerlärarensatt att vara

yrkeskategorin yrkeskategorin pedago-Därför bör lärare ersättas av
införs för för kvalitetssä-pedagogisk legitimation dessaoch attger en

yrkesrollen.pedagogiska förnyelsen och utvecklingenkra den av
därför till bli pedagogut-Lärarutbildningarna måste utvecklas att en

didaktik.bildning med ökade andelar pedagogik och

förändras till bygga påLärarens och elevens roller kommer att att
ömsesidig arbetsrelation. För stärka detta bör läraren och ele-atten

personlig utvecklingsplan för eleven.upprättagemensamt enven
pedago-Dessutom åläggas för varje terminbör lärarna upprättaatt en

innefattar alternativa undervisningsformer.gisk plan som

för genomgå peda-En de viktigaste faktorerna skolan skaatt enav
tekniken ochlärarna till sig dengogisk utveckling är att tar nya

Därför varje lärareden aktivt i sin undervisning. böranvänder en
dator.

utveckling faktiskt sker börFör pedagogiskatt garantera att en
investeringsbidrag till för införandeinrätta kommunernaettstaten av



i de pedagogiska miljöerna. I utbyte bör kommunerna upprättaIT en
strategi för införandet och användandet informationsteknikenav som
pedagogiskt hjälpmedel kommunen måste ställa utrustning-samt att

till förfogande för allmänheten utanför skolan.ävenen



Inledning



Inledning
ellerAH utvecklingen det fråganstyra styras örav -

Samhällsutvecklingen IT djupare in i våraträngertar ett nytt steg.
medvetanden och påverkar våra liv i allt högre utsträckning. Utan att
tänka det använder vi dagligdags och denna utveckling har baraIT
börjat. I själva verket det fråga mycketär baraän använ-om attmera
da mänskligt hjälpmedel i i Övrigt oföränderligtett nytt samhälle.ett
Industrisamhället har spelat sin roll och någontingersättsut nu av

någonting näring till framtiden.påannat, Mennytt, som ger ny tron
detta väcker också det obekant och detär rubbar våra cir-nya oro -
klar. Det inget konstigtär med det, lika lite det konstigtärsom att
samhället utvecklas från fas till Samhället dynamiskt.ären en annan.
Vår definition på samhället det resultatetär individerär iatt av sam-
verkan och i samhörighet, på lokal, nationell eller global nivå. Efter-

individer hela tiden utvecklas vi ständigtsom som prö-genom att
och i takt med tidenomprövar utvecklas också samhälletvar med

oss.

Vi in iär samhälleväg -informationssamhället, kun-ett nytt
skapssamhället eller tjänstesamhället, begreppen varierar. Det spelar
inte så roll vad det kallas, det viktiga vi uppmärksammastor är äratt
på den förändring sker så kan utvecklingen iställetsom att styra
för bli styrda utvecklingen. Att samhällsutvecklingenatt pekar åtav

visst håll märks så börjar sigett omkring ochsnart man att se noterar
vad händer Genom försöka identifiera och analyserasom runt atten.
förändringsfaktorerna kan också kommando utveckling-övertaman

Men för i vilken riktning vill utvecklingenen. att veta man styra
mäste ha mål för framtiden måste ha visioner. Viman man menar-

i denna brytpunkt måste skapa visioner föratt framtiden och då
bör vi alltså skaffa uppfattning utvecklingens riktning. Vioss en om
har i vårt arbete identifierat tio tecken i tiden, vilka utgångs-utgör
punkt för vår vision morgondagens samhälle. Man kan självklartom
tvista huruvida dessa tidens tecken de det finnsär fleraom rätta, om
eller färre eller vilken relevans de ska tillmätas. Vi dockom menar

de tidens tecken vi har identifierat åtminstoneatt godutgör en
grund stå på för bedöma vi på och föratt är användavägatt vart att

vi bestämmernär vi vill gå. Endastgemensamt vart attgenom vara
uppmärksam på tidens tecken kan också utvecklingen.man styra



utvecklingenteckenTidens att styra-

.Väzverêandet

detlivetsocialasåväl detförbetydelsefår ökadNätverken som
till de till-fastafrån deövergårAnställningsformernaprofessionella.

iarbetautsträckningikommerflerafälliga och större pro-attav oss
kommit ininte harsärskilt deDetta gällerjektform. ännusom
Nätverkenungdomarna.deltillvilketarbetsmarknaden, är avstor

företagen.dedeltilltenderar ersättaenskilda kompetenser stora
viktigare tillsam-alltframstårkanalerinformellaochKontakter som

därförbehöverindividenoch nät-entreprenörsandamed enmans
och detprofessionellai både dethenne/honomstödjaverk kansom

övergår tillanställningsformenfastadentakt medlivet. Isociala att
verksamhetsutövandetprofessionellaoch detanlitningartillfälliga

fritidocharbetetenderarverktygunderstödsalltmera attIT somav
laguppfyllelse,efterinte längreArbetstidensmälta mätssamman.

inteochbehövsutförs detArbeteprojektens behov.efter närutan
och deprofessionelladeDetta innebärmallar.fastställdaenligt att

smälterocksånätverkensociala samman.

expansionTjänsteseézorns

Beträffandeutgångspunkten.medvarierarBedömningarna
arbets-tioendastkommerfemton årSverige procentsägs avatt om

Pålivsmedelsproduktion.industri- ochisysselsattakraften att vara
behö-kommertjugoendasthävdasplanetdet globala attprocentatt

behöver.världenproducera deförproduktioneni att varor somvas
sektoriskerExpansionengöraalla andradåVad kommer en nyatt

ochmjuk delomfattarsektorDennatjänstesektorn. enen-
männis-medarbetebestårtjänstesektornDen mjukahård del. av

tjänstesektornhårdaDenservice.ochvård,formkor i omsorgav
näringarochredskapmänniskansutvecklamedarbetebestår attav

inomunderavdelningarnabäggeför deGemensamtinom t.ex. IT.
centralfåroch kompetensenkunskapentjänstesektorn är merenatt

samhällsekonomin.och förkonkurrenskraftindividensförbetydelse

-

1
l



R ärlig/letat

Människorna blir allt rörligare på arbetsmarknaden, inte så mycket
i geografiskt hänseende i förmågan arbeta med olika saker,som att
inom olika projekt. Detta hänger ihop med nätverken blir viktiga-att

Rörligheten tvingas också bli i frågan tid. Destörrere. att om nya
arbetena kommer kräva flexibilitet i relationstörre till arbetet.att en
Genom det ständiga kravet på livslångt lärande och kompetensut-
veckling det inte önskvärtär sig för individen eller för organisa-vare
tionen individen för länge på och arbete. I taktatt stannar ett samma
med den livstida anställningen övergår i livstids anlitningsbar-att en
het kommer människor allt oftare byta såväl arbete arbetsgi-att som

Kreativitet nyckelord och kreativitetenär frodas ständi-vare. genom
impulser.ga nya

Skapa sind jobbegna

Begreppet arbetsmarknad bygger på det finns marknad medatt en
arbeten del Utvecklingen går arbetsmarknadenatt ta av. mot att
enligt denna definition försvinner. De fasta yrkena försvinner och

kompetenser. Medersätts denna utveckling följer också indi-av att
viden inte bara har odla sin kompetens ocksåatt omsät-egna attmen

den till Det i dagvärv. hobbysyssla kan ita ärett som en morgon vara
profession. Vi måste i utsträckning skapastörre vår jobb. Deten egna

individensavgör är entreprenörsanda. Detytterstsom är entrepre-
nörsandan tillsammans med kunskapen och kompetensen ärsom
individens trygghet och blir skillnaden mellan professionellsom sys-
selsättning och arbetslöshet.

Det ekologiskt bärkra/øga sam/Mille

Miljökraven på samhället kommer påskynda utvecklingenatt mot
mindre miljöförstörande och därmed lokaltett samhäl-anpassatmera

le. Dessa miljökrav tydliga och entydigaär varför samhället måste
efter dem. Annars har ingen utveckling alls. Miljön krä-anpassas

samspel mellan människa, teknik och och detta samspelettver natur
måste utgångspunkt i samhällsplaneringen.ta



fal/erierarhemaH

därmedochinitiativtagandehämmatenderar mot-Hierarkierna att
strukturernahierarkiska ersättsDeutveckling.ochanpassningverka

organisa-l den lösanätverken.formiorganisationernaplattade avav
förväntasindividernadålikainteledarebehovettionen stortär enav

det.intresse göraharochinsatssinför attegetett avegenta ansvar
dagenkanorganisationervirtuellautvecklandetGenom enamanav

Detmedarbetar. ärdagförarbetsledaransvar nästaha att varaett
tid därIorganisationen.ochfunktionenuppgiften trygg-enstyrsom

förmå-chef- detsinalla ärindividenutgår från den ärhet egenegna
dåochframgångeninitiativtagande avgörochsamarbetetill somgan

hierarkier.förlamandeförplatsfinns inte

056 tidensisamåä//sprøøesserøzaDynamiê tempo

ochsektoriseradestarkti dag extremtSamhällsprocesserna är
strukturerSamhällets ärbeslutsfattande.förtidhaberoende attav

med glo-världiMenutveckla.förinteförvalta,förskapade enattatt
information snabbtmängderspridskommunikationsvägarbala stora

samhälls-flerakanbeslut översnabba spännapåställsoch krav som
isig insnabbt kunnagäller sättaDetområden. stora samman-att

Tidbeslut.korrektafattasnabbtlikaochdemanalyseraförhang. att
sig. FörförklartmålenhaMan måste atteftertanke begränsas.till

samhällsfunktio-dynamik ikrävstidens störrekunna möta tempo en
mål.och klaranerna

exilVoice -
sinhöjaDet gårflerainflytande påsitt sätt.gårDet attutövaatt

ocksåDet gårråder-voice.inom det attverkaochröst system som
beslutsfat-delinteenkeltheltinflytandesitt ta avutöva attgenom

i dagsamhälletlexil.del-inteförsigbeslutaaktivttande, taattatt
exil-enligtinflytandesittväljerflera, främst utövavi attunga,attser

inteellerprodukt röstaköpainteväljermodø/len. De att somatt en
sakeraktivttillkopplat göraocksåDetställningstagande. är attett

politiskautanför detdempåverka syste-för göraatt mentrorman
förändrautvecklinghärdenSamhället behöver attmöta genommet.

hosutanförskapmotverkaförfrämstdemokratiskasitt attsystem,
befolkningen.stora grupper av



Det livs/ånga lärandet

I det kunskapsintensiva samhället kompetensutvecklingär nöd-
vändigt hela livet. Inte minst för situationengenom mötaatt attav
alltfler kommer arbeta i regi. Individen kommeratt bedö-egen att

utifrån sin kompetens, vilken hennes/hansmas källa tilläregen
utkomst. Den ständiga läroprocessen centralär aldrig fär-ärman-
digutbildad.

Loka/t Globalt G/oêa/l+

De ekologiska faktorerna fram lokaltpressar ett mera anpassat
samhälle. De ekonomiska faktorerna fram global arbets-pressar en
marknad, global ekonomi och global politik. Den tekniskaen en ut-
vecklingen möjligheten föröppnar integrera dessa två förän-att stora
dringsfaktorer. Genom förena kvaliteterna hos lokalsamhälletatt
med kvaliteterna i de globala sammanhangen skapas förutsättningar-

för det glokala samhället.na



utvecklingenriskernaochProblemen styrasatt av-

måsteför framtidenproblemantalocksåUtvecklingen somettanger
iställetsituation därihamnavi inte skalösningsin styrsenom

lyck-ochför lösastillproblemMenutvecklingen. är attatt genomav
stävja dem.möjligheterfår bättreidentifiera problemen attas

efterbalkarVissa grupper

utveck-efter ihalkarvissariskfinns alltidDet enatt grupperen
ITriskersamhällsomställning blir dessa ärstörre.äniling ettmen en

uppmärksammamycketinteochkraftigt verktyg ärmycket om
kunskapssamhället obön-informations- ochutvecklingenkommer av

mellanutvecklingojämnsynnerligenleda tillhörligen grupperatt en
samhället.i

,êönrperspeétivomK /ass-

särskildavissapåfalla tillbakautveckling tenderarEn ojämn att
könsfråga.ochklass-tillutvecklastenderarDen att engrupper.

farauppenbarutvecklingenföreståendei denDärtill finns attennu
deklasskillnader,skapar utöversamhälletframväxandedet attnya

hanterad ledautvecklingenSamtidigt kan rättreproduceras.gamla
i sigsamhällejämliktoch ärjämställttill får -ITmeraettatt mera

ojämlik.ojämställd ellerinte

/za/,éar eftert/Ji/dningssystemelU

detvilkettröghet,inbyggdfinns görutbildningssystemetI atten
fall viI detsamhällsförändringar.med i snabbasvårt hängaha nuatt

utbildningssystemetOm inteförödande.blidettabefinner i kanoss
kunskapssamhälletochinformations-utvecklingeniföljer med av -

viutvecklingen kommerledautbildningssystemetskullehelst att-
i dagframtiden,i ärförlora men somungagrupper somstora grupper

Det kommersamhället.i och lederarbetardeskai somvaramorgon
vigamla,för alla,katastrofaltbli genom enomsomungaatt oss

generation ieller delarhelaskulle förloraeftersatthet mor-av ennu
gon.



Arbetsmariênadsiøzstanseraa hinner inte med

Precis i fallet utbildningssystemet finns det i fallet arbets-som
marknadsinstanser tröghet i Det för deen systemet. gemensamma
bägge och denna tröghet bristenavgör på dynamik, orsakadärsom

fastade strukturerna. Om inte arbetsmarknadsinstanserna hängerav
med i utvecklingen uppstår situation där åtgärder och politik påen
arbetsmarknadsområdet sak och där verklighetenär heltären en
annan.

Segregerande arbetsmarknad

Nya, högre och annorlunda krav kommer ställas på individenatt
på arbetsmarknaden. Arbetena i de framväxande samhället är av

karaktär och kräver kompetens arbetena i dagensänannan annan
samhälle.. Därtill blir alltmera till individen själv skapa sittupp att

arbete. Om inte uppmärksamma på dettaär riskeneget är över-
hängande arbetsmarknadenatt segregeras.

Aråetsmanênadsbegreppen 05/2 arfaaétion-syslemen

Arbetsmarknaden uppbyggd kringär antal begrepp ochett av
detta följer Begreppen urholkas med utvecklingen ochett system.

med dem. När begreppen inte längre fyller mening såsystemet en
lär knappast heller det. De regler och skyddgöra gällersystemet som
i dag måste förändras det ska någon mening överhuvud-om vara att

ha dem.taget

Po/itziéfäraét po/itzlêeøfäraét-

Redan i dag politikföraktet utbrett blandär ungdomar. Man upple-
inte ha politiken kan spela roll eller den spelar roll.ver rätten att

Denna utveckling riskerar ytterligare förstärkas inte politikenatt om
får för den förändringögonen samhället håller på skeupp av attsom
och medborgaren starkt känner i det dagliga livet. Om politi-som av
ken inte ska utvecklas till spel för galleriet, avsedd enbart förett ett
fåtal måste politikerna forma visionerna samhällets utveckling.om
Det för just för visionernaär människor på politikerna.att röstarg

l Kortsiktigheten måste övergå i långsiktighet.

l



medhänger intedemokratinPolitiken 06/1

Även framtidenvisionervackrastede allrapolitiken formar omom
visionernaOmförändras.demokratiska instrumentenså måste de
successivtochmåttlångbänkdras iutvecklingen stegutan attom

i frånsprungithautvecklingenvidtas, så kommer att oss.snart
gäl-och dethöghastighetssamhällebliutvecklas tillSamhället att ett

verkakunnademokratinochför politikenfinna formerler attatt
utveck-kommandoså kanomständigheter, överdessaunder taman

med devisionernapolitiskadeMisslyckas dettalingen. ersätts mest
särin-vision ochmediasvision,marknadensallakortsiktiga demav -

fråga varje dag.blirvision. Dettressenas en ny



Framtidens samhälle Glokalsamhället-

I diskussionen det framtida samhället används vi inled-om som sa
ningsvis olika benämningar. Kunskapssamhälle, informationssamhäl-
le, tjänstesamhälle och IT-samhälle används alla flitigt. De flesta av
dessa benämningar medför problem. De täcker inte in hela den för-
ändring det ska beskriva. Kunskapssamhället betonar kunska-att

kommer bli informationssamhälletcentral, fokus påsätterattpen
informationens betydande roll i samhällsutvecklingen, tjänstesam-
hället" speglar vad vi kommer arbeta med inte hur leveratt men
och IT-samhället" kort och dennämner teknik möjliggörgott som
förändringen. Inget dem täcker samhällsomvälvningen feno-av som
men.

För Ungdomens IT-råd den katalysator leder framär till för-IT som
ändringen samhället. IT det redskap på gång möjliggörärav som en

global kommunikation och möjlighet uppnå det eko-utgören atten
logiska bärkraftiga samhället. IT möjliggör kvalitativt liv när-ett mera

de sina och den plats faktisktnärmare vill på.mare man vara
Därmed spelar viktig roll på det småskaliga och bär-vägenIT en mot
kraftiga lokalsamhället.

IT verktyg kanär använda i samhällsförändringen.ett som man
Men det med med alla verktyg. Låterär det bara ligga såIT som man
kommer ingenting hända. Hammaren slår inte själv i spiken-att
den möjliggör för dig fasta spiken i Skillnaden mellanväggen.att IT
och andra verktyg har sådan förändringskraftär att IT en attenorm
det räcker med mycket liten vilja för åstadkomma förän-en att stora
dringar.

Ungdomens iT-råd ska användas för samhäl-attmenar IT att styra
let attraktiv samhällsutveckling, det demokratiskamot en att sam-
hället ska den vilja får hammaren fästa spiken i väggen.vara som att
Sverige och världen har möjlighet nå samhälle med högreatten ett
livskvalitet, där flera blir delaktiga används förattgenom attIT
aktivt dit vill nå. Ungdomens IT-råd vill nå det samhällestyra man
där alla människor har möjlighet förverkliga sig självaatt attgenom
bedriva verksamhet de på och kan utkomsten tror som generera en
för dem; samhälle existerar i harmoni med deett som naturenav

lagarna. Ungdomens IT-råd väljer kalla detta samhälleuppsatta att
för glokalsamhället. Glokalsamhället förenar det globala med det



samexistens. l det lokalaför mänskliglokala globala nätverkgenom
I kombina-globala arbetaroch verkar i detsamhället bor man.man,

kompetensutvecklingständigmöjlighet tilltionen de båda har man
glokalsamhälletl bortill mänsklig allaoch gränser.över mansamvaro
städer vad mångaoch i mindrevarandra och ännärmare naturen av

bor i i dag.oss

storskali-har deekonomiska kunskapenDen är ersattmotorn som
möjliggörs spridningenGenom nätverkenindustrianläggningarna.ga

produktionen kan i utsträck-världen ochkunskap hela störreöverav
Tillgången tillmarknaderna.ning genomföras i små enheter nära en

för småskalig lokal produk-förutsättningarglobal kunskap skapar en
småskalighet i detsin lokalation. Det glokala samhället kan genom

bärkraftiga samhället.ekologiskaglobala möjliggöra det

De globala möj-samhälle.G/oiéa/ram/zä//et nätenentreprenörensär
specifika kompetenser.för enskilda med mycketliggör marknader

har behov den kompetensDet finns alltid någon någonstans som av
efterforma sitt liv deMänniskan får möjlighetjust du besitter. att

behoven.egna

tillfredsställelsepersonlig utveckling ochGlobalitet, det lokala,
bärkraf-och ekologisklärandet, entreprenörskapdet livslångagenom

definition g/oÃw/a.IT-råds dettighet nyckelorden i Ungdomensär av

framför alltredan. DetG/oka/sam/zä/lel begrepp används är tresom
upphov till begreppet i deutvecklingslinjer och har gettsom var en

olika sammanhangen.

flöden möjliggör globaltKommunikationens utveckling och ett-
miljön utifrån deDet globala förlokalt samagerande.och ansvaret

liksom möjlighetenförutsättningarna exempel på detta,lokala är ett
färdaskommunikationens hjälp låta arbetsprocessmed t.ex.att en

för fortsätta utvecklingenvärldens tidzoneröver att av processen
dygnet runt.

pekar i alltdemokratiska utvecklingstendensernaDe större-
fråntas politis-politiska detutsträckning den nationellaatt arenan

globalavilket istället hamnar på denka initiativet, arenan genom
Utvecklingenekonomiska stormakterna.marknadskrafterna och det

sig på den lokala nivån,allt oftareleder till människoratt engagerar
och på den globala, där depolitiken fortfarande kan spela roll,där en

får allt betydelse.världsliga sammanhangen störreen



-Näringslivets organisering tenderar utvecklas till globalatt en
produktion med lokal identitet. Produktionen sker med hela Värl-en
den marknad den lokala prägeln behålls. Produktionensom men
kundanpassas och sker där det fördelaktigast kundär som men som
får lokal service.man



bärkraftigt:ekologisktför detVillkor

hjälpmedelsamhället med som-

samhällsutveckling måsteacceptabeltalaFör kunna sam-att om en
samhälle. Dettabärkraftigttill ekologisktutvecklashället ärett en
generationer överhu-för kommandenödvändig förändringhelt att

Det finns fyraform livskvalitet.åtnjuta någonska kunnavudtaget av
sig eftermåstesamhällsplaneringensystemvillkorenkla rättasom

samhället.i utvecklingenutgångspunkternaturligaoch avse som
finnsmöjligheterdekonkretiserar några tankarNedan attsomom

grundläggandefyraIT-användning uppnå demed större system-en
till utvecklingen detsystemvillkoren i sig lederDe fyravillkoren. av

om-glokalsamhället. Enbetänkande handlardettasamhälle som
till det ekolo-systemvillkoren ochbeskrivningutförligare vägenav

utgår frånbilaga. Bilaganåterfinnsbärkraftiga samhälletgiskt som
Karl-HenrikskrivenStegets ochDet Naturliga ärsystemsyn av

Göran Broman.Holmberg ochRobert, John

Ämnenfrânjørdsøéorpan får inteSystemvi//êor I -
systematiskt álêa i naturen

samhällsutvecklingenhar möjlighetSamhället mot ettatt styra
infrastrukturellasinabärkraftigt samhälleekologiskt att styragenom

den digitalautvecklingkunskapsutveckling ochinvesteringar avmot
för samhällenmöjligheter glokalaDetta skaparinfrastrukturen. att

transportarbete ochminskati sin möjliggörfram vilketväxa etttur
sig alltsåbränslen. Detnyttjande fossilaminskatsåledes terett av

i bak-för investeringaralltinte logiskt vägnätetgöra motstoraatt
samhället ochekologiskt bärkraftigauppnå detgrund viljan attav

glokalaförutsättningar för detviljan skapabakgrund att sam-mot av
från deförutsättningar för samhällehället. IT stor-attettger nya

dominerarproduktionslösningarnamiljöskadligaskaliga och som
internationellaGenomlösningar. dei till lokalavärlden dag mera

villVarhelst deproduktionerkan företagkommunikationsnäten styra
möjlighet påocksåkunnande. Företag harutifrån centralt att ettett

lokala produk-sker på detill sig den utvecklingeffektivt sätt ta som
kommunikationsnät.tionsorterna sammagenom



ÄmnenSvstemvi//kor 2 fran samka//ets produktion fa°r inte-
systematiskt öka i naturen

Datorer, batterier, telefoner innehåller alla eller mindreetc. mer
icke Därför står IT-industrin införämnen.naturtrogna stor utma-en
ning sina produkter så de inte innehåller konstgjordaatt anpassa att
substanser inte förekommer naturligt. Samhället bör här ställasom
tydliga krav på IT-industrin för skynda på Tcozs märk-att processen.
ning lågstrålande skärmar exempel på hur krav lokalt i Sve-ärav ett
rige kan bli global standard och då också, använd, konkur-rätten en
rensfördel för den svenska industrin.

Svstemvi//kor Det3 fysiska underlaget produktion oe/tnaturens-
mångfald inte systematiskt utarmas

G/oka/samka//et erbjuder möjlighet för människor ägnaen att mera
tid åt den sociala och åt Vistas i Gemensammasamvaron att naturen.

förprojekt bevara kulturlandskapet och därmed bevara artrike-att
dom kan genomföras. Genom transportvolymen minskar till för-att

förmån digital överföring kunskap och lokal produktion, min-av tas
dre areal i anspråk för vilket bevarar ITvägar användsstora naturytor.
inom jordbruket för effektivisera användningen gödning ochatt av
bekämpningsmedel och bidrar således till minskad övergödningen
och försurning.

Åtvstemvi//kor 4 Ejjfektiv oek rättvis resursomsattning for att-
tillgodose mänskliga //6/107

G/oka/sam/ta//et grunden för skapautgör samhälle påatt ett som
nivåglobal alla människor förutsättning skapa bra liv.ger att ett

Genom IT-användningen skapas förutsättningar lokalt produ-nya att
flestade de behövs och därmed minskacera av varor som transport-

behoven, vilket de bidragandeär orsakerna till den glo-störstaen av
bala miljöförstöringen. Genom blir kunskapen global och därmedIT
också tillgänglig för flera människor. Brist på kunskap är en annan av
de bidragande orsakerna till miljöförstöringen i globaltstora ett per-
spektiv. Därför bör Sverige på utveckla det svenskasatsa attresurser
biståndet till samarbetsländerna möjlighet del denatt ge att ta av
globala kompetensmarknaden.



miljöfrågorUngdomens rT-råd också antal konkretaettser som
kan spelabehöver lösas på kort sikt, orsakade eller där 1r enav IT

roll i arbetet.

Eiffeeliva/e lT-âterviøming

miljöhot.elektronikskrot i dag finnsAllt det utgör stortettsom
för del. Det viktigtDetta måste hand och demonteras del ärtas om

hantering professionella företag, då det myck-denna görs äratt av en
tordekunskapskrävande verksamhet. Det skrotet attet mesta av

förDet incitamentåteranvända eller återvinna. bör skapas att
utsträckningdataföretagen använda återvunna delar i högre änatt

i riktning. Detvad idag. Producentansvaret är rättgörs ett stegsom
sintillverkaren för produkt undercentralt kännerär att ett ansvar

företaget från börjanhela dess livslängd. På så vis kommer redan att
välja blir svåra handaktivt bort sådana komponenter taattsom om

ständiga uppgraderingefter produktens livslängd. Densammansatta
Omi i sig miljöhot.hårdvaran sker databranschen är ett ut-somav

vecklingen fortsätter i denna takt kommer dator omodernatt varaen
mindre Ungdomens IT-rådpå år och då behöva bytasän ut.ett par

för den hård-tillverkarna hårdvara måste sitt attatt ansvarmenar av
i uppgraderas till generationdag köps ska kunna nästa utanvara som

för den skull måste köpa burk.att man en ny

I T för effektivare matpraduêlion

IT-revolution. DatorerInom lantbruket pågår för närvarande en
Praktiskaför olika effektivisera verksamheten.används sättatt

i fråga användninganvändningsområden har bl.a. etablerats om av
datastyrninggödningsmedel och bekämpningsmedel. Med detär

faktisktsprida så mycket behövs.möjligt dosera och exaktatt som
bekämpningsmedlen kanUpp till åttio gödningen ochprocent av

energimängd efter-Därmed ocksådetta. storsparas sparas engenom
Ungdomensmindre dessa substanser behöver tillverkas. IT-som av
frånprioriterat miljömål sidaråd det borde statensatt ettmenar vara

i sin verksamhet.lantbrukarna i högre utsträckning använderatt IT
tiondel energi går åt iIdag den bara denätermat av somger en

tillverkning ochmatproduktionen. IT möjliggör planera transportatt
energipå sådant mindre går åt.sätt attett



för energieffektiviseringI T

Genom utökad rT-användning detgår planera Verksamheteratten
så de använder existerande effektivare och med mindreatt resurser
belastning på miljö. På Ungdomens visionsseminarierrT-rådsett av
framkom önskemål liten skulle framett att apparat tasom en som
höll reda på hushållets förbrukning och Denel. skulle dåvattenav

efter viss mängd el eller så hushålletanvänts,att vatten attvarna en
skulle kunna börja tänka sittefter de kan begränsa resursutnytt-om
jande. Den skulle helt enkelt kunna hjälpa till med planera hus-att
hållets el- och vattenekonomi och på så också delar densätt över-av
gripande hushållsekonomin. På kan användas försätt attsamma IT
kontrollera och reglera flöden. Detta skulle till exempel kunnastörre

trafiken.vad gäller

Batterier används i allt utsträckning för driva alla de bär-större att
bara Datorer och telefoner alla drivnaanvänds. ärapparater som av
batterier. Det ställer tillverkarna miljövänligakrav på framstora att ta
och hållbara batterier fara efter slutatinte det deutgör att attsom en

Det liggeranvändbara. också utmaning i till detattattvara en se
finns för elektricitet alla former kollektivtrafik. På så visuttag av

kollektivtrafiken attraktiv till bilenkan konkurrent då detutgöra en
erbjuds möjlighet arbeta under restiden.att



klassomhölle ellerGlokalsomhöllet EH nytt-
möjlighet jämlikheten

En fråga har upptagit mycket vår tid glokalsamhälletär omsom av
innebära klasskillnader. Kommer de annorlundakommer störreatt

frånkraven individen leda till flera människor slås utatt att
arbetsmarknaden Kommer ska bli företaga-kraven på fleraatt egna

leda till social segregering Kommer könsskillnader attre en nya
uppstå invandrare i framtidens samhälleKommer ha chansatt en

förKommer funktionshindrade ha det Hur går det ungdomarnaatt
äldreoch för de

I våra diskussioner har problemen varit tydliga och eftersom de är
förutse. Därmed blirtydliga blir de också tämligen lätta det ocksåatt

möjligt utvecklingen så farhågorna inte besannas. Vi äratt styra att
orättvisorövertygade det går undvika de kan lura i detattatt somom

samhälle fram. Vi dristar vissa deväxer t.o.m. att tro attsom oss av
faktorer negativt slag på dagens arbetsmarknad kan vändas tillärsom

positivt arbetsmarknad. Invandrarenågonting på morgondagensatt
har ofta svårt hävda sig på arbetsmarknaden i dag, de oftaattatt trots

utbildning inom område. På denhar hög och kompetensstor etten
globala marknaden kommer det dra denlättare att nyttaatt vara av

då tillgänglig för helstkompetensen, den kan görasegna Vem som
och helst. På den lokala arbetsmarknaden kommer kultur-var som
kompetensen, kunskapen mycket värde-andra kulturer, attom vara
full. Det för på inter-behövs kunskap olika kulturer arbetaattom en
nationell marknad. Funktionshindrade har möjligheterstörre göraatt
sig gällande de i utsträckning arbete frånkanstörre utöva ettom
hemmet. I den globala världen spelar det ingen roll rörel-ärom man
sehindrad, har tillgång till marknad sprida sin kompetensattman en
på i fall. När kommunicerar informationsteknik dömsalla medman

inte efter sitt utseende, efter vad har och vadsägautan attman man
med. Inför alla lika. IT i sig intehar komma ärattman IT genererar

klyftor- det vi människor bakom tekniken skapar dem. Enår som
inbegriper mångfald bakgrunder och kompetenser ärgrupp som en

effektivare fleraoch och bättre resultat homogenän en grupp.ger
Olikheten blir konkurrensfaktor. Det viktiga i den föreståendeären

förstå teknikensamhällsomvandlingen få med alla och få alla vadatt
till. Detta effektivt utgå frånkan användas kan endast ske attgenom

in teknikenindividens intresse. Därefter kan individen placera i sin
utifrån förutsättningar inte meningen allavärld och sina det är att-



ska bli datatekniker. Vi istället alla, kvinnor, invandrare,män,tror att
funktionshindrade, höginkomsttagare, låginkomsttagare kan fin-etc.,

sina användningsområden för den tekniken och såna sättnya
bidra till utvecklingen samhället. Detta vad utgår ifrån i vårtärav
betänkande. Vår vision framtidadet samhället omfattar alla.om

Men inte utvecklingen informations-är och kunskapssamhäl-mot
let enbart för eliten, för dem har möjlighet till sig allsom att ta ny
teknik och har kapacitet ständigt kompetensutveckla sig Detatt är
helt enkelt inte alla tycker det roligt plugga. Det kom-ärsom att att

alltid finnas de både bättre på den praktiskamer att som passar
arbetsmarknaden och vill arbeta på sådan. De ska naturligtvissom en

den möjligheten. Dessutom torde sådana arbeten bli välbe-mera
talda i framtiden då de för individen till del innebär mindrestor en
frihet i fråga planering det arbete de kvalificera-änom av egna mer
de arbetena. Det viktiga alla ska förutsättningarär väljaatt ges att
vilken arbete faktiskt vill ha för detta skatyp av man attmen vara
möjligt krävs alla kompetensutvecklar Det dock viktigtatt äross.

kompetensutvecklingpoängtera inte med självklarhet betyderatt att
teoretiskt ska plugga in kunskaper. Man kan likaväl kompe-att man

tensutveckla sig praktiskt. Kompetens inte detsammaär teore-som
tiska kunskaper.

Utbildningen har central roll i arbetet med undvika socialaen att
skillnader. Utbildningen måste individen sådana förutsättningarge

individen får faktiskt val i fråga den framtiden. Detatt ett om egna
betyder utbildningsväsendet måste helt andra arbetsmetoderatt
och utifrån tydliga målsättningar individen de kun-styras attom ge
skaper behövs för möjliggöra framtida val. Det underärsom att ett
utbildningen grunden läggs för individens möjlighet sig gäl-göraatt
lande i arbetslivet. Det vänjer sig vid i skolarbetet kommerman
också det förväntar sig arbetets form och innehåll.att vara man av

Framtidens samhälle behöver tydlig och stark välfärdspolitiken
i form. Dagens välfärdssystem frånutgår harmen en ny att man en

fast anställning. Framtidens välfärdssystem måste omfatta de egna
företagarna och de projektanställda på lika naturligt desättett som
fast anställda i dag.

Frågan g/øéa/sam/zä//el blir klassamhälle eller jäml:ktom ett ett mer
samhälle beror alltså på de politiska beslut vi väljer fatta på vägatt

det. Det aktiv politiskär vilja sådana klasskillnadermot genom en
kan undvikas det kan aldrig marknaden löser problemen.vara som-



Visionslöshef

partier, myndigheter,förmedvåraUnder möten representanter
samhället sak-viorganisationer harideellanäringsliv och noterat att

tendensfinnsså detDetframtiden.visioner för är att ensnararenar
reaktionermarknadensefter marknaden ochfölja utanageraatt

faktisktvill. Detsjälvvilja vadklar äruttrycka sommanatt aven
positiv framtid.utvecklingendet gårpåvågar motstyra enatt atttro

positiv förmöjlig och dessutomstyrning bådedennaVi äratttror
utveckling.samhällets

politiska maktenGenom denolikaske påstyrning kanDenna sätt:
går ocksåstyrning detekonomisklagstiftning ochmed att styramen

typexempelövertygelse. Ettvilja och ärmedmarknaden senare
miljövän-till ståndförlyckade insatsermiljörörelsens ettatt mer

klarlyckades tackDettalivsmedelsaffärerna.sortiment iligt vare en
allvisar ocksåExempletåstadkomma.villevision vad attmanom

någonvilja, sin ellerutveckling resultatetär annans.egenav en

har klaraviktigtmycketdetIT-rådUngdomens är attattmenar
betänkandeDettautvecklas.samhället skavi villvisioner för hur att

aldrigvisionvision. Vipolitiskvision,sådanär att enmenarenen
marknadeneftersomfölja marknaden,endastpåkan bygga peratt
för marknaden.gällerochvisionslös. det härdefinition ärär somnu

ledarskappolitisktpåvisionen måste byggadärförVi hävdar ettatt
baravärderingaroch andrainnehållmed änvisar på väg meraensom

frigö-försöktbetänkandeimarknaden. Vi har dettanaiv på atttroen
uppfattningarpolitiskameningar ellerförutfattadevårafrånra oss

utvecklas.vi villsamhälleleder till detvisionformuleratoch somen
samhälledettaför åstadkommaverktyget ärhuvudsakligaDet ITatt

kraft besitter.och den IT



det Glokcilo samhälletVisionen om

fram-gång i denoe/t Har i deeember någonDet fall närmareår morgonen
dag. Ortens spårvagnbereder sig påtiden. /i//a LiteäpingDen orten en ny

vaenarifamiljkliver oe/zpå. Enoe/ztidigarass/arpå rå/sen resenärer av
arbets/edigingenjör, fadern Bengtlagen/zei. Modern Anna:in a"rär somsom

oen Stina årlzemma, Oskarderas barn boroe/z de två tre 1510,somav
studerar till/zannärvarande pågamla. 18-årige Sven bor for ort,annan

yriêesseo/a for det.me oe/zgår i en

framåt sjuti-sigköpingen börjar detden lillaI röracentrum av
börjarservicehusetför ochdagenden, skolans vaktmästare öppnar

halvtimmeskolan någontillliv. De första eleverna kommervakna till
sinamed stödprojekt iflextid arbetar ide har och grupper avsenare,

till derasmed Stinatillsammanslärare. Anna kommer gemensamma
cafete-kaffe isig koppbörjar medarbetsplats i skolan. Anna att ta en

Stinai skolan.studerar eller arbetarSamlingsplatsen för allarian, som
föreläsningssalhålls ilektion i geografigår direkt till B.somen

Han lämnarstundOskar till skolanBengt går iväg med senare.en
någratillsammans medmatematikOskar, idag ska arbeta medsom

Bengt tänktei skolan.vid Oskars arbetsplatssina kamrater, sättaav
ochlite detför pluggasig i mediateket under dagen änänatt enaom

därplatser påsurfa några deindet andra och dessutom nätetav
fått någrahan haruppgifter förhan har lämnat sina att nyase om

uppdrag.

medalla arbetarsina arbetskamraterAnna får sällskapsnart somav
Ahmed,projektledarekontoristen Lena,Där finnsolika områden.

Pelleläkarenarbetsledaren Juan,säljaren Greta,konsulten Petter,
arbetsgivare,fördem arbetardoktoranden Lisa. Ingenoch sammaav

medDe trivs braalla i Litköping.kontor och borde delar attmen
sinatid medspendera mycketmedarbeta hemmet ochnära att

verkstadspersona-fikar får de sällskapfamiljer. Där de sitter och av
försöksverkstadbruksföremål imed tillverkalen. De arbetar att en

konsumtionsartiklarmed tillverkadet experimenteras näradär att
för sedan köraanläggningarför det ikunden i stället göra attstoraatt

service deverkstadsfolket medHuvudsakligen arbetardet. avut
företagtillverkningen, demaskiner sköterdatorstyrda ärsomsom

förblir skyddademed derasi projektetmed är patentattnoggranna
världen.iföretagskontorfrån sinavarför de robotarna runt omstyr



Om projektet blir lyckat kommer det: stå modell för tillverknings-att
industrin i hela världen.

Litköpings kommersiella vid niotiden. finnsHäröppnarcentrum
kläder, förbrukningsartiklar och andra behövs förmatvaror, Varor som

leva. Mycket det säljs internationella märkesvaroräratt av som som
tillverkade i närheten, bland i försöksverkstaden. Transpor-är annat

sådyra, det lönar sig tillverka i mindre skalaär närmareter att en
konsumenterna. De saker inte tillverkas i Litköpingen kansom
beställas Internet och hämtas efter någon Dedag. uddaöver mer

fortfarande nödvändighet till del produceradeärmatvarorna storav
på håll, det basvaror såsom bröd, grönsakerannat mestamen etcav
hämtas lokalt.

Litköpings borgmästare Magdalena sitter vid sitt kontor i skolan,
också fungerar rådhus för borgmästaren. Hon funderar översom som

hur lokalstyret ska kunna föra diskussion förutsättningar-huren om
för träffas generationsgränserna ska förbättras. Det haröverattna

hållits diskussion i den samlingssalen ochen gemensamma en pro-
vomröstning mellan två förslag det interaktiva lokal-Tv-nätet.genom

invånarna deltog i omröstningen, fler60% barn, ungdomar ochav
pensionärer yrkesaktiva. Det verkar finns majoritet förän attsom en

aktiviteterna flerska bli där generationerna träffasatt gemensamt.
Frågan hur detta ska samhället vill inte tvingaär göras,nu
någon något. Det måste ske på initiativ. Magdalena bestämmereget
sig för dels utlysa tid för vidare diskussion i frågan, ocksåatt en men
för skicka frågan på det lokala datanätet. Hon räknar då medatt ut

många ska kunna idelta diskussionen så sätt.att

Anna går till sitt arbetsrum i skolan, hon delar med någrasom
andra. Hon förarbetar multinationell bilkoncern med utveck-storen
ling bilmodeller. Dagens uppgift blir designa aerodyna-av nya att en
misk dörr tillsammans med kollegorna sitter på iandra ställensom
Sverige och världen. Hon upplever positivtdet ha tvåattsom upp-
sättningar kollegor, global hon delar sina arbetsuppgifter meden som
och lokal hennes kamrater och sitter omkringen runtgrannar som-
henne. Det har hänt flera gånger hennes arbetsinsats blivitharatt
bättre tack input från de sitter i henne ochVare som samma rum som

inte har något helst med vad hon arbetar med.göraattsom som
Ibland kommer någon de arbetandes inbarn på arbetsplatsen. Deav
håller ibland med arbetsuppgift i skolan behöver hjälpdeen som



hjälpa tillmed insatser kanmed och de attvuxna gemensammasom
och positivt för Anna.lösa. Aven det känns utvecklande

geografilektion påbörja arbeteStina ska efter sin ett om
i olika åldrar.historia tillsammans med några kamraterLitköpings

ochklassindelningen efter ålderSkolan har sedan länge släppt grup-
individs behov. Dessutomhänsyn till varjemedgörs sesperna nu

olika erfaren-pedagogiskt Värdefulla, dåblandade åldersgrupper som
hur Litköping harDe arbeteheter blandas. ska göra ett stort om

modern tid.nutid, med betoning påvuxit fram från stenåldern till
sinatillsammans medDe lägga arbetsplanhåller på att en avupp en

vad detill ålderdomshemmet och höralärare. Kanske ska vi över-
-Javisst, någonLitköpings historia någon. sägersägervet om

vad dei hela sitt liv. UndrarJag gubbe har bott härvetannan, en som
förut tydligenLitköping så här åktetycker nästanatt utser nu,om

formuleradagarna hjälper demalla härifrån Läraren attvuxna om
påbiblioteket finns böcker,hitta källor. Påarbetsplanen och att
påmänniskor med kunskap,ålderdomshemmet finns äldre enorm

sållagäller det baranyheter och historia. NuInternet finns både att
bli utställningde skabland all fakta. Slutprodukten bestämmer en

samlingssalen imultimediapresentation i denoch gemensammaen
villmediateket för alla komma.som

gång funge-påI Litköping finns olika restauranger sammasomen
arbetar. Detoch dematsalar, för skolan, servicehuset somrar som

ilunch tillsammansoch hennes familjhänder ofta Anna äteratt res-
väldigtoftastStämningen ieller hemma. ärrestaurangentaurangen,

äldre i servicehu-ibland mellan debra, det blir lite irriteratäven om
stökigaibland bli lite väli skolan. Skoleleverna kanoch deset yngre

tycker vissa.

konsulten Pettermed blandAnna delar sitt arbetsrum annat en
medorganisationsutvecklingsfrågor. Han arbetararbetar medsom

hjälper dem medföretag Frankrike, Malaysia och ochsmå i attUSA
företag någonträffat människorna i dessabli effektivare. Han har

videokonferens, tele-de flesta kontakternagång, sköter övernumen
företagsutvecklingskrivit bokfon och Internet. Han har också en om

bra,Försäljningen gårvaruhus på Internet.han har lagt ut ettsom
Han får direktboken elektroniskt.och varje dag säljs antalett ex av

hjälperKonsultenför försäljningen till sitt e-cash konto.pengar
i skolaninte har några barnockså ibland till i skolan, hanäven serom

De harmed ungdomar.värdefullt komma i kontakthan det attsom



spetskunskap de tekniska och kulturella framstegenen senasteom
han behöver i sin roll konsult.som som

Doktoranden Lisa, den tredje i Annas doktorerar i Platonsrum,
filosofi och måste då och då undervisa. Idag har hon stu-en grupp
denter utspridda hela landet på hennes föreläsning.över väntarsom
Hon går in i studion och förbereder sin presentation i datorn och
kopplar sig de tio platser i landet där studenterna finns.motupp
Hon har lagt ned möda på presentationen ska intressantstor att vara
och spännande, de pedagogiska kraven universitetslärarna har
ökat mycket de åren. Efter föreläsningen förhon frå-öppnarsenaste

och besvarar i stunden fråga från Luleå och i frånnästagor ena en en
Slite. Utvärderingen med studenterna visar de nöjda medatt var
hennes insats.

I verkstaden tillverkas just mikrovågsugn efter instruktioneren
från det företaget i Vietnam och kommer simultant överstora som
Internet. Det försöksprojekt för det går minskaär ett att attse om

Änförtransportbehovet produkter tillverka dem lokalt. såattgenom
länge har verkstaden tillverkat, mikrovågsugnen, bilar, köks-utöver
redskap, datorer och cyklar. Försöket kommer pågå under någraatt
år för sedan utvärderas.att

Vid elvatiden kommer 19-årige Patrick släntrande till skolan.en
Han har precis slutat gymnasiet, har på skolans erbju-nappatmen
dande ha kvar arbetsplats i skolan gratis under år förattom etten att
kunna komma igång med sitt lilla företag. Skolan ställeregna upp
med arbetsplats, telefon, dator och lite stöd under hans första år. 19-
åringen har sedan barnsben varit mycket intresserad datorer ochav
programmering. Nu har han uppfunnit kommeren programvara som

kunna underlätta bokföring i företag,små Småföretagen har vuxitatt
explosionsartat under de åren, så marknaden finns där.senaste nog
Han har under sina fikaraster del med Greta sin idé ochpratat en om
har henne fått idéer hur skulle kunna bli bättre.av programmetom
Greta har också lovat fråga sitt medlemmarna i hennes nätverkatt

de kan intresserade marknadsföra åtom attvara av programmet
honom.

I på skolan samlas deltar i förett rum etten grupp som program
kompetensutveckling. De går igenom för lära sig hurett attprogram
de kan dra igång företag. De får under tidårs samhälleligtett eget ett
stöd för kunna utveckla sina intressen till bli källa tillatt att en



självstän-de arbetar mycketutkomst. De har alla olika intressen och
harhandledare. Någondigt hjälp mycket kompetentmed ettav en

turistverk-funderar på försökanaturintresse och startaattstort en
utflyk-huvudattraktionen skullei Litköping därsamhet göraattvara

medHan får hjälputfärder i Iiitköjving.och skogarna attruntter
marknadsför sigutforma sin verksamhet och med hur nätet.man

detverksamhet innanfungerandeHan hoppas kunna haatt en
riskkapitallitefå lånahär året slut. Han har också ansöktär attom

i sjön vidholmeför och påkunna köpa några kanoter stugaatt enen
Litköping.

svenska.sig skriva påOskar gått till påhar i skolan över öva attatt
sinahjälpfår därför mycketHan har det svårt med stavningen och av

medavskilt tillsammansHan sitter litelärare och äldre kamrater. en
olikaifinns antal olikalärare vid dator och Dettränar. ett programen

justhjälpa honom medtillgång till försvårighetsgrad han har attsom
rättstavningen.

iliggeriväg till fritids,Oskar sin skola vid två och gårslutar som
fritidsDär finns allt detanslutning till ålderdomshemmet. ettsom

kompisarsina spel och lek,möjlighet hjälp med läxor,ska ha; att
barnverk-tillprojekt för inoch Fritids har ett attannat. pengar en

med ibarnensamhet i land i Afrika. De med är pro-ett pratar som
från dembildtelefonen och får direktjektet Afrika varje dagi över

sker i deni talar vadhöra vad sker deras by och egnasomomsom
fåaktiviteter förLitköpingen. De genomför allehanda att jäengar,

har planterarelektroniska bevis påde säljer Internetöver ettatt man
med ålderdomshemmetde samarbetarträd i byn, de har basarer där

medkontaktfått bramed baka Pensionärerna harochatt enosv.sy
information. Iochi Afrika och de utbyter tankarde äldre i byn även

liggerland bynprojektarbete detskolan ska barnen göra ett somom
fler trädadop-för kunna säljai och utställning Internetgöra atten

tionsbevis.

i storstaden klockanGreta säljmöteSäljaren ska tre.ettvara
Kollektivtrafiken verkligenharHon spårvagnen till tågstationen.tar

klockangratis åka mellanåren, och detutvecklats de är attsenaste
I rusningstra-länstrafikföretagen.nio fyra dagarna de olikaoch på

Det bestämdesfik sidan mycket dyrt åka.det å andra närär att man
förhemmetvill incitament för människor arbetaskapa närmareatt

rusningstrafiken.för kunna undvika dennågra år sedan störstaatt
Stockholm ochi storstäderDet blivit främsthar succé, somen



människorGöteborg till jämndär det har lett det strömäratt aven
för förriställetåker med kollektivtrafiken hela dagen, somsom

träffa desmockfullt i rusningstrafiken. Hon fram män-emot attser
Detmed telefon och dator.niskor hon har så mycket överpratatsom
intealltid roligt få ansikten till och ävenär rösteratt namn, om man

träffasalltid behöver direkt.

förberederLäkaren Pelle sitter i sitt kontor i skolan och opera-en
led-genomföra timme. Han skation han ska någon ettopereraom

tagit snedsteg. Han100-meterslöpare i harband på ettUSAen som
besvärligt och går i datorn igenom dedet kommer bli tre-attvet att

Handimensionella fotografierna benet på 100-meterslöparen. vän-av
Han blir avbruten Annader och vrider på benet i datorn. somav

frågar vill fika. Det vill han.kommer och han taom en

efter mid-vid sextiden kvällen ochFamiljen återsamlas hemma
han mis-Oskar för titta på barnprogrammendagen sätter attTvzn

försurfar hemsida och klickar på ikonensade igår. Han in på Tvzs
emellanEfter Bengt och ber kommadem. stund kommer atten

jeans. Oskar barnpro-han måste beställasväng, ett par pausaren
får där derasBengt surfar in på Ellos hemsida ochochgrammet se

sig för och beställerjeansmodeller. Han bestämmer attett genompar
inom vecka.dubbelklicka dem. De kommer levererasatt en

ochOskar igen. Klockan åtta det nyheterbarnprogrammen ärstartar
utsändningen direkt. Stina behöversig förde bestämmer taatt se

surfar till databas medlite uppgifter till sitt skolarbete ochreda på en
skickahistoria. Hon ocksåinformation Litköpings attpassarom

några frågor. Anna hare-postmeddelande till borgmästaren medett
kvällenviktigt sina Australiensiska kollegormedmöte sentett

lite problemvideokonferens. Hon haroch kopplar då sig påupp en
bliför det skamed hur hon ska ställa den lilla kameran på attTvzn

till slut bra bild.bra, lyckasmen en

för ha sinanågra Litköpings föreningarI mediateket samlas attav
kafferep ochrespektive Pensionärsklubben ska ha gästta-möten. en

Scoutkåren harsituationen i Zimbabwe.lare ska berätta omsom
Deför lite lite äldre plane-i bredvid de demöte scouterna.rummet

baraför de verkar de ska ha lägerläger och ettrar sommarens som
där de diskuterarutanför Litköping. Moderaterna har möteettstrax
generationsgrän-förslag till tillborgmästarens hur hur mötena över

fram till det har borgmästa-ska utökas. De kommerkunna attserna
sig för skicka brevingenting med och bestämmergöra ettatt attren



med den andemeningen till henne. Kyrkans barnverksamhet stojar
inne i barnavdelningen mediateket. De ska multimedia-göraav en
presentation Jesus liv och leverne. Mediateket Litköpingsärom
självklara samlingsplats och här pågår alltid aktiviteter förening-med

skolan eller andra Det har mycket betydelsefull rollar, grupper. en
för skolan, också för de arbetar i Litköping. Det hitärmen som man
går behöver få tid för sin kompetensutveckling.när man egen

När Anna har sitt med kollegorna i Australien samlar Bengtmöte
Naturskyddsföreningens lokala styrelse till De ocksåmöte. utgör
hembygdsföreningens styrelse och ska idag hur de skaprata om
kunna fler de hundratal människor de har aktiva i hjälpaän än att
till med hålla några De har också på agendanängar öppna.att att se

det går bättre rutiner för ordna med källsorteringen. Detatt attom
har varit del problem med del människor inte tycks viljaatten en

sina och så har det kommit lite konsti-väl mycketsortera egna sopor
saker i komposten också. De kommer framtill de ska skickaga att ut
uppmaning Litköpings lokala framfördär de detöver nät ären att

viktigt alla hjälper till med sopsorteringen. Den sista punkten deatt
har på dagordningen diskutera vad de förskaär göraatt att protestera

regeringens beslut på vägbyggen. Deänmot att satsa mer pengar
bestämmer sig för protestbrev de skickar till allagöratt ett utsom
medlemmar med uppmaning skicka statsminis-det vidare tillatten
tern.

På kommer Linda städare till mediateket. Hon harärnatten som
valt arbeta med städning, arbetet ofritt Honi tiden.äratt trots att
måste sköta städningen mellan klockan klockanelva på kvällen och
sju på Det timmars jobb, det bra betalt.är ärettmorgonen. par men
Facket drivithar igenom intede själv kan välja de villnäratt som
jobba ska ha väsentligt högre lön de kan välja tiderna själv.än som
Linda trivs bra med sitt arbete eftersom det går kombinera medatt
hennes passion för odling olika salladssorter. Hon har till-stora av
gång till kolonilott med växthus i utkanten Litköping. Hon haren av
blivit framgångsrikså på odla sallad hon har skrivit litetatt att ett
häfte med råd och dåd kring det. Det har hon sålt Internet ochöver
får på förfrågningarså från hela världen hon kan betalt försätt tasom

besvara. Hon har också sin hemsida med reklam sig självatt egen om
på Internet, den besöks flitigt.
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Samhällets

utveckling

glokalsamhölleindustrisomhöllel.l Från

På hundra år Sverige förvandlats från fattigt bondesamhällehar ett
till framgångsrik industriproduktion.välfärdssamhälle byggt påett
Det inget tvivel vilken samhällsrevolution gång indus-råder om en

igen. Då,trialismen innebar och förändras vårt samhälle när sam-nu
hället från till industrisamhället, kunde deövergick bondesamhället

samhällsförändring intebefann sig mitt i denna stora sesom uppe
vidden omställningen. Den historisktbetraktelsen kräver ett per-av
spektiv.

Allt för vi står inför historisk epok i samhällsut-talar att nu en ny
utanför arbetsmark-vecklingen. En allt del svenskarna stårstörre av

intenaden välfärdsstatens självförtroende rubbat. Detta haroch är
denskett vidare. I själva verket detta tecknen pekarärutan som

samhällsomvandlingförestående samhällsomvälvningen. I denna står
informationstekniken i för och för utveckling-händelsernacentrum

befinner mitt iVi går samhällsera vinärmoten. ossen ny men nu,
denna utveckling, har precis våra förfäder gång, svårt att sesom en
vidden omställningen svårt förstå vilken framtidoch möter.attav

För åttio bönder. Idaghundra år sedan svenskarnaprocentvar av
livsme-arbetar mindre Sveriges sysselsatta medän tre procent av

Årdelsproduktion. Det finns idag flera frisörer det finns bönder.än
industriproduk-femtio svenskarna sysselsatta i1960 procentvar av

tionen. Idag denna siffra reducerats till hälften. Prognosernahar
arbetskraftenfemton år kommer endast tiosäger procentatt om av

återfinnas i industri- och livsmedelsproduktion och de arbetstill-att
fällen tämligendå erbjuds i den sektorn kommer hög-attsom vara
kvalificerade. Vad då vi göra När böndernas barnkommer andra att

oroligtgång flyttade till städerna undrade föräldrarna hur deten
skulle fanns ingen vettig männis-gå. I staden Hur kundemat. en
ka jorden På det idag många undraröverge sätt är översamma som



för dem i industrisam-hur det ska det inte längre finns platsnär
mycketproduktion. Och det gånghällets sätt en varsamma som

skulleomfattande industriella produktionensvårt inse hur denatt
omfattningen framtidakunna bli, det idag svårt föreställa sigär av

informationshantering.

jäm-i avseendenDen informationstekniska revolutionen mångaär
industrirevolutionenförbar maskintekniska, den hördemed den som

livförändra våratill. Informationstekniken kommer i grunden att
i tillfrån industriproduktion och fabrikersamhälle med centrumett
kommunika-informationshantering ochsamhälle domineratett av

fortaretion. går mycketSkillnaden det denna gångär avsevärtatt -
det inte hundra år.kommer att ta

i förhållande tillsamhälleIndustrisamhället helt nyttgav oss en
Industrisamhället uppbyggtdet förutvarande bondesamhället. är

Industriproduk-organisationen med maskinerna.kring arbetetav
industrisamhället definierastionen i fabrikerna och livet iäger rum

arbe-byggts kring dettaden komplexa begreppsapparat som uppav
fritid, ochFör självklara frågor arbetstid och semesterte. oss om

före industri-pension saknade meningutbildning, arbetsplats och
kommersamhället och mycket tyder på många begreppen attatt av

Sverigesförlora sin mening in i informationssamhället.gårnär
Alltflerindustri bidrar idag med endast tjugo ärprocent sys-av BNP.

ledning, administration,i informationsverksamheterselsatta som
information, marknadsfö-forskning, underhållning,vård, utbildning,

verksamheter behövsring, förhandling, försäljning För dessam.m.
kraftfulla kommu-inte fabrikerna eller fabrikernas organisation, utan

informationsteknikenmaskinernanikationsnät. När byts ut mot som
Deti sina grundvalar.samhällelig kärna förändras industrisamhället

rörligare,informationstekniska samhället karaktäriseras ett otryg-av
nätverkmed oöverblickbaramarknadskänsligt samhälle,gare, mera

informella kontakter mellanoch konstellationer tillfälliga ochsamt
medlem-stabila organisationer och livslångamänniskor, änsnarare

vi måsteskap. Förändringen kräver vårt medvetande och ompröva
måste våra ideal.våra värderingar och ändra

in-ofta uppfostrare till moderntMan har pekat på skolans roll som
disciplin och koncentra-dustriarbete. I skolan lär vi punktlighet,oss

arbetsle-inte och frågation. Vi lär sitta stilla, andrastöraatt attattoss
utföranödvändigt. Att arbeta innebärdaren råd detnär är ettattom

förändring, produkt.arbete åstadkommer materiell ensom en



Tankearbete, konstnärligt arbete och kunskapsarbete kan i industri-
samhället endast erkännas arbete levererardeattsom genom pro-
dukter. Arbetskompetens detsamma pålitlighet, punkt-lighet,är som
lydighet, och arbetsdisciplin. Arbetsplatsen fabriken och den krä-är

byråkratisk organisation. När inte arbetar har fritid.ver en
Arbetet spelar huvudroll i livet och det definierar Våra liv.en
Arbetsbeskrivningen diagram, organisationsmodell.är ett en

Det i detta samhälle informationstekniken utvecklas. Förstär som
det endast fråga slags maskiner för rationalisering ochett nyttvar om

automatisering industriproduktionen i takt infor-medav attmen
mationstekniken knöts i nätverk, under medialt ochsamman stort
politiskt intresse, framstod informationstekniken något annatsom -

i utvecklingen samhälle. I det samhälletmotorsom ett nyttav nya
handlar det tjänsteutövning industriproduktion ochänmera om om
tjänsteutövning samarbete mellan människor. Därför den efter-är är
frågade kompetensen i tjänstesamhället delvis den i in-dus-motsatt
trisamhället. Kompetensen i det framtida samhället för-utgörs av
måga till kommunikation, till initiativ, till verka i högt ochatt tempo
till aktivt nätverkande. Arbetsformen blir samtalet istället för att-
interagera med maskiner interagerar vi med varandra, d.v.s samtalar.
Samtalet kräver ingen särskild arbetsplats, däremot mötesplatser -
virtuella på och verkliga i vår omgivning. Arbetet utförs inte pånätet

på bestämda tider. Arbetsbeskrivningen övergår från dia-sättsamma
eller organisationsmodellen till /zypertexten med möjlighetgrammet

utvidga den både horisontellt och vertikalt. Arbetet utförs påatt en
marknad för tjänster med andra konkurrensförhållanden. Samhället
går från massproduktion och masskommunikation till personliga
tjänster, avpassade för individens personliga behov. Vi blir in-mera
riktade på upplevelser och de ska multimediala interak-ochgärna vara
tiva. Med den mobila informationstekniken vi frångår samhälleett
dominerat fabriker och fasta organisationer till rörligareav ett sam-
hälle, präglat osäkerhet, högt just-in-time oil-line.och Sam-tempo,av
hället domineras kommunikation förändringoch änav snarare pro-
duktion stabilitet.och

Industrisamhället domineras fungerandeväl organi-satio-stora,av
i vilka individen finner trygghet medlem. Industrisamhälletner som

de kollektivens samhälle. Att medborgare i välfärds-är stora vara en
ha på banken, ha anställning och för-stat, att attpengar atten vara

säkrad, innebär funnitha kollektiv trygghet imotstyckeatt utanen



industri-samhället digmänsklighetens tidigare historia. Arbetet i ger
plats och det viktigt sin plats. I fabriken harär att vetaen man en

funktion, befattning, definieras deoch rollen gränseren av som
denna befattning för vad du förväntas och intesätter göra göra.
Omfattningen funktionen ska-behörigheten och dettaavgör ävenav

trygghet. Man förväntas inte några initiativ sin behörig-utövertapar
tjänsteutövande flyttas frånhet. I det samhället verksamheten ut

fabrikerna, kontoren, sjukhusen och övergår till mobilt nät-ver-ett
Tjänsteutövning för-kande. kräver initiativ, social kompetens och

måga till kontaktskapande. Identiteten finns inte längre i befatt-
ningen, funktioneni eller i rollen, i den kompetensen.utan egna

Jordbrukssamhöllet lndustrisamhöllet Kunskapssamhöllet

Övergripande materiellt personligöverlevnad y
mål välstånd utveckling

,
iProduktion tjänsterimat varor

ifamiljen företaget nätverketOrganisations- :
form

lViktigaste mark kapital kunskap

resurs

F .Samhällets/merI

lndustrisamhällets organisationer och strukturer tenderar upplö-att
med övergången till informationssamhället. Kollektiven blir storasas

förvandlasoch och från organisationer plats ochanonyma som ger
identitet till samhälleliga skyddsnät med objektiva mått på existens-
minimum, vilka visserligen inte kanhåller nöden borta men som

ierbjuda form livskvalitet. Existensen garanteras menannan av
övrigt friställd. Utbildning, vård, service,hand ochär man egen
handel tilloch underhållning behovet tjänster, delstorav som-
består i hantera och förmedla information, omåttligt och underäratt

förlång tid framöver kommer tjänsteutövningen skapa meningatten
Så mycket vi. Men visnabbt växande kår tjänsteutövare. veten av

inte hur denna tjänsteutövning ska organiseras och hur viännuvet
organisera efter sam-häl-ska samhället denna verksamhet, så attnya

let inte utvecklas klyftor, orättvisor och ojämlikhet, såstörremot att



samhället inte utvecklas till för invå-vakuum dessett stort anonymt
känsla tillhörighet. Detta de frågorna förärutan storanare av en av

framtiden måste börja diskutera idag innan försent.det ärsom -

Vi utgå frånkan vårt svenska samhälle och våra styrande kom-att
försöka försvara informationssamhällets avigsidor såatt motmer oss

Detdet går. bra samhällsomställningen för fort,inte gårärgott att att
det finns broms, så får tid uppfatta omställningen fårochatt atten
möjlighet Men arbetslösheten stiger och social-näratt anpassa oss.
försäkringssystemen urholkas har inte riktigt tid alltförlyssnaatt
mycket på äldre samhällsformers lösningar. Samhällsomställningen
kan för ide vuxengenerationerna kännas förvirrande och det kan

svårt känna fasthar punkt. För ungdomarna äratt attvara man en
detta påtagligt. Ungdomarna har inte hunnitännu ännumera
någon fast punkt i tillvaron och sig samhällets konturer ännuternu

otydliga. Allt andel utanförungdomarna står arbets-störremera av
marknaden. Det utbildatsde har för, formellt eller informellt,som
existerar inte längre-det har bytt skepnad. Utan erfarenhet från

sig gamladet eller det samhället försvåras inträdet på denvare nya
tynande arbetsmarknaden ytterligare. Klyftorna mellan ungdomarna
ökar i snabb Dennatakt. negativa trend måste brytas, riskerarannars

mycket problem i framtiden. Ju snabbare vi inseratt stora att
det tjänstesamhälle vi utvecklas och därför tjän-detär ärett mot att

vi ska utveckla, desto snabbare kommer vi kunna sättaster attsom
folk i arbete. Vi måste därför i utsträckning orientera vårtstörre sam-
hälle expansiva branscher möjligheteroch undersöka allamot nya,

våra tjänster. Vi måste utmaningen från framtiden.att exportera anta

Samhällsomdaningar kännetecknas begrepp och gällandeattav
ordning ifrågasätts. Tidigare tydligt åtskilda verksamheter blandas
och dem emellan suddas Arbete och underhållning,gränserna ut.
arbetstid och fritid, offentligt och privat, myndighetsutövning och
företagande, barn och och kvinnor tingsaker och blan-mänvuxna, -
das på tidigare omöjligt. Gränserna försvinner ellersättett som var
flyttas och dras. Vårt industrisamhälle brottas medgränser attnya
försöka hålla isär tjänsteutövning och privatliv något i tjänste-som-
samhället har smält samman.

Vi upplever just de typiska övergångsbesvär kännetecknarnu som
samhällsomdaningar. En fjärdedel Europas arbetsföra befolkningav
står utanför arbetsmarknaden och denna gång finns inget Amerika

Viemigrera till. befinner i skarven mellan två samhällsformeratt oss



genomföra nödvändigatill devi utnyttja denna skarvoch måste att
indus-det döendeförändringarna. i dagens kvarlevaUngdomarna av

nödvändigheten föränd-insetttrisamhället har för länge sedan av
inteförändring uteblir kanSå dennaringar i samhället. länge man

deltagande och föraktdemokratisktminskaträkna med änannat ett
viktigtDärför såetablissemang. detpolitiker och är attenormtmot

alla ocksåsamhälletdagens vuxengeneration, den sätt,styrsom
klivet.detfotfästet litet för kunnavågar släppa att ta storaett tag

generationernapotential föraInformationstekniken har att sam-en
för detta skaMenåstadkomma möten. att varaatt nyaman genom

riske-och med påmöjligt alla införståddakrävs är noterna,att annars
vattendelare mellanistället utvecklainformationstekniken att enrar

generationerna.

Är förut-teknik Ja, undersamhällsomstöpandedå verkligen enIT
teknik. ITvill förändra samhället.sättning ärär änatt enIT meraman

efter industrisamhäl-kan vididé idén samhälle taett nytt somom-
blivitförändringar harutlöser delet. IT den katalysatorär somsom

så stark skerEftersom på idénnödvändiga i samhället. ärtron sam-
i utveckling-och elleri huvudsak inom IT-sektornhällsexpansionen

När det handlarsektorer.IT-användningen inom andra ITomen av
upplevereftersomföretagen inte särskilthar ont manpengar,om

Mångaoch satsningarna påframtiden avhängig attanserIT.ITsom
tid till eftertan-det finns inteutvecklingstaktenmåste dämpaman -

samtidigti detDet ligger mycketke med det höga ärtempot. men
och förhopp-växande på någotsvårt dämpa starktdet nytttroatt en

Återigen in. Dagensgenerationsgränsernaningsvis spelarbättre.
utveck-utvecklingen och påpåvuxengeneration har en annan syn

förändra det samhällebråttom. De villlingens takt. Ungdomarna har
samhälle tillbaka-fått sighar lärade sedan barndomen är ettsom

förutsätt-ningar förplötsligtinformationstekniken skapasgång. Med
fri-samhällsutveckling,förena hållbar, miljöanpassad störreatt enen

förändrar mycket iochtillväxt. IT hopphet och obundenhet samt ger
så stark. I denidénvår sinnevärld, därför äratt tron ITom

utveckling.både framtid ochmeningen är IT

skulleradion också. RadionsåBelackare kan säga att sa man om
revolutionera folk-bild-ensamhet,bidra till isolering ochbrytaatt

världen ianalfabetismen, knyta ihop helaningen och ett osyn-utrota
världsfred. Så blevbeståendeockså skapaligt nätverk och kanske en

den tidens informa-skillnaden mellandet bekant inte. Vad dåärsom



tionsteknik och dagens informationsteknik, motiverar dennasom
starka tro Radion byggde på envägskommunikation, uppifrån och
ned. Det de styrande och den tidens nomenklatur styrdevar som
radion och avgjorde Vad sändes. Till exempel hävdas detsom att
nazismen aldrig hade kunnat sitt genomslag nazisterna inteom
hade haft tillgång till dåtidens effektiva propagandainstrument.mest
Radion föremål för styrning. I Sverige reglerade vi radion ochvar
bruket krävde licens. Radion blev instrument för dåtidensett styran-
de och den sociala ingenjörskåren. En upplyst elit talade till och
undervisade folket. Detta blandades med diverse förströelse som
kunde lämplig.anses

Dagens informationsteknik utvecklad under informa-är mottot att
tion fri. Internet anarkiskt uppbyggt,är omöjligtär kon-trolleraär att
och omöjligt På Internet kommunicerarstänga människoratt av.
horisontellt den vertikala styrningen finns inte. Heliga och oheliga-
allianser ingås och bakom datorn alla Det värdär äranonyma. tan-
kar och idéer det gäller, inte någonär upplyst elits. Ensom som
hemsida avslöjar inte med automatik din organisatoriska ochwww
finansiära styrka. Attraktionskraften till bygger dess oregleradeIT
tillstånd. Att kunna kommunicera med andra jämbördig görsom en

världen flätas i ömsesidigt beroende. Genom föraatt ettsamman att
människorna förutfattade meningar skapas betingelserutansamman
för förståelse för varandra och för världen helhet. Tanken påsom-

fortsatt mänsklig existens i värld inte oändlig, varken iären en som
fråga avstånd eller får näring ingjuteroch framtid-om resurser, ny
shopp. Detta skillnaden mellan den gamla informationsteknikenär
och den nya.

samhället inför revolution likamed kraf-ståraH nu en ny
öterverkningartiga tillgång övergångensom en

industrisamhöllet innebar,

Q
upplysning bör medborgarnaatt staten göragenom

medvetna den omställning håller ske.på attom som



1.2samhälleförändraAH eh

tek-alltid tagit tillearly adapters. Vi harnationSverige är oss nyaven
Sverige värl-ingen slumpDet alltsåi rasandenik äratttempo.ett

Genomgått oss.Finland harmobiltelefontätaste landdens näst om
vi förutsätt-teknik har godaanpassningsförmåga tillvår snabba ny

dess fördelar. Menochlära användaningar snabbt attatt seatt IToss
sina värdering-förändraintesig teknik detsammatill är attsomta ny

ställahandlarintåginformationsteknikensEftersom attytterst omar.
också benägnamåstetill villkorsamhället omvär-attvaranyaom

förkännsdetVi måste vågaandra värden.dera överge tryggtsom nu
inte harfinner trygghet ivi idagframtid, eftersom detoviss somen

förindustrisamhället bakomvåga lämnaframtid. Vi måstenågon oss
vikrävainformationssamhället. Detta kommeriträda in att attatt

värderingar förgamlaockså lämnar våraindustrisamhälletmed nya.
Är för dettavi rustade

ochsamhällettänkaroll i vårtStabilitet spelar sätt attstor omen
stabilti i grundenupplevs avbrottFörändringarvåra liv. ettsomom

definitiv-viuppfattas fortfarandeförändringtillstånd. Varje som
avsiktenstabila tillstånd medVifortfarande avtal. skaparskriver att

vadhar inteförändringar; vadförbegränsa vetutrymmet men
för-negativaalltförförsäkringvi får stabilitetoch är storamoten

värde.stabilitetenuppfattarUppenbarligenändringar. ettsom
i syfte förvalta,strukturerorganiserat i fastaVårt samhälle är attatt

samhällsteori kanmaterialistiskMen medförändringar.motverka en
Informations-tek-livsform.förändringar i vårfortsattavi förvänta oss

tidi-någonsinförändringar, snabbaresnabbaniken dessutom änger
förändringen till livs-självadärför vi kanFrågan göraär omgare.

och därmed inte behövai förändringenvår trygghetform, finnaatt
villkorförändringensöverraskadebli omskakade och trä-så när nya
förändradeindividensmycket frågain Förändringender är omen

samhället trygghets-vidtrygghet. Viinställning till ärär attvana
kommamåste trygghetensamhällei morgondagensgaranten men

utifrån.istället förinifrån självaoss



Fig. 2 Traditionellt ochframtida trygghetsbegrepp

Industrialiseringen vårt samhälle exempel på kulturensär ettav
svaghet och styrka. Svagheten visar sig i hur lätt kultur går underen

de materiella villkoren förändras. Efternär bara generationerett par
så det ingen längre minns hur livetär på landet, i bondesam-som var
hället. Styrkan visar sig i hur svårt det för individen ståär att emot
den rådande samhällskulturen, hur svårt det bygga ochär upprätt-att
hålla med avvikande materiella villkor och med avvikandereservat
kultur. Industrialiseringen lovade karriärer och högre materiellnya
standard. Ingen traditionell kultur verkar i längden kunna stå emot

Ärsådana löften. löftendet bibehållen eller förbättrad materiellom
standard denna gång kommer förändra våraäven värderingarsom att
till samhället och därmed möjliggöra övergången till informations-
och kunskapssamhället

För kunna förändra måste skapa förändringsklimatbraatt ettman
för verka Man kan tillåta öar däröverväga gäng-attprocessen att

lagar och regler kan åsidosättas i paradigm.strävan prövase att nya
Samhällets fasta struktur hindrar ofta förändringen. Samhällsstruk-

i grunden tämligen statiska eftersomär oftaturerna ärsystemen
resultat politiska kompromisser. Strukturerna ägnade åt för-ärav att
valta, inte åt förändra. Morgondagens samhälle måste bliatt mera
dynamiskt och förändringsbenäget vi vill nå jämställtettom sam-
hälle, där alla tillåts medverka på såväl arbetsmarknad i det övri-som

livet. Det sektoriella tänkandet inte förärga avpassat morgon-
dagens samhälle, inte för dagens samhälle. Sektortänkandetens
hör i själva verket gårdagens samhälle till och måste ersättas ettav

tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt Ingen människa leversynsätt.mer
isektorer



tänkandeAlternativttolkningTraditionellSamhällets syn

Kunskapssamhället:LönearbeteVision
kunskap-
kultur-
kommunikation-
kreativitet-

samhälleaktivtsysselsättning EttMål Full

LivskvalitéVärdeunderlag Tillväxtsamhälle
Gemenskap

meningsfullt livmål i sig EttIdentitet Arbete ett

Självgående kompetenssigFramtidens lönarVad
Livskompetenskvalificering

kompetensSocial

KreativMänniskosyn Styrning
ResursrikVill ta ansvar
UnikKlient

Utbytbar

tänkandesektortäniéandeoelzalternativtTraditionelltF 3

l O

utsträckningtrygghetmänniskans måstei över-störreatt
istället För"inifrån-perspektiv"Frånutgågå ettatt

"utifrån-perspektiv",ett

iörändrings-ochdynamisktblisamhället måsteatt mera I
benäget,

sektortänkandesamhällets måste ersättas ettatt merav
tvärdiscipiinärttvärsektorieiit och synsätt.



Framtiden idag1.3.

Varför diskuterar vi i så liten utsträckning framtiden Individen skaf-
far sig pensionsförsäkring inte så mycket förgören men attmera
aktivt utforma sin framtid. Livet rullar på i invanda och varjegängor

förändring kommerstörre överraskning. Om frågarsom en man en
hur dennes liv kommer femton år det troligtärperson att utse om

får i stil med "Det har jag inte funderat så mycketatt ettman svar
Ungefär skulle jagöver. tro. Organisationer och samhällensom nu,

individer i dettaär avseende. Inte heller där så myck-görs värstsom
Ändåreflektioner framtiden. skulleöver individer, organisationeret

och samhällen kunna mycketutöva övertänkt och aktivtett stort,
inflytande sin framtid, istället för baraöver passivt denatt ta som
den kommer. Framtiden resultat dagens beslutär och dagensett av
icke-beslut. Det står klart står inför omfattande förändringaratt av
vårt samhälle och därför måste vi arbeta med denna förändring Vinu.
måste fundera framtiden och vi måste finnaöver lämpliga strategier
för den, så samhället inte utvecklas till något Vi inte vill medan viatt
står och tittar på.

När bilen gjorde ientré samhället lät samhället sig snällt anpassas.
Idag lever vi i utsträckning efter bilen. Vi jobbar, bor, handlarstor
och tillbringar vår fritid efter bilens villkor. Med den teknikennya
torde bilens betydelse samhällsformerare kunna minska försom men

inte historien ska med informationsteknikenatt upprepas nu som-
undergörare måste samhället vägvalen för framtiden. Omange-

hur vi vill samhället ska utvecklas, så kommer tekniken förattanger
ändamålet så småningom komma. Men hela tiden liggeratt om man

efter och bara koncentrera sig och integrerasteget att anpassa ny
teknik i dagens samhälle, så kommer tekniken samhälls-att styra
utvecklingen precis så skedde med bilen. Det gäller därförsom att-

visionerna och utgå från allt möjligt. Vi kan inteärange att att styra
utvecklingen vi inte talar vi vill den.vartom styraom

Kanske samhällsutvecklingen påär komplextväg änmot ett mera
samhälle allt färre egentligen begriper Alltfler kan tycka sig dri-som
vande i utkanter särskilt mycket desssystemens utan att veta om
inre. Då kan inte förvänta sig något intresse för med-störreman att
verka i utformningen det framtida samhället. Men då måste vårav
uppgift försöka förklara samhället, blottlägga det och visaattvara att



ihop. Det kansketing hängerhur saker ochsambanden, förklarapå
samhällsut-folk engagerade iuppgiften för fåprimäradenär att

demokratiskautvecklingen vårtdärmed ivecklingen och system.av

iframtiden. Ett samhällevi börjar diskuteraDet alltså dagsär att
skaidéer detockså ständigtförändring behöverständig vartnya om

Vi utvecklaaldrig givet. måstedit. Vägvaletoch ärvägarnaom
Dagens politikertänkandet.långsiktigavåra visioner och det är över-

avhandlasmåstebryderiermed dagsaktuellalastade genastsom
Därtill ställer kravdet.höga krävereftersom samhällets tempo

rimmarpolitiker. Sammantagetvåraadministrativ kompetens av
reflektion. Framtidenintresse förmöjlighet till ochdetta illa med är

Därför måsteåt sidan.och sedan läggerfråga påinte svarman geren
och inteframtiden i samhälletdiskussionenvi försöka sprida en-om

politikernaskylla påför sedanpolitiker med den,bart belasta våra att
försöka skapaVi måstebehandla frågan.för inte lyckatsde enatt

medbor-arbetsplatser,framtiden; i skolan,folkrörelse genomom
Politikernasframtiden dryftas.media måstegerliga forum och i upp-

för diskussionenvisionära idéerunderlag ochgift är menatt ossge
föras på breddiskussion kanredskapen såförse medockså att enoss

växelspelfruktsamtmåstemedborgarefront. Politiker och ettgenom
framtiden.visionerna förtillsammans forma

samhällsomvandlingbasen i denInformationstekniken utgör nu
omstörtande, ellerlikamångastår inför och är rent avmenarsom

tillfrån bondesamhälletgång övergångenomstörtande, som enmer
informationsteknikens intåg förän-medindustrisamhället I taktvar.

Defrämst deoch attityder hosdras värderingar normer som enunga.
Dagens harinte idag.i samhället gällervägledandegång ungavar

värderingar,för sinasitt handlande ochutgångspunkter förandra var-
samhället och ungdomarnamellankontaktytornaför förändringar av

baramycketInformationsteknikenblir nödvändiga. änär ettmera
konsekvensenhjälpmedel. Deninförande äryttersta av ITett nyttav

vifördärför bestämmasamhället. Vi måsteförändring omossen av
inte.förändring ellervill dennastyra

samhällsfas infor-fullständiga in iVi det nästastegetattmenar -
vill kalla detvadkunskapssamhället, ellermationssamhället, man nu

Därförgeneration till.framtidentill. Och hörhör framtiden ärnästa-
ifrågor kommerdessaungdomarsotroligt viktigtdet så att syn

inriktning på arbetetdärför vi harljuset. Det ocksåär attsomsom
samhällemorgondagenslångsiktig visionsöka formulera uromen



vårt ungdomsperspektiv. Ungdomarna i samhället ochär en resurs
det gäller tillvarata den ska diskutera vägval ochnäratt resursen man
samhällets utveckling. Med teknikens hjälp har förutsättningarna för
kommunikation mellan ungdomar och generationsgränsernaöver

förbättrats. Det gäller utnyttja dennaavsevärt möjlighet såatt attnya
samhällets kollektiva kompetens kan användas på bästa intesätt,
bara i morgondagens samhälle också inför klivet in i morgonda-utan

Detsamhälle. hotet bra samhällsutvecklingstörsta ärgens mot en att
inte möjligheterna omkring ungdomarna.se oss -

det krävs För kunna påverka samhällsut-visionerGH att
vecklingen,

politikerna har särskilt För Formaatt visio-ett attansvar
nerna,

det viktigt alla delaktiga visionsskapandet.ör iatt äratt



Glokalsamhället -

samhälls-nyHett

begrepp

glokalsamhöllettillFörändringen 2.l

samhällsutvecklingen.medyrkesområden förändrasDe traditionella
Deanställs.utbildningsnivå hos deDet allt högrekrävs ar-nyasom
lågkva-lifi-dekvalifikationer medanhögrebetstillfällena kräver allt

utveckling skerDennaförsvinner.arbetsuppgifterna övercerade
industrin.minst inominteinom alla sektorer,västvärlden ochhela

Även ianvändsoch hantverkjordbruktraditionella sysslori ITsom
internationaliseringen ochSamtidigt lederutsträckning.allt större

produktutveckling skerochtill produktioninformationstekniken att
viss nationKopplingen tillvillkoren detdär är mest engynnsamma.

Men i tjänste-nätverket.i det globalaför verkandetfår stå tillbaka
tjänste-viktig. Alltså måsteindividualiseringtjänstenssamhället är

såväl mentalttill kunden,närhetkänslaskapaproducenten aven
ide factorollspelar det ingenSom kundfysiskt. pro-varavar ensom



duceras det viktigt får likaär god serviceär änattsom man var man-
bor. Ett exempel kan illustrera övergången till glo/éal-annat som ett
samhälle Agenda Företrädare förär världens länder samlades på21.
den globala i Rio de Janeiro för utverka rikt-arenan att gemensamt
linjer för lokalt miljöarbete i global värld.ett en

IT två utvecklingslinjer: globalisering och decentralisering.ger
Informationssamhället det globala samhälletär också det lokala.men

på radikalt förändra innehålletär i mångasväg arbete och ska-attIT
möjligheter till kommunikation och arbete avstånd.överpar stora

Med den informationstekniska utvecklingen ökar möjligheterna att
arbeta globalt bo lokalt. Industrisamhällets mastodontlikaattmen
betongmiljöer kan förhoppningsvis dem inte trivs däröverges av som
och de redan bor i lokalsamhällen behöver förhoppningsvissom
aldrig flytta till städerna de inte vill. Samhället utvecklasom mot ett
g/oéa/sam/zä//e och näring åt tidigare politiska visionerger ny om
lokalsamhället. Städerna byggdes för tjäna industrisamhället, dåatt

bundna i tid och Med ökar möjligheterna för männis-var rum. IT
kan i bo på plats verka på plats.attgemen atten men en annan
Självklart kommer många i framtiden vilja bo iäven städerna,att
kanske framförallt de vi inte nödvändigtvispoängen är attunga, men
måste bo i städerna vi inte vill. Vi får på helt möjlig-sättom ett annat
heter val. IT det igöra utsträckning möjligt ocksågör störreatt ett att
försörja sig platser där fastighetspriser och levnadsomkostnader är
lägre i storstäderna. Därmed fleratorde attraheras flyttaän tillatt ut
platser där livskvaliteten kan i andra värden i Ochmätas än pengar.
de redan bor på avspända platser får med ökad inflytt-som mera en
ning möjligheter klara sin för-sörjning. IT harstörre redan idagatt
givit liv till döende glesbygder och vi spelar våra kortnytt rättom
kan förhoppningsvis denna förstärkas.trend

Utvecklingen beträffande människors deltagande i de demokratis-
ka går människor i utsträckningstörreprocesserna mot att engagerar
sig å sidan det lokala planet och å andra sidan på det globalaena
planet. Den jordnära vardagen och det globala sammanhanget fram-
träder allt viktigare medan den nationella i störresom arenan
utsträckning ifrågasätts demokratisk plattform. Politikenssom en
tilltagande internationalisering förstärker denna utveckling.



IT-rådabedömer,Ungdomens

För Framtidenlevande begreppgiokaisamhöiiet öratt ett
utifrån utveckiingsiinjer:tre

och Hödenkommunikafionens utveckling0
g|oba|t |oka|t samagerande,möjiiggör ocheh

utveckiingstendenser med ökatdemokratiska0
giobai och iokai nivå,påengagemang

g|oba| produktionmednöringsiivets organisering0
|o|a| identitet.men



Glokolsomhöllef både för individen och kollektivet2.2. -

I samhällsutvecklingen betonas individen alltmera. Allting individu-
aliseras och det i den personligheten och kompetensenär egna som
individen finnamåste trygghet. Kommer med detta individanpassa-
de samhälle solidariteten och känslan för människokollektivet att
försvinna Vi inte det. Snarare det så dessa starka mänskli-ärtror att

värden får andra uttrycksformer. I glokalsamhället utvecklar indi-ga
viden för den lokala omgivningen föroch den globala hel-ett patos
heten. Mellannivån, dagens nation, tenderar dock hamna på mel-att
lanhand. Allting tyder människor i högre utsträckning intresse-att

sig för sin omgivning lokala demonstrationernärmasterar genom-
och aktioner, enfrågerörelser medan intresset för den natio-o.s.v -
nella och partiets massideologier kommer i skymundan.arenan mera
Genom den ökade globaliseringen kommer omvärlden allt närmare

och utvecklar förståelse och känsla för omvärldens problem.oss ny
Miljöfrågorna globala, liksom problemen överbefolkningmed ochär
svält. Vi lever i det lilla, det lokala tänker i det det glo-stora,men
bala.

Individen måste alltid kunna sina intressensamordna med andra,
varför samhället aldrig kan bli individbaserat. Annars intedetvore

samhälle. Människor lever tillsammans verkar tillsammans.ochett
Så har det alltid varit och inget tyder på detta grundläggandeatt
mänskliga drag ska försvinna. Den fasta organisationen övergår till de
lösliga nätverken i glokalsamhället. Den mänskliga verksamheten
delas i grunden i professionellt inätverk och socialt. I nät-ett ettupp
verkandets tidevarv lär dessa nätverk smälta i allt störresamman
utsträckning, tillsammans med sammanflätningen arbete och fri-av
tid. Denna utveckling kan mycket väl betyda den socialaatt gemen-
skapen ökar fården andra former. Det individ jagär ärattmen som
stark det enbart tillsammans med andra individer jag kan haärmen
någon glädje min styrka. Med fokus individen istället förav orga-
nisationen blir för hämmande hierarkier mindre till för-utrymmet
mån för platt organiserande. Därmed ökar möjligheterna förett mera
mänsklig på lika villkor och inte möj-över gränsersamvaro som vore
liga i industrisamhället.

Det dock viktigt komma ihåg kan innebära oändligaär att att IT
möjligheter för Vissa kanske inte för alla. En utvecklingmen mot ett



måldärför alltid haindividbaserat samhälle måste attsom om-mera
anled-olikasig osäkra eller begränsasfatta dem känneräven avsom

funktionshindrade ochmöjligheter förningar. lT medförakan ITnya
social bakgrund detinte skillnad på etnisk elleri sig självt ärgör -

an-vända infor-skillnader. Menmänniskor dessagör attgenomsom
för-utsättningarbättreVi förhoppningsvis skapamationstekniken kan

Med ställsför i samhällede dagens sagtutsatta IT somgrupperna.
industri-gällde iindividen förmågor dekrav på och andra än somnya

finnas möjlighet för andraDärför torde detsamhället. attgrupper
industri-fallet ii glokalsamhället vadsig gällande ängöra som var

bli lidandekroppsspråk kan dockDe beroendesamhället. är avsom
andra inte lärkommunikation, så längemed den osstypen avnya

uttryck.för abstrakta idéer ochuttryckssättentolka deatt nya
skapa hem-ofta bäst påFaktum dyslektiker deär ärär attatt ensom

symboler.uttrycka sig idärför de har förmågansida på attattwww",
värld, så måsteverkningsfullt i verbalMen för detta skaatt envara

intelära alltingVerbala förmågan vidga ochhar den attossosssom
flerafaktiskt ske påkanuttryckas i ord. En beråttarprocessbehöver

Multimediaordet.hjälp det skrivna och sagdabara med ärsätt än av
såväldet kanperfekt i detta avseende, texttransporteraattgenom

ljud bild och video.och som

kunskapssamhället har förutsätt-informations- ochatt
jämlikt samhälleochbli rättvistningar att ett mera
möjligheter,att utsätta grupper nyagenom ger

Q
för ochdet krävs målmedveten rättvisaIT-strategiatt en

jämlikhet för detta ska lyckas,att

breddas.därförsamhällets kompetens måstepåatt syn



Fomilien, hemmet, medier fritidoch glokolsomhöllet2.3. i

Nya informationstekniska tillämpningar för bruk i hemmen underär
utveckling. Bredbandskommunikation förutvecklas integreraatt
hushållens kommunikation med omvärlden och börjar byggas innu
vid nyproduktion bostäder. Om tio år kommer de analoga radio-av
sändningarna avslutas i Sverige och till dess ska den digitala radi-att

utbyggd. Den digitala radion kommer förvisso inte inne-on vara att
bära särskilt mycket Det radio på Internet, vilket medförärnytt. nya

lokal, småskalig radioproduktion kan global spridning. Digitalatt
under utveckling. Med utbyggd digitalär möjligheterTV TV ges nya

till interaktivitet och individuella valmöjligheter. Digital Tv-teknik
möjliggör också sammankoppling och nåtverkstjänsteren av Tv:n

Internet. Videokonferenssystemen utvecklas hela tiden ochsom
möjliggör multimediala telefonsamtal. Mycket forskning och arbe-

inriktas också skapa små datorenheter för kopplate att att sam-
hushållens olika så med små kontrollenheterapparater,man att man

kan hemmets olika funktioner. Vi kommer möjlighe-styra att nya
utföra vårt från vårt hem. Vi familjemedlem-värvter att attmenar
viktigaste IT-miljö i framtiden kommer hemmet.marnas att vara

Svenskarna flitiga konsumenter dagstidningar. Många hushållär av
håller sig med både lokaltidning och rikstäckande tidning.en en
Den informationstekniska utvecklingen pekar dock medie-mot att
konsumtionen och medievanorna håller på ändras. I glokalsam-att
hället torde allmän nyhetsförmedling försvårt betaltatt tavara -
redan idag får nyheter gratis via Internet och de flesta tid-störreman
ningar och nyhetsförmedlare, lokala och nationella globala, hål-som
ler sig med hemsida på Internet. Det i framtiden tordeen som man
kunna betalt för fördjupad journalistik i särskildaär ämnen.ta
Risken med denna utveckling den seriösa undersökande ochär att
granskande journalistiken får stå tillbaka, eftersom dess kommersiel-

värde inte självklart.är

Medier och nyhetsförmedling utvecklas rikta sig denmot att mot
enskilde individens intresse det kollektiva intresset. Viänsnarare
väljer själva vad vill del i form nyheter och underhållning,ta av av

vill del det och vill del Dettanär det. tordeta av tavar ettav ge
för lokala nyhetsförmedlare, eftersomstörre de har störreutrymme

möjlighet individualisera nyheterna, och de globala nyhetsför-att



medlarna, eftersom de kan förmedla de världsliga sammanhangen.
De nationella nyhetsförmedlarna riskerar därmed hamna i skym-att

från nationella tillundan i takt med intresset förskjuts denatt arenan
den globala lokala.och den

Distansutbildning distansarbete framstår alltmera al-och som som
Äventernativa former för individens verksamhetsutövning. dessaom

former fysiska miljöer för våraldrig kan eller bör helt andraersätta
betydelse öka bas för vårverksamhet, tenderar hemmens att som

verksamhet. Med ökande andel vår tid i hemmen suddas grän-en av
fritid studier eller kompetensutvecklingmellan och arbete, utserna

utföraalltmera. Vi väljer i utsträckning ska vår verk-sam-större när
vi avkoppling. Om arbetar hemifrån ochhet och skanär Linna oss

därmed också spendera tid med familjen till vardags, lärkan mera
vill Mötetockså behov andra vi kopplanärstörre mötaatt av.av

behöver inte alltid ske i verkliga världen, kan ocksådock den utan
sig utveck-ske i den virtuella världen. Man kan mycket väl tänka en

ling virtuella biografer eller efter ha föreställ-därteatrar, att settav
människor i virtu-ningen hemifrån diskuterar denna med andra ett

Det troligt form avkopplingellt dock knappast dennaär attrum. av
verkligtblir den dominerande den lär fram alterna-växa ettmen som

tiv.

valmöjligheter för människor. Tidsbegrepp spelIT sättsger urnya
och individen får möjlighet enskilt eller tillsammans med andraatt
själv välja vill vissa inte vill det. In-saker ochnär göra närman man
divider ocksåföds med olika tidsrytmer och detta kan hörsammas
med hjälp Men för valmöjligheten inte ska skenbaraatt varaav IT.
måste vi för människor får tillgång till för hemmenverka att attIT,
får såväl individenstillgång till Hemmen framstår alltmera somIT.

infor-familjens viktigaste rT-miljö, bas för våra liv i ettsom som
mationssamhälle. Därför ingå slags basutrustning imåste ettIT som

i utvecklingen.våra hem ska kunna med hela samhälletom
Detta kraft, i form och pedagogisk för-kräver uppmuntranav pengar,

mödamåga, har samhällsrevolution skersagt att utanmen vem en

undersökningUnder vårt rådslag, Ung genomfördes96, avIT en
i förhållande till Där framkomattityder och värderingar IT.ungas

bl.a. i dagsläget lär sig använda i framförallt hem-männenatt att IT
sig 1T-använd-miljön och på informell Kvinnorna däremot, lärväg.

ning formell i miljöer skolan. I hemmenpå ochväg männentarsom
stödsdet. Varför det så En förklaringarna, ocksåöver, ärsas av som



enkätsvaren, kan det beror på ge-nerellt harmännenatt attav vara
bättre kunskap IT-användning och kvinnorna uppfattar sigatten om

själva mindre kunniga de kanske i själv verket Om hem-än är.som
blir den viktigaste IT-miljön måste inrikta på höja kvin-met attoss
kunskaper generellt och specialrikta insatser såvälnors motom IT

skola hemmiljön i detta avseende för på flera fronter skapaattsom
förutsättningar för höja kvinnors kunskaper iT-användning.att om

Det måste roligt använda iT-användningen skaattvara IT om
det genomslag behövs för jämlik utveckling samhället.som en av
Därför bör satsningar höjer iT-kunskapen inriktas våra in-som

dessa betingande professionellavåra ellerärtressen, oavsett om av
Ärsociala roller. nyttoorienterad vill också hur kanman man se man

iT-användningen, nöjesorienterad villärnytta av man mera man se
hur förströelse.kan Vi måste vädja till våra olika sinnen vinärIT ge
påvisar det verktygets användningsområden. Genom inkörs-attnya

baseras på de intressena blir det sedan lättare ocksåporten attegna
använda det iverktyget andra sammanhang. IT verk-är ett nyttnya

för vårt logiska tänkande för därföroch våra känslor det gällertyg -
utbilda människan i IT-användning på bägge dessa sätt.att

Gränsen fritidmellan och skolarbete, liksom fritidmellan och yr-
kesarbete, suddas i takt med får del i våra liv.störreut att IT en
Sysslor i dag fritidssysselsättningar ikansom anses som morgon vara

arbete. Det kompetensen videtta. Därtill kommer iär avgörett som
utsträckning själva välja arbetar och ledigastörre när när äratt

och vad med fritid och med Detta innebär detarbete. attmenar
inte riktigt ändamålsenligt särskilt föreslå åtgärder skaär att som
främja IT-användningen fritiden.på Som iställetbörsagtovan man
inrikta sig på fundera hur kan kopplas till olika intressen,överatt lT

idessa dagens mening fritid elleräroavsett attom anse som som
arbete.



Ungdomens lT-rådbedömer
s

Framtidenhemmen kommer individens vikti-iatt att vara
lT-miljö,gaste

samhällsutvecklingen kommer leda till sövölatt att att
skolarbete yrkesarbete kommer tydligareattsom
inriktning individenspå intressen,

särskilda lT-anvöndning fritidensatsningar på påatt
dörlör meningstullt.inte ör

Ungdomens IT-råd använder informationstekniken till bl.a.att
hålla hjälp bildtelefoni.med Det utmärktmöten är sättett attav

behöver kors och ochmötas tvärsutan att utan attman resa man
behöver för mycket tid. Vinsterna i tid, och minskadavsätta pengar
miljöbe-lastning uppenbara. Men mötesformdenna inteär är gängse,
Varför byråkratiska hinder direkt uppkommer. Bristen i regelsyste-

uppenbaras för ungdomsförening för kunnamet t.ex. atten som
kommunala statligaeller aktivitetsstöd måste fysiskt närvaran-vara
de. Detta bör ändras på.genast

,UngdomensJI-srádföreslår
77 .,

virtuella med hjälp bildteleioni iöm-mötenatt t.ex.av
ställs med verkliga tröga Före-bidrag tillimöten om
ningsverksamhet m.m.



och kommunikation glokolsomhölletMöten2.4. i

Samtidigt mötesfrekvensen ökar idag blivit for-har mötensom mer
maliserade. Man ofta med almanackans hjälp och i småmöts grup-

Kollektiva ofta massmediasker ochmöten spontanaper. genom
sker huvudsakligen i närmiljön. I framtiden kan tänkamöten man

tekniken tillsig kollektiva upphovmöten att attgenom ger nyamera
gemenskaper bildas. Samtidigt kommer individen i högrekan ut-

vill utifrånsträckning själv Välja vilka han deltaga i demötenatt egna
intressena. Media blir individualiserad liksom blirmötenamera mera

männi-intressespeciñkt orienterade. Nya kan uppstå mellanmöten
försvinna. Infor-skor inte skulle och andra kanmötassom annars -

mationsteknikens genomslagskraft lär öka i framtiden i takt med att
bredbandsleiêøziéøn ytterligare blir möjligt iutvecklas och det att

överföra ljud, bild och video samtidigtnätverk text,samma men
möjligheterbetydelse lär inte minska. Internet möjliggörmötets nya

för människor finna jämlikar tillbehöva hänsyn t.ex.att utan att ta
nationsbundnageografiska avstånd. Den tidens nätverk inteärnya -

subkulturer människor från världen. Med denskapas med hela nya
tekniken har byskvallret fått globala förtecken.

samtalI glokalsamhället bedrivs mycket vår verksamhet genomav
Samtalen Vi mötesplatser, plat-med varandra. kräver behövermöten.

och utföras.där tjänster kan marknadsföras, demonstreras, bytasser
mötes-platserVi behöver professionella mötesplatser och behöver

för social avkoppling. Vi virtuella och behö-behöver mötesplatser
fabrikenverkliga mötesplatser. I industrisamhället mö-tes-ver var

fabriken försvinner finnaplatsen. När behöver och andranya
mötesplatser. IT inte bara upphov till skilda frånmötenger nya -

i industrisamhället också upphov tillmötena mötes-utan ger nya-
platser, virtuella sådana också verkliga.men

Skolan bör kunna bli mötesplats för samhället denatten genom
bjuder in till diskussion. Bibliotekenoch samtal och kanöppnas upp

också bli mötesplatser, platser för samtal. Bibliotekarierna kan bli in-
formationsadministratörer, diskussionsledare. När biblioteken ger
allmänheten tillgång till informationstekniken och till Internet börså

livligt Skylten Tystnaddet ske under samtal. bör medersättas
Plats för samtal. Vi redogör för vår på biblioteken påochmera syn
skolan mötesplatser i kapitlet utbildning.som om



I den virtuella världen behövs också mötesplatser. Marknads-
platser drar snabbt till sig besökare därför detsom nu poppar upp att

något fastslags punkt i i övrigt anarkiskt och oöverskådligt vir-är ett
tuellt samhälle. På marknadsplatserna kan människor snabbt orien-

sig vidare /änéssêdjfferietanvända eller sökmotortera attgenom en
Eller också kvar på marknadsplatsen, för där finns detstannar man

nyheter, shopping, Marknadsplatserna tyd-ärmesta: prat, etcresor,
liga exempel behovet mötesplatser.av

Som tidigare har möjligheter förnämnt möten överger IT nya
generationsgränser för ska kunna behövsmötet äga mö-attmen rum
tesplatser. Vi vi måste bygga generationsöverbryggandeattmenar

för diskussioner mellan generationerna samhället ochcentrum om
dess utveckling, i syfte tillvarata samhällets kollektiva kompetensatt
i samhällsutvecklingen. De kan lära de äldre mycket denunga om
tid lever hur kan användas och till vad. Att de äldre kanom IT
lära de mycket behöver knappast förtydligas. Deenormtunga gene-
rationsöverbryggande måste finnas både i verkligheten och icentren
det virtuella samhället.

Arbetsmarknaden går tjänste- och kompetensförmedlingmot en
där arbeten måste skapas individen utifrån den kompe-ten-av egna

och i mellan människor, För detta behövs det mötesplat-mötensen
ser.

Många ondgör sig har blivit helt kommersiellöver att www en pro-
dukt, ungefär har utvecklats tiden. Omöver ävensom TV nu TV
utvecklas till bli interaktiv, vad det då för skillnad wwwäratt mot
Skillnaden faktiskt och det skillnadenär är utgörstor som WWWZS
attraktionskraft. I traditionella medier filtreras och åsikter i olikatext
led innan de når till människorna. Flödet går vertikalt. Påut www
finns inte detta vertikala flöde. Kommunikationen sker kors och

mellan människor. Flödet horisontellt och någottvärs centralstyreär
finns inte. Men detta styrkan, vi alla kan bli publicis-även är attom

i det fria ordets kaos, så finns det: anledning fundera överter att
behovet marknadsneutrala mötesplatser kanupprättaatt ut-som
vecklas till för kommunikation föroch vägledning i detcentrum nya
samhället.

I Sverige har vi tradition public service det gäller radio ochnärav TV
och varför skulle vi inte också kunna ha public service nätet Det
finns redan tankar i denna riktning regeringens beredningsor-genom



verksamhetsutövning medför offentlig förvaltnings stöd av IT,gan
officiell hemsidaidéer skapa svenskToppledarforum, attom en

förslaget tillfick dock backning på domännamn:man www.swe-
bör breddas. Viidé bra denden.se. Vi tycker denna äratt men

generationsöverbryggande bördet omtalade centretattmenar ovan
serviøe-//omän Där börför publicutvecklas inom www.ramen en

kompetensförmedling och där börtjänste- ochockså byggas upp en
varit initi-spridas. Ungdomens iT-råd haroffentlig information en av

Yout/z. Denna verk-till ungdomarnas mötesplatsativtagarna www,
public service-delskulle mycket väl kunnasamhet envara en av

utveck-samhällsguide för ungdomardømäøz. Youl/zPå kommer atten
digitala variantenungdomssamhällsguide, liksom denDennalas. av

pub/itåterfinnas i dennaSamhällsguiden skulle kunnaden officiella
också kunnapublic service-domän tordeservice-domän. Till manen

ochdiskussionertjänster och här skulleknyta bibliotekens om
Påspridas till allmänheten.granskning Internets innehåll kunnaav

i detunderlätta för allmänhetenså vis skulle kunna att sovraman
bak-pub/fc service-domän skulleinformationsflödet. En motenorma

diskussio-förskissade innehållet kunnagrund det här centretvaraav
framtiden.nen om

med uppgifttillsätter arbetsgruppregeringen attatt en
pub/fcför och svenskprojektera service-inrätta enQ

domän Internet.



samhälletoch kommunikation det globala 2.5Möten i

förIT möjligheter för mellan människor och mötenmötenger nya
varandra. Detta innebära värdegemenskaperkannärmare attoss nya

finns i förank-bildas mellan människor, de den lokalautöver som
ringen, inte minst Bill Gates ansåg i sin bokden globala arenan.
Tåg flertaletRoadA/zmd, det osannolikt det i Asien ochäratt att stora
Afrika tillgång till fiberoptiska förbindelser inomhar lokal de när-

Är västvärldentjugo åren. alltså bara för För närvarandemaste IT
så. War/d Wide Web lika kallas Warren:verkar det kantyvärr gärna

World l/l/ide Web. I finns ungefär hälften jordens samlade dator-USA av
kraft tillgången i tredje dålig. UsAmedan världen mycketär svarar
för femtio aktiviteten I hela världen har föröver procent av www.

möjlighet signärvarande inte människa på hundra anslutaattenens
till Internet. I Sverige gick det Internet-användare på48,9 1000
invånare siffra i Indienår medan motsvarande använ-1994, var 0,002
dare. Ett femtiotal jordens länder saknar fortfarande förbindelseav

Internet i förbindel-med och många andra länder i tredje världen är
dåliga eller bristfälliga.serna

Dock bättre för i tredje världenmedger chans länderna att taIT en
in försprång,i-ländernas utvecklingsmässiga d.v.s låter demom

det. Med kan tredje världen i denhoppagöra över ut-ett stegIT par
veckling Erfarenheterna från biståndsarbetet visarhar genomgått.

Gårdagens industri-biståndet inte incitament för utveckling.att ger
länder övergår till kunskaps- och informationssamhällen. I dennanu
utveckling naturligtvis fel inrikta biståndetdet att att ut-vore
veckla redan övergiven samhällsform, d.v.s industrisamhället.en

informations-flö-IT ökar kunskaperna generellt det ökadegenom
det och ökade kontaktytorna med omvärlden. Isoleringar kan bry-de

i inter-nati0nel-och kan möjlighet medverka detstörretas attman
samfundet på lika villkor. I informationshanteringen det inte deär

industrisamhällesidealen dikterar villkoren. Organisa-gamla som
informations-tioners storlek och kapital inte det enda styrande iär

Även sig gällande. Det idé-världen. med små medel kan ärgöraman
och entreprenörsandan framgången.avgörerna som

Sverige biståndet främja utvecklingen kunskaps-bör genom av
därföroch informationssamhällen i tredje världen. Biståndet bör in-

riktas kompetensutveckling informationstekniskapå och skapaatt



infrastrukturen På bidrarså till skapa bättre förutsätt-sätt attman
ningar för samarbetsländerna utvecklas till konkurrenskraftigaatt
ekonomier och mindre miljöförstöringdetta med skeddeän som

industrialiseradeunder den Världens ekonomiska utveckling. SIDA
bör därför i uppdrag biståndets inriktning.överatt se

Ungdomens IT-råd föreslår

för syfteuppdrog biståndetSIDA i iöveratt att attse
främjasörskiit kunskaps- och informationsutveckiing-

tredje vöriden.ien



denTillgången -

fråganavgörande

har flera sidorTillgången 3.1

I Sverige vi allmänhet tillsnabba på teknik. På myck-är att ta oss ny
kort tid har hushåll i Sverige fått tillgång till mobiltele-et vartannat

fon och antalet Internetuppkopplingar förväntas ha sexdubblats
år.under detta Företagen till Internetmarknaden och prisernarusar

ned. På två år privatahar uppkopplingar till Internet sjunkit ipressas
pris med nittio Mycket förtalar Internet blirnärmare procent. att
den kommunikationsteknik kommer inverkanha påstörstattsom
samhälle, kultur och näringsliv. Tillväxtsiffrorna makalösa. Förär
bara två år sedan det fåtal svenskar hade hört talasettvar som om
Internet, idag det fåtal inte har hört talas Internet. Nuär ett som om
vill varje företag använda sig elektronisk och lansera sig påpostav
Internet. De offentliga institutionerna följer efter. För förstatätt
gången har det svenska folket fått bra anledning skaffa sigatten en
hemdator.

Men denna utveckling endast har varit möjligom genom en av-
reglerad marknad så löser inte marknaden problemen uppstår isom
form ojämn tillgång mellan medborgarna. Trots högaden utveck-av
lingstakten kommer det dröja innan tillgången till Internet haratt
spritts i lika utsträckning radio, och telefon.stor som TV

Tillgången har också sida den fysiska denän renten annan men--
tala. Vi måste också lära hantera utnyttjaoch det tek-attoss som
niken erbjuder. Människor skaffamåste sig den kompetens som

förkrävs granska, värdera och bedöma informationen i detatt sortera,
mediala bruset i glokalsamhället. Detta skersom omger oss genom
grundläggande utbildning. Fysisk tillgång tillgångoch mental tvåär
sidor Samhället har sörja för människormynt. attav attsamma ges
förutsättningar för såväl mental fysisk tillgång till vi villsom IT, om
åstadkomma jämlik utveckling. Ytterst det demokratifråga iären en
meningen jämlikt samhälle. IT förchansen flera lära sig iett attger



generellt och därmedsammanhang. IT ökar kunskapernastörreett
fördjupad demo-förbättras förutsättningarna för utvecklad ochen

till den tekniken. På sikt kom-krati, detta kräver tillgång nyamen
tekniken.allra, allra flesta ha tillgång till densäkert de att nyamer

dåklyftor etableratsFrågan bara inte redan harär om nya

olika kom-Tillgången skiftar också mellan kommunerna genom
IT-kommuner.munala satsningar. Många kommuner är numera

medan andramedborgarna fri InternetaccessEn del kommuner ger
priser. IT blivit räddnings-Internetaccess till reducerade har enger

ITsprångbräda.planka för många kommuner, än storagersnarare en
ofta uteblir samordningsvin-möjligheter till samordning dessamen

inbördessynergieffekterna, kommunersoch därmed ocksåster p.g.a
för strategiskaDenna ofta symbolsatsningar iställetkonkurrens. ger

Erfarenheterna visarutvecklingssatsningar. att stora pengarsummor
möjlighe-kommunerna inte utrederinvesteras i onödan attgenom

inom den kom-till samordning mellan kommuner ochterna egna-
tämligenspela roll. Staten kanHär kan staten ageraenmunen.

i samhällsut-objektivt därför aktiv aktör dennaoch bör agera som en
inventerauppgift för bör därförveckling. En staten att IT-vara

förförslagsvis Kommunförbundet,utvecklingen i kommunerna med
åtgärder kan dekunna exempel störstaatt presentera sam-som ge

ordningsvinsterna.

lT-råd bedömerUngdomens

börsamarbete mellan och kommunernaatt stateneH
samord-stånd för bättre dekomma utnyttjaaHQ

ningsvinster som ger.



Fysiskatillgången 3.2.Den

Fram-sig,med tiden lösaTillgängligheten kommer sägeratt man.
sjunka ytterligare,fysiska tillgångenför denlär prisernaöver att

skaf-alltfler kunnamarknadsanalytikerna, och då kommer attmenar
kommuni-erbjuda olikaOlika kommerfa sig tillgång. operatörer att

datorinköp. Marknaden löseri samband medkationslösningar, t.ex.
Såinnehållet. låtersig påistället koncentreradetta och samhället bör

inte så enkelt kanVi dockkanske hardet och rätt. atttror manman
Viinvånarna tillgång.föravfärda samhällets attatt menargeansvar

pri-måste högstamentalatillgångsfrågan den fysiska och den ges--
oritet samhället.av

IT-propositionen prop.i behandlingenRiksdagen har av
övergripanderegeringen har detslagit fastr995/96:i25 ansvaretatt

Ikommunikationsnät. dettafungerandeför Sverige har ett ansvaratt
till nätanknutnakan tillgångtill alla medborgareingår attatt se

frågor: förinställer sigvillkor. Genastlikvärdigatjänster ett par
medandra, vadoch för detmed tillgångdet första, vad menasmenas

Är till bibliotekvända sigvillkor tillgång kunnalikvärdiga det ettatt
ÄrInternet dettillför fåmils avstånd kunnapå kanske att accessen

medan andratill bibliotekenvissa behöverlikvärdiga villkor att
tillgänglighettalari hemmen Närtillgång dygnethar runt man om

till-på vadnågot slags måttutvecklabör fundera äröver att somman
tidsaspekten.intressantvillkor. Inte mindrelikvärdigagång är

fina måldessaskadet acceptabeltHur länge väntaär attatt om
klyf-går ökaruppnås För varje daglikvärdiga Villkortillgång på som

tillgångtill och dem inte hartillgångmellan dem hartorna somsom
saneradestatsfinansernaSka vi tillnätverkstjänsterna.till ärvänta

och medi krisens teckendetProblematiken trängtär är ettatt nu,
för ställatillgång kunnabrett påbudgetläge, behöver attsatsasom

Detgällande i framtiden.och därmed kunnasamhället göra ossom
iomprioriteringarmöjligafunderadärför värdekan överattvara av

satsningoch nationellmycket bredtill förmån påstatsbudgeten en
för länge på detta.Vi inte rådtillgång till harpå väntaattIT.

köpa datorerspringa iväg ochalla hushåll skaAtt är natur-atttro
budget ochi hushållensDet finns inteligtvis orealistiskt. utrymme

föruppoffra heltveksamtför många detär attannatatt massaen
Förmed.inte riktigtinförskaffa något närvaran-nyttansersom man



de därför förhoppningar till utvecklandet bredbanstek-sätts stora av
niken och tillförseln denna till hushållen i kombination medav
utvecklandet den interaktiva till kombinerad dator ochav Tv:n en

Tillgången löses i takt med utbyggnaden bredband och satel-TV. av
litförbindelser. Det handlar marknaden förser med till-attom oss
gången. Och visst finns det många tecken ipekar denna rikt-som
ning, dras bredbandsteknik in i bostäder nybyggnation. Ut-t.ex.
byggnaden bredband sker huvudsakligen på sätt:av tre ut-genom
byggnad Telias utbyggnad kabel-Tv-nätenaccessnät,av genom av
och utbyggnaden kommunala En forskargrupp pånät.genom av
institutionen för journalistik, medier och kommunikation Stock-vid
holms universitet bedömer tio år har sjuttio hus-att om procent av
hållen tillgång till bredbandsteknik. Sjuttio lite drygt tvåärprocent
tredjedelar. Kanske ska vi nöja med det Kanske skaoss acceptera

två tredjedelarssamhälleett

Slutmålet måste hela samhället får tillgång till mycketdetattvara
kraftfulla verktyg i människans tjänst innebär. Under över-som IT en
gångsperiod det viktigt på utbyggnad tillgängligheten iär att satsa av
de offentliga I dag hel del på bygga tillgång-satsarummen. atten ut

via folkbiblioteken. Detta arbete ska naturligtvis fort-sättaen men
flera offentliga måste omfattas. Så länge inte finns tillgängligtrum IT
i hemmen måste finnas tillgängligt där människor försko-vistas, iIT
lan, i barnomsorgen, i skolan och på universiteten, på fritidsgårdar,
vårdinrättningar, på kaféer och arbetsplat-pårestauranger, runt om

föreningar,i på studieförbund I detta arbete måste kom-ser, etc. stat,
och näringsliv samarbeta. Det ligger i allas intresse vi såmuner att

möjligt bereder människor tillgång till teknikendensnart som nya
och sprider kunskapen teknikens använd-ningsområden. Särskiltom
bör undersöka möjligheterna bygga "IT-stugor i bostadsom-man att
råden. IT-stugorna kan tjäna naturliga samlingsplatser försom ett
närmande till tekniken under former,avspända människornär är
lediga och vistas i sina bostadsområden. I kan utbil-IT-stugorna man
da människor till använda den tekniken utbildarnaatt attnya genom
kommer dit. Således behöver inte människor komma till tekniken -
tekniken kommer till dem, vilket fördel pedagogiskt.är renten
Inom för kan stimulera bostadskooperativaIT-stugornaramen man
tekniktillämpningar varuinköp och varuleveransersom gemensamma
till bostadsområdet.



IT-propositionen mynnade bl.a. i uppdrag tele-överut ett att se
lagen SFS 1993:597. Detta har gjorts i form departements-av en
promemoria, Moderna teleêommuniiéalioner a°t alla Ds I det1996:38.

förslaget till telelag bl och ska beredas till-gångsägs attnya a var en
till telefonitjänster i till rimligt pris allaallmänt telenät ochett ett att
ska få tillgång till teletjänster på likvärdiga villkor. Ungdomens IT-
råd ytterligare. I moderntborde ha breddatsatt ansatsen ettmenar
teleabonnemang bör tillgång till telekommunikationstjänster ingå.
Således till nätverkstjänster Internet följa telea-bör medaccess som
bonnemanget och avgiften för teleabonne-manget. Det enda som

förska behövas kunna bli nätuppkopplad dator ochäratt etten
modem. Det inte fråga definiera något särskild slags teknik.är attom

tjänster. Detdet handlar ska vissautan att garanterastaten voreom
telelagen till moderna telekommunikationer alla i detatt anpassa

moderna samhället och rimlig anpassning statens ansvar.en av

-oråd,lÖreslår

informationstek-spridaregeringen initiativatt tar att
niken flera offentliga enbart bibliote-önrum
ken,

undersöker förutsättningarna försärskiltregeringenatt
skapa bostadsområdena,"IT-stugor" iatt

telelagen ändras teleabonnemang medsåalt att ett
nåtverkstiönsterautomatik också tillgång somger

Internet.



Mentol tillgång3.3.

Tillgång handlar inte bara den fysiska tillgången. Det handlar iom
lika utsträckning mentalt sigkunna till det verk-stor att taom nya

utnyttja Omoch det. ska lyckas med alla imedtyget att ut-
vecklingen måste vi arbeta fråga.mycket med denna

Den tillgången fleramentala berör aspekter på iT-användning.
Man måste minnas människor olika motivation införhar denatt nya
tekniken. Vissa fängslas och andra det nödvändigtett ont attser som
behöva lära sig den. Man måste därför arbeta med visa glädjen iatt

lära sig det och med den tekniken. Det gälleratt nyttan attnya nya
peka användningsområden det intresset ochsom passar egna
bredden i användningsmöjligheterna för kunna ögonenatt upp
och intresset för tekniken. Därförden bör utbildningssatsningarnya
inriktas på okonventionella användningsområden, de klas-änsnarare
siska invanda.och

Introduktionen till den tekniken viktig. Börjar medär attnya man
undervisa i datorns förstauppbyggnad det förlorargör snartman man

intresse. Detta gäller i hög utsträckning för tjejermottagarens men
också för killar. Introduktionen bör istället inriktas Visapå att
förebilder, goda exempel, avpassade för den aktuella målgruppen.

Många frustrationupplever i kontakten med Internet. Informa-
tionsutbudet övermäktigt och allt framstår enda myller.är ettsom
Man upplever lätt allting brus och hämmande kunskaps-ettsom en

följd.uppstår Detta de problemenärstress ett storasom en av som
måste för tillrättakomma med. De samhälls-anstränga attoss nya
klyftor befaras uppstå handlar just vissa erfar negativattsom om en
kunskapsstress i kontakt med de medierna medan andranya om-
vänder informationsöverflödet till positiv och konstruktiv kun-en
skapsstress. För möjliggöra för alla i samhället aktivt kunnaatt att ta
del informationshanteringen förädlaoch informationen till kun-av
skap måste vi på lära och värdera informa-satsa stort att att sortera
t10n.

Tekniken och användarvänligheten dåligt utvecklad. Förär ärung
framtiden det viktigt med utveckling gränssnittet mellanär en av
människan och tekniken. Tyvärr saknar informationen och mötes-
platserna ofta den vi vid från fysiskastruktur den upplevel-är vana



tillinformationomforma allmöjligtsjälvklart inteDet är attattsen.
negativadenför-klaring tillDettasådan struktur.efterlikna är enen

mångaeller kunskapsstress"informationsbrusupplevelsen somav
skulledettaFör lösamediet.med deti kontaktenkänner attnya

iutbilda allmänhetenIT-folkbildare kunnahjälpmed avman
fleramedfysiska strukturendeninformationshantering med hjälp av

allmänhetenerbjudaskanUtbildningarnaliknelse.dimensioner som
IT-folkbil-försorg.studie-förbundensochbibliotekenst.ex.genom

stödoch medfolkbildningenförutbildas inomdarna bör avramen
angelägetdetUtvecklingenarbetsmarknadspolitiska medel. gör att

utbildning för tjänstepro-inriktasarbetsmarknadspolitiska medel
arbetslösa bättretillverkningsindustri, vilketistället förduktion ger

Attsamhället.i detsig gällandekunnaförutsättningar göra nyaatt
samtidigtriktningi dennaIT-folkbildare kanutbilda ett stegvara

IT-använd-flera iutbildahjälp kanfolkbildningensmedmansom
ning.

traditionerDessafolkbildning.traditionergodaSverige har av
i IT-använd-utbildamobiliseras förliv ochväckas tillmåste attnu

Folkbild-tillgången.mentalaför denbananing och på så vägsätt
i dessaintressenindividernasinriktas på strä-ningssatsningarna bör

folkbildnings-satsningarnaiungdomarGenom användavanden. att
verksamheter.generationsöverskridandeförincitamentskapas mera

ochsommarlovsverksamhetRegeringen bör överväga att genom
iutbildningungdomaruniversitetenvidSommarkurser IT-ge

meningsfull verk-såvälungdomaranvändning. På så sätt ger man
kompe-åstadkommersommarmånadernasamhet under ensom man

börverksamhetUtifrån dennarT-användning.i frågatenshöjning om
förpiloterutbildade ung-domarnamed deprojekt somstartaman

med desamhället tillsammansiandrautbildning ovangrupperav
kunnaFolkbildningsrådet skulleIT-pedagogerna.nämnda vara en

satsningarnastrategier förlämpligaformulerai arbetet med attresurs
lämpligaandraochför ungdomarföreträdaretillsammans med

universiteten.studieförbunden ochinstanser som



UngdomenstlI-råd föreslår

"IT-folkbildare"regeringen initieraratt satsning påen
med uppgift stärka den mentala tillgången tillatt
bland nyckelgrupper,

bred utbildning IT-anvönd-regeringen initieraratt ien
sommarlovsverksamhet och sommarkur-ning genom

vid universiteten,ser

ungdomarna utbildade IT-anvöndning tillsammansiatt
med "IT-folkbildarna" används utbild-isom resurser
ningsprojekt IT-anvöndning riktade andrai mot grup-

samhället.iper

Det finns otroligt mycket IT-kompetens bland dagens i Vårtunga
land, på Våra tekniska högskolor. Att inte tillvara denna kom-t.ex. ta

slöseri. Tidigare erfarenheter visar Sverige kanskepetens ettvore att
inte kan bli producent informationsteknik. Däremot kan vien ny av
bli på den befintliga kompetensen utvecklaexperter att styra mot att
befintlig och teknik till bli användarvänlig. Utbildningattny mera
och forskning bör också arbeta detta mål, för på så vis främjamot att
utvecklingen IT-användningen i landet; det uppgiftärav statens att

konturer åt breddanvändning. Det praktiska måste få förstegge ett
framför det exceptionella ska lyckas bredd åt IT-använd-attom ge
ningen. Man bör komma ihåg det inte racerförarna kon-äratt som

bilarna.struerar

Ett för mjukvaruutveckling bör inrättas med uppgiftcentrum att
verka för utveckling användarvänligheten. Med sådanten av ett cen-

skulle de första kunna utveckla något slagstrum stegen tas mot att
folkdator.



JT-,rådfáresiårUngdaments
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Förinrättainitiativregeringen centrumatt etttaratt

iFöruppgiñ verkamiukvaruutveclding med att en 0
anvöndarvöniigheten. iutveckiing av



demokratiskaDet

gIokaIsamhäIIet

4.1 demokratiska spelreglernos förändringDe

Samhället står under ständig utveckling och demokratins villkor för-
ändras med samhällct. Detta inget direkt har medär göraattsom rr

med samhällets IT-utveckling ställs inför villkor ochmen nu nya
kanske också möjligheter för demokratin. sidan drivernya ena IT

i samhällsutvecklingen ytterligare och skyndar på demo-tempotupp
kratiska beslut, vilket det allt svårare för medborgaren följagör att
med i händelseförloppet. andra sidan förutsättningar ökaattger IT
kunskaperna generellt förbättrasoch därmed också förutsättningarna
för utvecklad och fördjupad demokrati. IT kan verktygen attge oss
involvera flera i den demokratiska beslutsprocessen kanmen IT
också utesluta människor den enda kanalen dit.ärom IT

Statsvetaren Stig Björn Ljunggren talar övergången frånom ett
lågfrekvent samhälle till högfrekvent samhälle. I sinaett resonemang

han i Ingvar Carlssons avskedstal i Ingvar1996.tar avstamp mars



samhälle.högfrekventsamhället i dagjustCarlsson beskrev ettsom
sin poli-börjadehanmedexemplifierade dettaHan närsäga attatt

När han sluta-tionde år.ATP-frågaavhandladetiska bana varman en
därmed ock-såår. DetATP-frågor påtioavhandlade ärde ettman
samhället harhögfrekventadettillövergångenunderförstått att

årenstvåfrukt deintetid ochunder långpågått är senasteavenen
IT-explosion.

mittpunk-givnakännetecknassamhälletDet högfrekventa attav
medialalandsfäder,samhället hadelågfrekventasaknas. I detter

högfrekventaDetmittpunkter.medialaochhändelser personer som
ökadperspektiv, gårhar kortainstabilt,samhället nervöst,är mot

diskussion ochtillTidbeslut.snabbafragmentisering och kräver
demokratiskaVårtinte alltid. äreftertanke finns sprungetsystem ur

deltagardemokrati byggersamhället vi harlågfrekventadet somen-
Detbeslut.vi fattarföreoch utrederdiskuterar,på att resonerar

samhällethögfrekventaI detinbyggd ifinns tröghet systemet.en
fattats. Mark-harbeslutenefterdiskussionen sketenderar attatt

hög-fre-i detspelrumgivetsärintressena harmedia ochnaden, ett
Ifår detför dagendär frågornasamhället,kventa utrymmet.stora

i ljuset dennaDetfrågor.då gällerglömda, ärdeär avnyamorgon
framtidensbedömningarvårasamhällsutveckling ska göra om

demokrati.

med ihängaorkardemokratins utlöpareFrågan är staten somom
ochfragmentiseringökadpekarsamhällsutvecklingen motsom

i utveck-inblandningStatensklassbildningar.ocksåeventuellt nya
tradi-Sverige haroch itraditionenmycketlingen staten enstyrs av

Ungdomensi vilketUtredningsväsendet,långsamt.skyndation att
Vår lag-frågor.hetaroll kylatraditionellingår, harIT-råd att neren

lag-stiftnings-våreftersomutvecklingenmed iintestiftning hänger
utveckla. Bakomintehjälp lagar,reglera medtradition är attatt av

utgångspunktmedlobbyingframgångsrikoftafinnsregleringar en
tjänafinnasinte sällan kandå detfrån särintressen, attpengarmera

utveckla dentill ståndregleringpå än att egna pro-att genomen
illa rustadeolikafleravi alltså påSammantaget sättdukten. är att

högfre-detutvecklingenföljerutmaningardemöta motavsomnya
samhället.kventa

glam/-gårutvecklingenbedömerrT-rådUngdomens ettmotatt
sig i dag imänniskordemokratihänseende intresserar stör-samhälle. I

globaladenärmiljön ochlokalautsträckning för den samman-re



hangen. Den nationella demokratin har blivit för för det lokalastor
planet och för liten för det globala. Man upplever inte den natio-att
nella demokratin kan det globala flödet, vilket förstärks denstyra av
ökade internationaliseringen. Man inte det i dagvet styrsom som
med politik på det nationella planet också kommer medatt styras
politik i Då Vänder sig istället till sin omgiv-närmastemorgon. man
ning, den lokala miljön. Detta gäller i hög grad ungdomarna. Demo-
kratins uppgift därför kanske förseär medborgarna in-stru-medatt

för kunna påverka på det lokala planet. En möjlig utveck-ment att
lingslinje för den nationella demokratin den övergår till haär att en
samordnande förroll ekonomin och för planeringen.

Utvecklingen urholkar partiapparatens roll bäraresom av mass-
ideologier. Med informationstekniken ökar tillgången till infor-
mation själv kan ställning till politikers hjälp ochsom man ta utan

politikers åsikter. Partiernas uppgift i framtiden kan därförutan
komma övergå till värden från den lokala nivånatt att transportera
till den nationella demokratin för samordning.

Det medborgarna skaär den politiska dagordningen.styrasom
Därför kan vi inte den demokratiska hindrasacceptera att processen

hierarkier och förlamande strukturer. Detta särskilt viktigtärav när
det gäller ungdomar. Sedan antal år tillbaka har trenden varitett att
alltfler ungdomar ställer sig utanför den demokratiska besluts-pro-

och politikerförakt breder sig. Denna trendcessen att ett ärut oro-
väckande och krafttag måste för bryta den. Det väldigtärtas att
olyckligt vårt demokratiska utvecklas i riktningatt system samma

i många andra länder, med lågt valdeltagande och medsom ett stora
utanför beslutsprocessen. Om utvecklingen fortsätter igrupper sam-

stil kan konsekvenserna bli förödande i framtiden.ma

Dagens ungdomar har i utsträckning på politikenstor tappat tron
den utförs idag. Istället väljer kanalisera sittsom attman enga-

till praktisk handling; köper vissa produkter integemang man men
andra, stödjer vissa föreningar inte andra,man men man engagerar
sig i aktionsrörelser på det lokala planet upplever kansom man

tankar i handlingar. Dessaomsätta tecken måste uppmärksammas -
måste politiken till ungdomarna, för lär aldrig lyck-man anpassa man

ungdomarna till politiken. Vill med ung-d0mar-attas anpassa man
i det politiska beslutsfattandet det dags börja tänka Tillärna att om.
börja med det viktigt politiken verkarär sektorer iställetatt överatt

för enbart inom dem. Dagens ungdomspolitik bra exempel påär ett



politi-också inom andraanvändasmåstedetta angreppssättetmen
verklighetungdomarnasDet inte enbart är tvär-kområden. är som

politikensektoriellamänniskor. Dengäller allasektoriell det rym--
samhälletsnödvändig fördynamikinte den mötaär attsommer

utveckling.snabba

offentliga infor-denalltmeraIT-utvecklingen digitaliserasMed av
påoch protokollhandlingarsinaKommuner läggermationen. ut

regering. På såochmyndigheter, riksdagocksåoch såInternet gör
docktillgänglig med det kräverinformationensätt gör attmeraman

detför delbehövstill tekniktillgång denhar att ta avsomman
tillgång i hem-skillnad hamaterialet. Och detoffentliga är attstor

offentlig in-rätt-tillhänvisadtill enbartförhållandei att enmet vara
Återigen fokus.tillgångsfrågan ining. kommer

Medsammanhang.i demokratiskamöjliggörareIT kan storvara en
information. Vi får såle-offentligsorteringsökning iunderlättas avIT

beslutsunderlag påtillbakgrundsmaterial ochtillgång tilldes större
möjligheterResultatet dessatidigare. äränsätt attnyaett annat av

Det finnsvårt land.direktdemokrati ihöjs för utvecklaröster att
Det klassiskadirektdemokrati.för ochflera argu-argument emot

finns bytorgdet intedirektdemokrati ärär ettatt sommentet mot
harinformationsteknikenmänniskor. Medsamla allaattstort nog

inte kan haEn delskapa dettamöjlighet säger atttorg.attnuman
för det.mognaintedärför medborgarnadirektdemokrati äratt

frånhindra kvinnorvilleanvändesSamma när attargument man
direktde-vanligtEttdå sekletrösträtt motargumentannatungt.var

hörsstarka, deför dedirektdemokrati endastmokrati ärär somatt
direktdemo-till tals. Iinteoch de kommerDe små ettmest. svaga

bakgrunds-neutralttillgång tilldet vidaresamhälle krävskratiskt ett
fattasbeslutenintekommerbeslutsunderlag,material och attannars

direktde-vanligtgrund. Ytterligarekorrektpå argument motetten
informationsflödenadeochsamhällets högamokrati är storatempo

denDirektdemokrati kommerhandskas med.vi nödgas motsom
fattas.felaktiga beslutförhastade ochtillledabakgrunden att att

demokratiskamanipuleras och demänniskorDessutom kommer att
kvalitet.kvantitet, inteuttryck förkommer endastbesluten att vara

direkt-hurbedömningarsjälvklart svårtDet göraär ettatt av
sig. Kanske desamhällssystem skulledemokratiskt är argumentyttra

det kan kanskeriktiga. Mennämndedirektdemokratimot ovansom
inför för-för vår tvekanuttryckså dessaockså ärargumentattvara



ändringar, vårt behov stabilitet. Redan i dag det svårt för våraärav
politiker fatta beslut neutral grund. Lobbyisterna flockasatt runt
våra parlamentariker och parlamentarikerna skulle mindreatt vara
mottagliga för subjektiv påverkan medborgaren iänyttre, gemen
låter uttryck för elitistiskt tänkande. Redan i dag detett ärettsom
höga och förändringstakten problem för parlamentariker-tempot ett

De tvingas fatta snabba beslut och detta ha fått höraattna. utan att
väljarnas åsikter. Således risken redan för förhastadeär ochstornu
felaktiga beslut. Att de starka skulle de enda kommer tillvara som
tals förfaller ologiskt, eftersom just har den fördelen individensIT att
eller organisationens styrka inte kan på i detavgöras sättsamma som
verkliga IT allamötet. sändarens bety-utrymme,ger samma oavsett
delse eller inflytande.

Vi har ingen klar uppfattning för eller direktdemokrati. Dockemot
vi inte vidare ska avfärda denna diskussion,attmenar utanman utan

ha frågan ordentligt. Kanske innebärprövat utveckling di-att moten
rektdemokrati kan vända den negativa trenden i fråga detatt om
demokratiska deltagandet. Ungdomarna mycket tydliga i sinaär
åsikter på denna punkt: politikerna måste komma folket.närmare
Direktdemokratiska fora känns inte främmande på den lokala nivån,
där omfattningen kan begränsas och bli överskådlig. Det finns exem-
pel på direktdemokratiskt inflytande via elektroniska medier i t.ex.

Storbritannien och Nederländerna. Ett de omtaladeUSA, mestav
projekten B/aoêsburg Electronic W/Zage, http://www.bev.net.är BEV
BEV lokalt förankrat nätverk ochär samarbete mellan stadenärett ett
Blacksburg i Virginia i dataföretag och telefonbolag. Nät-ettUSA, ett
verket invånarna information allt från skolmatsedeln till kom-ger om
munala beslut. Man använder sig Internet kommunikations-av som
metod och invånarna har hemsidor. Genom på utbild-egna att satsa
ning, offentliga terminaler och subventionerad utrustning till invå-

har lyckats med bedriften sextioövernarna man att procent av
invånarna använda sig nätverket regelbundet. hävdaratt av attman
nätverket har givit kontakter och expansion för femtioännya mera

det lokala näringslivet. BEV forsknings- och pilot-ärprocent av ett
projekt med uppgift stödja andra liknande nätverk. Ettatt annat
exempel Alabama Constitution Projekt http://www.auburn.edu/är
alacon.html, vilket elektroniskt under dag förtorgmöteettvar en
frågor intresse för delstaten Alabama. Mötet organiserat medav var

paneldebatt förmedlades till lokala där inlägg kundemöten,en som
via moderator.göras en



http://www.tyreso.InternetföreningTyresökanSverigeI
demokrati.aktivmedexperimentbeskrivasse:80/infobas ettsom

andraochbibliotekarierlärare,bestårInternetföreningTyresö av
från kommunenmed stödbyggerMani arbetet.använder ITsom

polisen,fråninformationmedför invånarnainformationsbasupp en
föreningar.lokalaochföretaglokalaarbetsförmedlingen, kommunen,

kommunKalmarfrågor.för lokaladiskussionsforumocksåDet finns
tilllänkarmedmedborgarkontorelektroniskthar lagt sam-ettupp

http://www.kalmanse/medborgar.hällsinformation

försöksprojekt börandraochdessaIT-rådUngdomens attmenar
demokratinsdiskussionenförgrundbättreförstuderas omatt enge

nivå börlokalförsöksverksamhetEnhjälputveckling med av IT.
påinflytandeochinformationrådgivning,direktmedi landetstartas

iutvärderassedermerabörFörsöksverksamhetenelektronisk väg.
försiglämpaframtiden kanifrågorutreda vilkasyfte ettsomatt

demokratinsviktigtlikaDetinflytande.direktdemokratiskt är att
skolansamhällsutvecklingenmed iföljerinstitutioner t.ex.attsom

det.gör

,IW,l Imedförsöksverksamhetinitiativregeringen tar

i
att

inflytandedirektdemokratisktförforumelektroniska 0
lokal nivå.på



Gårdagens lag och moral4.2 morgondagens samhällei

Informationssamhället ändrar förutsättningarna i grunden, i socialt,
ekonomiskt och politiskt hänseende. Samhället går från hierar-en
kisk struktur till nätverksbyggande. I denna utvecklingssituation är
och blir många Våra lagar och regleringar gammalmodiga.av
Eftersom det i grund och botten handlar ställa samhälletattom om
från riktning till måste avreglera i stycken fören en annan man stora

så småningom kunna reglera efter de förutsättningarna.att Attnya
lagar och reglerersätta med moraliska och etiska framstår alltsystem

tydligare nödvändigt i värld förändras från ha betonatsom en som att
fysiska och materiella värden till istället betona logiska och andli-att

värden. I global värld det meningslöstär regleraga mark-en att en
nad det finns alltid marknad verka utifrån, därfören annan att-
måste internationellsträva samverkan för etableringmot en av
nätmoral "nätetik.och

I dag värderas industrisamhällets produkter högre informations-än
samhällets. Information får allt värde i detstörreom en ettvara nya
samhället våra lagar och regler har inget mått för detta.men
Utvecklingen går övergång från värdemätning i materiellamot en
enheter till immateriella storheter. I bolagens årsredovisningar detär
i dag materiella kapitalet värderas inte det humana, det im-som -
materiella. Detta kommer behöva ändras på i framtiden.att

Mycket diskussionen Internet handlar allt det hemskaav om om
finns på Våld, barnporr, fascism,nätet. extremismsom etc upptar

i debatten. Dess yttringar intestort mänskliga feno-utrymme är nya
Skillnaden förr de kommer iär ljuset, vimen. mot att nu att nu upp-

märksammas på dem. Som resultat debatten diskuteras olikaett av
former regleringar och begränsningar. Ungdomarna deav är emot
inskränkningar Internet det talas Genom inskränkningarav som om.

Internet sin fria form vertikal styrning dettappar utan utgörsom-
grunden för dess attraktionskraft.

Istället för centralt försöka bör fokusera på in-att censurera man
dividens moral censureringsinstrument. Vill begränsa flö-som man
det viss information så finns det utmärkta hjälpmedel såav göraatt
lokalt, på den datorn. Istället för detta slags information för-egna att
flyttas mellan människor i det och uppmärksamhet får vitysta utan

. möjlighet förastörre diskussion dessa mänsklighe-nu en att en om



och i all-i skolordiskutera dettaGenomsidor.mörka öppetatttens
ohyggligadessaeffekternaförklarasammanhang kanmänna avman

ställningmänniskordärmed ocksåyttringar och extre-motatt ta
förinneboende känslamänniskansväcka rättDet gäller attmerna.

bortförsökatekniskpåfel till liv,och vägän censureraattsnarare
informationbegränsadiskussioneninformation. Iviss att somrunt

systemadministratörenvillslags brottnågot ansvaretutgör man ge
bortdenne skawebserver,publicerasför det taattgenomensom

har gjortavsändarenbrottslig,uppenbartinformation är omsom
meddelandeiinnehålleteller ärupphovsrättenintrång i ettom

åläggermärkligtförefallerDetvid brott.användas att manattavsett
För inte kanbedömningar.juridiskai uppdragicke-jurist göraatten

juri-måstesystemadministratörerallameningendet väl varaattvara
problematikåskådliggör denexempelutbildade Dettadiskt som

lagstifta förskaindustrisamhälletsutifrånviuppstår rättsnormernär
torde detexempletsagdaI det justsamhälle. varasnararenyttett

anmälningsplikt.systemadministratörenåläggerrimligt enatt man

Som någonmekanism inbyggd.självcensurerandeharInternet en
juste ochinteman SådantMarlboroWheres the är accep-somsa:

enkladenfrån web-servrarnaförsvinner snabbtinformationterad av
för sökaIställetkonsumenterna.bortdetanledningen stöter attatt

borderegleringaravigsidormed detillkomma rätta genomman ser
Vi bordesprida budskapVerka för över nätet.avarternaatt omman

infor-lista mednätetsförsåledes verka upprätta svartaatt en
information.brottsligexempelmation kändaom

tillteknikendentillgång tillanställdavill sinaNär företag nyage
förmånsbeskatt-blir frågatill. Detpris slår lagenöverkomligt omett

otidsenlighet.lagverketsexempel påytterligarening. Detta är ett
minstdrabbasbordededenna laghårdastDe drabbas är somavsom

sitt arbetedatorn ibehöverTjänstemännenvanliga arbetarna.de-
inteindustriarbetare harEnarbetsredskap.de meddärför försesoch

sitt arbe-skötaför kunnai hemmetpersondatorbrukdirekt attav en
Menförmåner.betraktasubventionerföretagensAlltså är att somte.

villkoren kansamhället till demed ställalyckasvi ska nyaatt omom
finansie-till medhjälperföretagriktning. Attiinte motsattagera

varken slåarbetarfamilj fårvanligdatorinköp tillVidringen ett en
iställetDetta måstefamiljen i fråga.ellerföretaget uppmuntras.mot

varjesig i så måstebefinnerSverigeekonomiska lägeI det trängda
detrT-tillgångenochhöja rT-kompetensen attutansteg mot att



belastar statsbudgeten allt stöd. Allt sända fel signaler.ärannat att
Alternativet hela förär kompetensutveckling-att staten tar ansvaret

och tillgången för alla medborgare.en

WUngdomenLII-rådiáneslá:

den systemadministratören För webser-ansvarigaatt en
Får plikt anmäla törmodad eller uppen-barli-attver
brottslig information,gen

arbetsgivarens subventioner till medarbetarnaahi av
intormationsteknisk elleri utbildning befriasutrustning
från törmansbeskattning.



glokalsamhöllejämliktJämställt och 4.3.Eh

viutgårbetänkandebeskrivs i dettavisioni denGenomgående som
bakgrund,socialetnisk ellerhandikapp,kön,från alla, oavsettatt

lika vill-särskiljning, skauppfattning ellerpolitiskreligion, annan
försjälvklarhetDetkunskapertill och ärfå tillgångkor ossenIT.om

jämliktjämställt ochfrånutgårvi läggerförslagalla de sam-ettatt
diskus-våratidenhelaDetta haravseenden.i allahälle genomsyrat
diskus-g/aêa/sam/zä//el ochvisiontill vårframlettsioner har omsom

rik-mycketåterkommerjämlikhetenochjämställdhetensionen om
avsnittetnedanståendeDetbetänkandet.iplastertigt på flera

far-finns mångadetdärförspecifikt,jämställdhetenbehandlar att
ledakommerkunskapssamhälletinformations- ochhågor attattom

dessaviktigtemellertidDetmellan könen.skillnader ärtill ökade att
ocksåmellan könen,jämställdhetenställsfrågor inte bara utanom
jäm-betraktahaft möjlighetinteVi hargenerellt.jämlikheten attom

tillfått begränsaharperspektiv,tänkbaraallalikheten attossutanur
framgårDettasituation.funktionshindradesdeframsärskilt lyfta av

Ge-jämställdhet.avsnittnedanståendeföljer påavsnittet omsom
jäm-ochjämställdhetfrågornavi höjaavsnitt villtvådessa omnom

debatten.plats iframskjutentilllikhet att meraen



jämställt glokolsomhölle4.3.1 Ett

Alltfler arbetsplatser förändras i takt med integreras i arbetetatt IT
och i arbetsmiljön. Det faktum flera kvinnorär in-tres-man än äratt
serade det finns riskgör för kvinnor inte till sigattav IT atten tar
den tekniken på villkor Detta kanmännen.nya utgörasamma som

grund för klyftor skapas mellan de snabbt ochatten som anammat IT
de inte det. Men risken förgör samhället utvecklas olika isom att
fråga rT-användning berör inte bara könen det generella pla-om

Inom könen kan klyftor också komma uppstå mellannet. deatt
med denväxer tekniken och de äldre inteyngre som upp nya som

har haft förutsättningar. Utvecklingen tenderarsamma att mot att
klyftorna längs linjen nybörjareväxer erfaren användare, änsnarare-
längs linjen kvinna man.-

Attityd- och värderingsundersökningen gjordes under rådsla-som
Ung visade kvinnor96, i högre gradget kom-än mänattIT tror att IT

skapa klyftor mellan hög- och lågutbildade, mellanattmer gene-
rationer och mellan sociala Dessa uppgifter börgrupper. man se som

varningsklocka behöver högre medvetenhet kring hosen en IT-
både och kvinnor. En anledningmän till kvinnor äratt mer reser-
verade inför och den utveckling tekniken för med sig, ärIT att man
inte har fått den introduktion krävs. Man helt enkelt intesom vet
vad kan ha tekniken till och varför. För öka medvetenhetenman att
behövs utbildning. Det viktigt utbildningenär bygger på indivi-att
dens intresse och motivation framför den könsliga tillhörigheten.
Det viktiga fokusera på denär och de goda exempelatt nytta som
den enskilde individen kan identifiera sig med.

I dag pågår utbildningssatsningar för öka IT-användningenatt
Litbildningsväsendet, folkbildningen, företagen, fack-för-genom a

eningarna och på datorteken för arbetslösa. Många dessa u-bild-av
ningar fokuserar bara på hur använder sig vissa förutbestäm-man av
da i datorn. Den utbildning leder till mångaprogram typen av att -
inte minst kvinnorna inte till sig utbildningen och inte kännertar-
sig motiverade. I fall kan det ledasämsta till blir negativtatt man
inställd till Vi därför det oerhörd vikt introduk-ärIT. menar att av att
tionen sker sådant varje individ tillsätt sig tekni-ettav IT att tar
ken utifrån sina referensramar och inte utifrån någon föreställ-egna
ning vad kvinnor eller kollektiv gillar. Uppläggningenmänom som

rT-utbildningen därför central iär sammanhanget, liksom handle-avd

l
l



l kapitletoch sociala kompetens.pedagogiska förmågadarens om
utbildning.och påpedagogikvi för vår påutbildning redogör syn

ochkvinnormåstedet mänVi är myt att separeraatt mananser en
sti-alltidIT-utbildning. En blandadi samband med är meragrupp

från använd-Rönentill samarbete.teknikenochmulerande sporrar
viktigt dedetvisar dockundervisningenning i är attatt somav IT

kun-ungefärbefinner sig pådatorntillsammans arbetar med samma
nybörjare ochföriDärför bör indelning skeskapsnivå. grup-grupper

datatillämpning kanMed ochför användare. mansammaenper vana
intressenaindividuellarT-utbildningen till derikta att gegenom

dockDetta ställerövningsexempel.väljamöjlighetindividen att
utbildningen i de köns-underlättahandledarna. Förkravhöga att

varderatvå,därför handledarnabörblandade en avvaragrupperna
inför den blan-lyhördhettillmöjligheternaPå så vis ökarkön. man

dade gruppen.

tillförhållningssättindividensför hurbetydelseSkolan har storen
naturligt blirskolan destointegreras isig. Ju tidigare merayttrar ITIT

förintressetvisarErfarenheternaflickor och pojkar.det för både att
intro-duceraspojkarflickor ochinte skiljer mellan när gruppernaIT

frågaåt iskiljer intressenasamtidigt. Däremotteknikentill den nya
falli många eleverstill. Skolananvända teknikenvillvad ärom man

varför dettilltillgång datorer,där hardet enda stället är storavman
ianvändandetvidmed ochvikt skolorna ITatt avutrustas manatt IT

Denlika villkor.till teknikenfår tillgång nämn-skolarbetet ovan
viaframförallt lär sigflickorundersökningen visar dessutomda att IT

på informellamedi kontaktpojkarna ofta kommerskolan medan IT
vägan

r995/96:r25prop.iT-propositionenfastställdaI riksdagenden av
till ele-föraskaviktigt de lärare"Detstår det är ut ITattatt som

flickorspojkars ochmellanskillnadernasärskilt beaktar sätt attverna
påståendeförtydliga dettatekniken. Vi villsig attnärma genom
inlärningsprocessernainteintressena ochskildahävda det deäratt

Detta gäl-tekniken.sig denfrågabeakta ibör närmaatt nyaomman
IT-utbildningenkvinnor. Iochoch flickorler såväl pojkar mänsom

intressenjust olikaalla harmedvetensåledeskrävs är attatt omman
utbildningen till detta.och därmed anpassar

sina arbets-till viaidag tillgångoch harMånga kvinnor män IT
ifysiska tillgångeninte dendetvi tidigareplatser nämnt ärsommen



till tekniken känner sig tillfreds. Detgör också myck-ärattsom man
viktigt den mentala tillgången stimuleras. Det den förstet göratt när

hittar sin förhållanderoll i till det intresset stimule-närman IT, egna
och finner dennär med infinnerdå sigras man nyttanegna IT -

också glädjen inför det Inte minst kvinnor behöver flera godanya.
exempel förebilderoch kan identifiera sig Detmed. vik-ärsom man
tigt både den privata och den offentliga sektorn på kom-att satsar att
petensutveckla sin personal i IT-användning detta måste förstmen
och främst ske fokuserar de anställdas intressenattgenom man
och inte på organisationens.

Vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby finns det särskild utbild-en
ning kallas människa, data och användning. Linjen ärsom MDA
uppbyggd blandning mellan den teknikkunskapen ochav en rena
metoder för belysa det mänskliga perspektivet på tekniken. Tillatt
skillnad från de teknikorienterade utbildningarna lockarrent MDA-
linjen till sig lika många kvinnor Detta bra exempelmän. är ettsom
på hur de tekniska utbildningarna kan locka till sig flera kvinnor. Vi

det finns mycket lära MDA-linjen i arbetet medattmenar att av att
flera kvinnor intresserade informationsteknik och därmed ocksåav
kunna flera kvinnor aktiva i utvecklingen och användning av IT.

Många kvinnor har i dag möjligheten distansarbeta och väljeratt
därför ha sin arbetsplats i hemmet. Det har visat sig de kvin-att att

arbetar i hemmet främst det för hand sin familj.görnor som att ta om
Att distansarbeta ofta möjligheter planera sinstörre dag uti-ger att
från de individuella förutsättningarna och byta arbetsuppgifteratt
mellan hemsysslor och arbetssysslor. Forskare vid Stockholms uni-
versitet har intervjuat kvinnor i dag befinner sig i denna situa-som
tion och resultaten visar de inte upplever sin tillvaro kvin-att som en
nofälla. Snarare har de själva valt prioritera familjenatt attgenom
arbeta hemma. Dessutom upplever många de har kontrollatt mera
och makt sin situation därför de självaöver har möjlig-mera egen att
het de ska itu med vissa uppgifter.avgöra näratt ta

Även distansundervisning har visat sig mycket positivettvara
inslag för kvinnor. Undersökningar genomförda vid kommuners dis-
tansarbetscentraler visar den genomsnittlige distansstudenten iatt
dag kvinna med barn bor iär mindre samhälle. Hon till-en ettsom
hör den kategori människor i vanliga fall befinner sig iav som en
situation det svårt eller kanskegör omöjligt börjasom rent attav
eller fortsätta sina studier. Det därför mycket viktigt distans-är att



fysisktde kurser äruppnårundervisningen somstatus somsamma
förläggs påhögskolekurserflerauniversitetentillkopplade attsamt

distans.
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kvinna man.-
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Jömlikher för Funktionshindrade4.3.2 glokolsamhölleti

För funktionshindrade inger både framtidsförhoppningar och hot.IT
erbjuder möjligheter tillvaron drägligare förgöraIT nya att stora

människor och minska olika funktionshinders in-grupper av typer av
verkan på livsföringen och livskvaliteten. Möjligheterna till bättre
social med andra människor, både med ochsamvaro personer utan
funktionshinder, kan förstärkas möjligheter kommuniceragenom att
med hjälp datorer via syntetiskt/digitalt tal, texttelefoner, elek-av
tronisk Internet, punktskrift, bildkommunikation Utveck-post, 0.s.v.
lingen det också möjligt förgör människor tidi-storen grupp av som

varit utestängda från arbetsmarknaden kunna erhållagare att me-
ningsfulla arbetsuppgifter. Tekniken har inneburit exempelvisatt
rörelsehindrade kan hantera dator lika bra icke rörelsehindra-en som
de med hjälp tekniska hjälpmedel röststyrning och specielltav som
anpassade styrdon. IT funktionshindrade möjlighetstörreger att
kommunicera med myndigheter och överhuvudtaget i större ut-
sträckning föra sin talan. Samtidigt ställer den snabba tek-niskaegen
utvecklingen krav på samhället. För inte utvecklingen skastora att

det viktigt forskningär och utveckling förstanna under-av att att
lätta för funktionshindrade får central roll. Samhället måste tillen se

stöd och finns tillgängliga för berörda Annarsatt ris-resurser grupper.
kerar medborgare utesluts från glokalsamhäl-att stora grupper av
let. Vårt krävs i dessa frågor.gemensamma engagemang

Datorn i särskolan utmärktär pedagogiskt hjälpmedel för barnett
med förståndshandikapp och andra rörelsehinder intet ex attsom
kunna hålla i Arbete med datorer har visat sig effektiva viden penna.
träning begåvning och logiskt tänkande och vid träning arbetaav att
självständigt. Datortekniken kan lätt anpassningsbar förgöras att
arbeta och kommunicera på begåvningsmässigt olika nivåer. Färger
och bilder spelar förroll inlärningen. I många fall beror tal-storen
skador bristande språklig förmåga, till exempel hos förstånds-han-
dikappade och inte kan läsa och skriva. Här använderpersoner som

sig främst kommunikation med hjälp bilder och symboler.man av av

En viktig service blivit möjlig tack den informations-tek-som vare
niska utvecklingen sprida färsk informationär till synskadade ochatt
andra handikappgrupper. Via vanlig persondator med anpassaden
utrustning kan funktionshindrade människor tillgångman numera ge
till morgontidning varje dag. Tidningen distribueras elektro-t.ex. en.



tid-sedermera läsakanfunktionshindradeniskt och den personen
Liknandetal.syntetisktpunktskrift ellerexempelvisningen via

Inter-användningsynskadadesmöjliggjorthar ocksåutrustningar av
medmöjligheternainteemellertidverkarI Sverige ännunet.

och derasfunktionshindradeallvaruppmärksammatsInternet av
på InternetmötesplatsYouth, ungdomarnasorganisationer.

funktions-deforumexempelhttp://www.youth.se, är ett som
till.koppla siguppmärksamhet ochvisaorganisationer börhindrades

ochspridamöjligheterhar däralla intressenUngdomar med ut-att
funktionshindra-kanaktivt deltagandeGenomerfarenheter.byta ett

vårtochpå andra sättde ögonen attatt anpassaossossupp
funktionshindrade.tilluttrycka ävenatt passaoss

olika problemförsamhällsutvecklingen börI öppnasögonen som
förenk-förfiningen. Nyainformationstekniskauppståkan genom

förvardagslivetförsvårarinköpför bankärenden,lade o.s.vsystem
för andramänniskorförståndshandikappademånga även grup-men

rationaliseras bort.betjäningenpersonligaAlltmera denper. av
be-andra harmångahandikapp, liksommed olikaPersoner ett stort

det myckethandikappadeservice. För mångapersonlig ärhov av
människa och förkommunicera medtrevligareenklare och att en

enda alternativet.ofta detmånga

funktionshindrade ochi frågornaaktivtStaten bör ett omta ansvar
infor-subventionerade anpassadeerbjudaFörutsättningar för attIT.

undersökasbörfunktionshindradetillutrustningarmationstekniska
jämlik informations-stimulerabörpå andra sättäven staten enmen

funktionshindrade hargällandeLagstiftningenutveckling.teknisk
liggerhandlardetSverigeframme ialltid legat långt när om nmen

lagstiftningenharföre Sverige. Iexempelvis man genomUSAUSA
produkter,tillgång tillskall hafunktionshindradefastställt att samma

där-funktionshindrade ochickeserviceinrättningartjänster, etc som
ihjälpmedelintegreringökadförbanatmed har väg avenman

redanföretagenförblir lönsamtstandardprodukter. Detbl attmeraa
för funk-eller tjänstenutvecklingenvidi initialskedet anpassa varan

standardprodukternaför vid sidani ställettionshindrade, att av
detYtterst handlarsmå serier.specialprodukter imarknadsföra om
deltagamöjligheterfunktionshindradeshinder förundanröja attatt

utvecklas tillg/øêa/ramåá//et skasamhället. Förområden ipå olika att
skydd i lagarna.ocksåjämlikt samhälle krävsett



För funktionshindrad människa förhållandevis obehindratatt en
ska kunna använda datorsystem bör inte bara själva datorenhetenett

den omgivande utrustningenäven skrivare, bild-utananpassas som
skärmar, pekdon, tangentbord Datorns operativsys-Scanners, o.s.v.

liksom applikationer och användargränssnitt andra delarärtem ettav
går Mycket har gjorts för öka tillgänglig-system attsom anpassa. att

heten till hård- och mjukvaran för funktionshindrade mycketmen
återstår dock för funktionshindradealla ska ha tillgänglig-att samma
het till icke funktionshindrade. Vi därför tidiga-detIT som attmenar

föreslagna för mjukvaruutveckling särskilt får i uppdragre centret att
främja utvecklingen användarvänligheten för funktionshindrade.av

Vi beskrev tidigare hemmet individens viktigaste IT-miljö.som
Detta gäller inte minst funktionshindrade. Med hjälp kanav IT smar-

/zem utvecklas kommer såväl funktionshindrade icketa som som
funktionshindrade till del. I det hemmet har med tekni-smarta man
kens hjälp utvecklat tillämpningar för hemmets olika funk-att styra
tioner och kommunikationen med omvärlden. Genom mål-med-att

på utvecklingen hem för funktionshindrade kanvetet satsa smartaav
också snabba utvecklingen hemmens rT-miljö för alla.man av

Detsamma gäller utvecklandet tekniken för virtuell verklighetav
Virtual Rea/izjv, VR. Denna teknik funktionshindrade hoppger om

kunna kontroll och sin omgivning. Med virtuellöver verk-att ta styra
lighet kan det möjligt för rörelsehindradegöra barnt.ex.man att ta
sina första i virtuell värld, framförandet rullstol itränasteg en av en

trafikerad miljö, eller varför inte låta funktionshindrade barnt.ex. en
spela virtuell fotboll med varandra. Utvecklingen kring teknik för
virtuell verklighet hjälpmedel för funktionshindrade går snabbtsom
och tillämpningarna förväntas bli verklighetsnära ochmera mera
kommersiellt gångbara inom framtid. Denna utvecklingen snar ger
också icke funktionshindrade hjälpmedel. Utvecklingennya av

hem och virtuell verklighet exempel hur satsningarärsmarta av
på hjälpmedel för funktionshindrade kommer alla till del.



lT-rödlöreslåpUngdomens
i

intormationstekniskainitiativregeringenatt tar att
För Funktionshindrade,hjöipmedei anpassas

töresiagna För miukvaruutveckiing särskiltdetatt centret
tar uppdrag Främja utveckiingen användarvän-i av

För Funktionshindrade.iighet



Kunskap och kompetens viktigaste4.4 våra resurser-

Den utvecklingensnabba innebär möjligheter också vissastora men
problem. I det gamla jordbrukssamhället den viktigastevar resursen

i industrisamhälletmarken, det kapitalet informati0ns-sam-och ivar
hället har den information och kunskap rikedom. Theägersom

of informationValue about information be than the valuegreatercan
of the information itself, siar IT-oraklet Nicholas Negroponte i Being
Digital. I informationssamhället tenderar informationen om pengar

lika mycket värd själva och in-formatio-nästanatt vara som pengarna
kunskap lika viktig kunskapen själv. Utan kun-nästannen om som

skap står fattig och maktlös. När människorstoraman grupper av
inte formår omforma de gigantiska informations-mängderna tillatt

kunskap uppstår klasskillnader- mellan dem kan ochegen nya som
dem inte kan bearbeta informationen och dra den i detnyttasom av
dagliga livet och Utöver de rådande samhällsklyftorna riske-värvet.

alltså eliter form kunskapseliterna.att tarar nya -

Skolan har särskilt för motverka samhällsutveck-ett attansvar en
ling med del samhället invigt del utanför informations-ochen av en

Ävenoch kunskapssamhället. skolans kunskapsförmedlingsmo-om
nopol så skolan framgent viktigastesamhällets verktygär ävenavtar
för överbrygga kunskapsklyftor. Skolan har uppgift i läraatt atten
människor följa med i den offentliga debatten och delta i besluts-att

liksom de offentliga företrädarna har skyldighet attprocessen, en
offentlig information uppgifttillgänglig och begriplig. Dennagöra

blir viktigareallt i morgondagens samhälle.

Skolan utbildar idag i utsträckning eleverna i vetskap, jeopar-stor
dy-kunskap". Kunskap omsättande till förståvetskapär attav sam-
band. Eleverna/studenterna behöver inte detaljkunskapen attmen
lära sig till sig kunskap. Vetskap billigt, det kan köpa iäratt ta man
morgondagens samhälle. Kunskap måste lära sig. I morgonda-man

samhälle lär två kunskaper efterfrågas: specialistenstyper attgens av
kunskap inom fackområdet och generalistens kunskap i deatt se

sambanden. Kunskap tenderar bli den viktigaste handelsva-stora att
Om inte alla får lära sig hur tillgodogör sig kunskap stängerran. man

alltså omedelbart del befolkningen från möjlighetenute atten av
delta i handelsutbytet.



Samhället måste mycket och brett på kultur och utbildning.satsa
Det kulturen kan skapa förgrund lära väljaär attgenom atten oss
och välja bort i de informationsflödena. Det äratt stora ut-genom
bildningen vi lär teknikerna för hantera de informations-att storaoss
flödena och dem till kunskap. Detta ska medomsätta göras gräns-
överskridande långaoch perspektiv. Det breda satsningarär genom

spetskompetenser kan uppstå. Det går alltså inte prioriterasom att
område framför något Ett problem med bredaett annat. stort sats-

ningar satsningarna måste investering ochär pengar men ses som en
försäkring framtida ekonomiska bakslag.moten

Samhället måste omvärdera kunskap. Kunskaps- och kompetens-
utveckling måste och prioriteringar. Det gällerstörre ävenges attnya
näringslivet inser detta och sig i den allmänna utbild-engagerar mera
ning i landet. I morgondagens samhälle det kunskapenärsom ges

kostar och har värde. När kunskapen försvinner före-dörsom som
Tillsammans måste förverka höja kunskapen och korn-taget. att

i landet. Vi måste rustade för framtidens kunskaps-petensen vara
samhälle. Det kommer säkerligen uppoffringar,krävas bl.a. i formatt

medel, dessa uppoffringar investeringar förärattav reservera men
framtiden. Vi måste tänka långsiktigt i dessa sammanhang ettmera -
kortsiktigt tänkande leder inte framåt i utvecklingen. Med ettoss
kortsiktigt tänkande kommer vi inte utvecklingen utveck-att styra -
lingen kommer Med långsiktigt tänkande kanatt styra ettoss.
redan i dag investeringarde i åtgärder höjer vår kunskapgöra som
och lägger grund för fortsatt välfärdssamhälle med värnandeett ett

jämlikhet och jämställdhet.om

LLåibeclömer

omställning samhället också kräver bredGH en av en
kultur och utbildning,satsning på

kunskap och kompetens såväl omvörclerasmåsteatt som
högre alla sammanhang.prioritet iges



samhällsutvecklingen och vidtaDet uppgift ledaär statens att
riktninghöjer kunskaps- och kompetensnivå imått och motsteg som

därför i detta avseende.samhälle och måstestatenett nytt nu agera
första premiera den utveckling redan skerEtt börsteg attvara som

fram Därför iT-akademilyfta de goda exemplen. böratt engenom
inrättas. IT-akademin bör årets nyskapare inom områdenutse som

användningsområden, utveck-utveckling informationsteknikensav
förling användarvänlighet, utveckling näringar, åtgärder attav nyaav

iT-användning iT-utveckling,jämställd och jämlik ochstärka en
för och kompetensutvecklingen ochåtgärder stärka kunskaps-att

informationssamhäl-åtgärder för stärka demokratin i kunskaps- och
IT-akademin särskilt till den utveckling och de innova-let. bör se

sig gällandetioner fasta förmåga göraatttar utsattasom gruppers
till omvärdera kunskaps-med hjälp och därmed leder attav IT som

och kompetensbegreppen.

:råd föreslår
i

IT-akademi.initiativ inrättaregeringen for attatt en

Q

i fråga vår kunskap och vårFramtiden ställer högre krav på oss om
följd alltflerkompetens. Samtidigt, eller ungdomarmötersom en av,

Med det svårt för ungdomararbetslöshet. dagens är attsystemen
sig det formella utbild-kompetensutveckla på sätt änannat genom

sig via skolbänken.ningsväsendet. Men långtifrån allt går läraatt
vi i det omkringliggandeSnarare det så alltmera kan läraär att oss

praktiska tillämp-samhället, praktiskt arbete eller genomgenom
därförinlärda Ungdomens iT-rådningar kunskaper. attav menar

samhällspraktik förregeringen bör inrättaöverväga män-att en unga
skaniskor. Samhällspraktiken kan utföras under tio månader ochca

syfte individen. Praktiken börha tydligt kompetensutvecklaattsom
iutföras inom områden kamratstöd, miljövård, arbetekunna som

biståndsarbete, iT-utbildning ochideell sektor, andra sociala tjänster,
SamhällspraktikenIT-användning samhällsutbildning i övrigt.samt

alternativ till utbildningen för det militäraskulle kunna tjäna ettsom
försvaret möjligen samhällspraktiken kunnaoch skulle man genom

totalförsvaret. Samhällspraktiken börerhålla sin placering inom



människor från gått gymnasiet ocherbjudas alla det att utmanunga
så länge kan till Värnplikt. Samhällspraktiken börmännen tas utsom
utformas till bli attraktivt, praktiskt påbyggnadsår för kom-att ett

tillpetensutveckling dessutom kommer samhället del.som

utreder möi|igheterna ti||regeringen inrättaatt att
samhÖHspraktik kan erbjudas oNa mön-en som unga

niskor.





Arbete i

g/o/a/samhä//ef



arbetsmark-Från

nad tiII kompetens-
marknad

spelregler1.1 Nya

arbetsmarknaden.utveckling förändras ocksåI takt med samhällets
orientering förändras arbets-tydlig produktionsinriktadFrån nuen

denbli ställer höga kravmarknaden marknadattmot en som
måste odla sinspecifika individuella kompetensen. Individen egen

Reali-unika får företräde framför det allmänna.detkompetens -
lärandet därförsamhällets mål det livslångaserandet äromav

förädla vårför ständigt kunnaangeläget skamycket att egna
kompetens.

samhället och inteekologiskt bärkraftigaFör uppnå detatt
livskvalitetgenerationer tillundanröja möjligheterna för kommande

Detta helt nödvändigkrav samhället.ställs det mycket ärstora en
i samhälletsmedföra förändringarförändring och kommer att stora

de krav ställsbryter samhället systematisktstruktur. I dag mot som
ochekologiskt bärkraftiga samhället skaparför uppnå detatt en

ekologiskt perspektiv. Arbetetssituation helt ohållbarär ettursom
till följd detta ochinnehåll står inför förändringarorganisation och av

miljöbelastningen minskar, bl.a.måste formas så ettatt genom
användning icke förnyelse-transportbehov och minskadminskat av

miljö-måste sig för klararåvaror. Arbetsmarknadenbara attanpassa
överlevnadsstrategi.Det helt enkelt frågakraven. är om en

tillverkningsindustrin måstesysselsatta iMed sjunkande andelen
framtideninriktning. Ialltfler sig arbeten medlivnära annan

Det i tjäns-kunskapsintensiva branscherna.behövs flera inom de är
tjänstesektorn"mjukaarbetena finns i dentesektorn de nya -

tjänstesektorn"i "hårda IT,service o.s.v. och denvård, omsorg,
informationutbildning, o.s.v..



individualiseringen kon-följd ochavstånd tillKrympande avav IT
Näringslivetbeteende.till företag ändrarleder svararattsumenterna

fordistiskt produktionssättövergå frånpå trenderna ettattgenom
bands-princip tilllöpandestandardiserade,efter Henry Fords

kundanpassning, flerpro-kodordspecialisering, medflexibel som
"post-fordismeniEtt inslagnätverksorganisation.duktfördelar, är

på under-verksamhetsinalltmerastorföretag lägger utatt av
iSAABZSprodukterexempel.SAAB kan ärnämnasentreprenörer. som

svenskt.konceptetutländska,själva verket mycket äräven om

övergår tillochblir ovanligareanställningsformenDen fasta
Arbetsorgani-ändamål.för särskildaanlitningsformertillfälliga

och det be-till sin struktursin form ochblir lösare till ärsationen
detgivet tillfällevidspecifik kompetens ärhovet ett somav en

uppstår detnätverkanlitas. Det betyderför närstyrande attvem som
uppgiftenförspecifik uppgift,finns lösa ärbehov närattatt ettav

människorockså mellanskapas dockMånga nätverklöst upplösas.
vid olikaolika företagtjänster tillerbjudaför kontinuerligt kunnaatt

virtuella organisa-s.k.andra nätverktillsammans medtillfällen och -
arbetsorganisationertillfälligaIndividerna i dessationer skapas.

plats ellerbefinna signödvändigtvis intebehöver enssamma
enskilda kompetensindividensföretag. Deti ärarbeta är somsamma

Människankreativtiteten.flexibiliteten ochliksomdet styrande,
Detarbetsplats.ochhela sitt liv påinte längre ärarbetar sammaen

personligadenperspektiv, eftersommänniskansvarken önskvärt ur
arbetsorganisa-stagnation, ellerövergå iriskerarutvecklingen uratt

ochimpulserständigt behöverperspektiv, eftersomtionens nyaman
kunskapsintensivaVissaför klara konkurrensen.idéer att unga,
företagets blodbytamålsättningi dagföretag har redan att varsom

femte, sjätte år.

organi-den virtuellatalar alltmeraFöretagsekonomer om
tilltenderarorganisationen. Företagimaginäradensationen eller

fall detta"substans. I kanmindre och mindreinnehålla extremaatt
utnyttjar sinahjärntrustföretag bestårinnebära upp-att somav en

in kon-idéer. Man hyrgenomföra enskildatillarbetade nätverk att
byggafinansexperteringenjörer ochsulter, än att uppsnarare

produktionen pålejerManinom företaget.självkompetensen ut
Förunderleverantörer.använder mångaochlegotillverkare attman

kommuni-koordination ochkrävs mycketdettakunna arbeta sätt
Påinformationsteknik.förbättradmöjliggjorts medkation, vilket har



sikt innebär detta organisationssätt de tjänster tidigareattnya som
utfördes fast anställd inompersonal företagen kommer köpasav att
in från företag,andra ofta små specialiserade med unikmen
kompetens.

Sverige land med hög utbildningsnivå,är med mångfaldett en
kulturer, med rikligt kapital och bra teknisk infrastruktur. Vi harav
sedan länge arbetat bort den överdrivna respekten för överheten, en
förutsättning för klara arbeta i samhälle äratt att ettav som
nätverksorienterat, d icke-hierarkiskt, i sin Organisationsform ochV s

bygger på det initiativtagandet. Vi måste emellertidsom egna upp-
märksamma förändringden sker och vi måste därmed arbetasom nu
för forma den till samhällsutveckling såsom vi vill den.att en se

tillväxten främst kommer ske tiönstesektorn,iatt ah

formen "last anställning" alltmera "tillfäl-att övergår
an|itning",

har förutsättningargoda klara omställ-Sverigeatt att
samhälle byggt nätverk.ningen påett



1.2orgonisotionsformer leder villkorNya nya

Utvecklingen organisationer minskadegår plattare med mellan-mot
chefsnivåer till förmån för teamarbete och självstyrande grupper.
Företagssammanslagningar företagsklyvningar. Dettabyts är ettmot
led i minska produktionskostnaderna och få smidigare,att att
flexiblare organisationer snabbt kan marknadensmotsvarasom
behov och signaler. Utvecklingen möjliggörs informationstek-av
niken Dettamed ökad kommunikation och bättre beslutsunderlag.
ställer krav individen i form förmåga initiativ ochatt tanya av
anpassningsbenägenhet. Arbetsuppgifterna går från avgränsadesnävt
till bredare uppgifter. Uppgifter i mindreoch kansammansattamera
grad lösas fastställda regler och instruktioner. Indi-videngenom
måste följd förmågadetta ha lösa problem därstörre attsom en av en

inte givna, där lösningarna unika och oförutsägbara.är ärsvaren

För därför denmarknadens krav strävaratt motsvara motman
platta, virtuella organisationen, där drar alla medver-nyttaman av
kandes kompetens Den optimala organisationen gårpå bästa sätt.
inte Organisationsformen utveckling.skapa. står under ständigatt
De ekonomiska skalfördelarna ligger i strukturen kunskapen ochav
företagets/nätverkets möjlighet sig fråntillgodogöra kunskap denatt

effek-kompetens för stunden kan tillhandahålla den bäst ochsom
tivast. Förändringar i arbetsuppgifter i arbetsorganisationen skeroch

Detta sigallt medför personal måste kompetensutvecklatätare. att
fortgående och arbetsuppgifterna lämnar organi-sationennäratt man
sällan desamma började.är närsom man

De virtuella organisationerna också enskilda individeruppstår när
blir i fastaaktörer på marknaden. Istället för binda sigatt storaupp
organisationer samarbetar i projekt och nätverk, där de enskildaman
kompetenserna Den kommunikationen möjlig-behövs. globala ger
heten ansluta sig till globala nätverk varför det uppståratt
förutsättningar för hävda sig. Dåsmå kompetensområden att
marknaden blir för mindre och udda kompetenserär stor utrymmet

Det finns möjlighet för företag eller nätverkocksåstörre. ärsom
burna idé fram. Idén kan verka i speciellVäxa attattav en vara en
miljöfråga fram handikapphjälpmedel. Företageteller växeratt ta
fram människor, på eller annorstädes,möter nätetattgenom man

själv. Tillsammansmed intressen och övertygelsesamma som en



bildar företag erbjuder tjänster inom den nischen.ettman som egna
Den mänskliga kvaliteten i arbetet kommer värderas högre iatt
g/oêa/ram/zä//e/ relevansen ioch det arbetar med kommer attman
ständigt ochprövas omprövas.

Utvecklingen virtuell idébaserad arbetsorgani-ochmot en mera
sation naturligtvisställer krav på individen. Liknande krav kanstora
redan uttydas i platsannonserna. Individen generalist,skanu vara
specialist med spetskompetens, ha social kompetens förstor atten
klara i initiativförmåga,arbeta ha problemorienteradatt grupp, vara
och kunna hålla många bollar i luften. Alla dessa förmågor ska
individen samtidigt. Begrepp "innovationsförareha och kaos-som
piloter tydlig mening. Denna utveckling såväl igäller storages en

organisationer.små Ett problem med denna utveckling denärsom
kan komma exkludera den människor trivs medatt attgrupp som

i fastaarbeta strukturer med klara arbetsuppgifter och befogenheter.
Industriarbetaren har vidarbetat det löpande bandet i många årsom
behöver inte nödvändigtvis ställa krav på arbetet ska kreativtatt vara
och flexibelt. Vederbörande trivs bra med rutinen och tryggheten.
Utmaningen i det sammanhanget ligger i finna metoder ochatt ut-
bildningsvägar för stödja dessa i utveckling tillatt attgrupper en
kompetensutveckla sig själv, eftersom anställningens intetrygghet
med säkerhet livet Den livstida anstâ//ningstryggáeten tende-ut.varar

försvinna istället kan ständigt kompetens-att attrar men genom
utveckla själva skapa förutsättningar för vi ska kunnaattoss vara
livstids an/itniøzgsbara.

Utvecklingen tenderar andel enmansföretagstörreatt mot en
kan ingå i virtuell sammanslutning med enmansföretagandrasom en

och tillsammans bilda imaginärt storföretag. Som konsekvensett en
människordetta har i mindre utsträckning fasta anställningar ellerav

uppdrag arbetar i projekt för olika uppdragsgivare.snarare man-
Samhällsforskare hur denna utveckling leder till ökadser en seg-
regation på arbetsmarknaden. Vi får kärntrupp stabilt anställ-en av
da i storföretag, buffert stödtrupper småföretagare, tjänste-en av
leverantörer och frilansare och slutligen reservarmé lös-ären som
ligt förankrad i arbetsmarknaden och möjligen får rycka in under en
högkonjunktur. Mycket riktigt också de snabbastär expan-en av
derande i Sverigebranscherna personaluthyrningsföretagen. Det är
denna utveckling vi går till och vi måste bereda på.mötes som oss



villkoren med denarbetsmarknaden ochFörändringen sätterav
för denavpassadesituation. Dagensi helt ärsystemstoranyoss en

byggersocialförsäkringssystemochfasta anställningen. Arbetsrätt
då fyllsdå ochstabila inkomsterhar när manuppatt somman

anställning kommerfastNär väl hari tillfällig nöd.hamnar enman
relationförmåneråtnjuta diverseoch kan dåin i utansystemetman

in iinte kommerinsatsen. Men deproduktivatill den systemetsom
käm-ensidigtSystemenrättigheter.har i ingasett gynnarstort

ioch ungdomarinvandrareoch tvingar mar-truppema ut t.ex.
ginalerna.

värdefulldettaalltIT-rådUngdomens är ut-atttrots enanser
välfärds-potential föreftersom denveckling, nyttettrymmer en

inte minst medpåskyndas,och börUtvecklingen kansamhälle.
Vi kannäringspolitiken verktyg.arbetsmarknads- och tror att ITsom

de villvadmöjlighetroll i människansspela överatt styrastoren
struk-ålderdomligabra deliv. Det dessutommed sitt ärgöra atteget

medtenderararbetsmarknaden i dagdominerar ersättasattturer som
Detta kommerorganisationsformer.flexibla och öppna att gemera

förmänniskors kompetensertillvaraförutsättningarbättre atttaatt
börInte minstnäringsmöjligheter.grunddem skapamed som nya

innovationer finnsdetillvara allapå möjlighetendet pekas att ta som
marknaden.nåfått chansenutvecklade ännu utattmen som

givnadet finnspåbegrepp byggerArbetsmarknaden attsom
Arbetsmarknadenfallet.Så inte längremarknad.arbeten på är er-en

kom-det individenskompetensmarknad, därdärför ärsätts av en
givnaanlitningarmöjliggörefterfrågas och utanpetens somsom

präglasKompetensmarknadensärskildatill yrken.kopplingar enav
misslyckas. Erfarenheterochför människor lyckasöppenhet att av

erfarenhetervärdefullaminst likamisslyckade projekt är avsom
anledning till reflek-misslyckade projektetprojekt. Detlyckade ger

tillåterså detsamhället byggasDärför måstetion och eftertanke. att
idétillåtetmisslyckas. Det måsteentreprenören att tro enatt vara

förDet värdefulltmisslyckas.för ändåoch arbeta den är sam-men
ochDärförresultatet.utvecklinghällets statenattoavsett menar

småföre-dels stödjaförharnäringslivet attettgemensamt ansvar
itillräcklig mängd. Då detiriskkapitaldels tillhandahållaochtagare

till-inombesitter kompetensungdomartill deldag ärstor som
satsning bör riktasdennadelväxtområden attmenar en avsom IT

företagetglobalaDet i dagi tjänstesektorn.företagaremot unga



Netscape resultatet galen idé, människaär ochav en en ettung
förtroende tillgång till riskkapital. Förverkligandet till-som gav av

galna idéer måste möjligt för i Sverige.ävensynes vara unga

Möjligheterna riskkapital via Nutek och Almi inte särskiltäratt
välkända. Det mycket viktigt information dessaär möjligheteratt om
sprids på bättre liksom möjligheterna få riskkapitalsätt, frånett att

fonder. Det särskilt viktigt lyckas uppmärksammaärEuzs att man
ungdomar på detta. Dessutom det viktigt detta riskkapital fårär att

tydligare inriktning utveckla tjänstesektorn framfören mot att
industrisektorn.

dlngdomenslT-rádtföreslårt/

informationskampaniregeringen initieraratt möj-en om
ligheterna för riskkapital,attunga

fördelningen riskkapital får tydligare inriktningatt av en
utveckling verksamheter tiönstesektorn.på inomav



1.3arbetenEntreprenörsondon ger oss nya

Entreprenörskapet framstår allt viktigare stimulera. Det iärattsom
slutändan individens enskilda och unika kompetens kommer attsom

till försörjning. I kombination medkällan dennesvara en mera
i högreflexibel och rörlig arbetsmarknad betyder det arbetetatt

utföras företag. Människanutsträckning kommer att ett egetgenom
alltfler får projektanställ-företaget. Vi redan i dag;tecknenär ser
från den kompeten-ningar tid och med utgångspunktöver egnaen

I industrisamhället organisationens storlek och styrkadetsen. var
Ig/oka/sam/zä//et individensavgjorde framgången. det kompe-ärsom

framgången för såväl indi-och entreprenörsanda avgörtens som -
i indivi-derna,viden företaget. Kapitalet består i kunskapen ochsom

ekonomiska kapitalet. Tyngd-punkteninte i maskinerna och i det
förskjuts från realkapitalet till humankapitalet.

personligFör människan blir viktigt hela tiden genomgådet att en
Det inom område verkar inomutveckling. kan såväl detvara man

Samhälletbredda sina färdigheter till områden. börattsom nya
marknadspolitiska åtgärderna skapa förutsättningar fördegenom

inom IT-området,personlig kompetensutveckling, inte minst
syftande stimulera entreprenörsandan. Satsningartill att som

personliga kompetens-genomförs i syfte denatt uppmuntra
utvecklingen entreprenörsandan bör stimuleras. En samverkanoch

offentlig förvaltning bör eftersträvas förmellan skola, näringsliv och
effektiva förutsättningar förskapa positivt klimat till ochatt ett

personlig kompetensutveckling och främjande entreprenörsandanav
inom tjänstesektorn.

I personligheten starkt förknippad med arbetet. Mandag är pre-
Det orsakerna tillsig det arbetar med. är attsenterar en avsom man

ingen. Idrabbar så hårt. Har inget arbetearbetslöshet är man enman
framtid organiserad och kopp-där arbetsmarknaden löstär mera

identi-lingen till bestämd arbetsgivare inte lika stark kommerären
fieringen inte bli lika tydligt i dag. Denmed arbetet kanske att som

identifieringen människan har till sitt arbete starktstarka är en
i samband med arbets-bidragande orsak till de sociala problemen

Om människans arbetsrelation starkare koppladlösheten. däremot är
tidertill individen till den självkänslan kommeroch avegna

positivt till tider arbets-arbetslöshet kunna vändas till någotatt av-



ledighet för kompetensutveckling. Det krävs dock människanatt ges
möjlighet utveckla sin kompetens under arbetsledigheten. Iatt egen

kunskapssamhälle vidareutbildningen central; kunskapsmäng-ärett
derna ökar hela tiden och måste hela tiden beredd läraattman vara
sig Precis idrottsman tidenhela måste måstetränaattmer. som en
träning ske inom alla områden. För nå bra resultat täv-att ett
lingen måste dessutom mycket bra träningsprogram. Ar-göra ettman
betslöshetstiden måste alltså bli tid för träning.en

Vi försöker i dag ungdomar Men i daguppmuntra att starta eget.
den vill oöverskådlig mängd informationmöts starta egetsom av en

ska sig in innan registrerar företaget. Dettasättasom man man
främjar inte direkt skapandet enmansföretag.. Det måste bliav nya
lättare företag, vilket bl kan åstadkommasstartaatt eget atta genom
informationen förenklas.och regelverken Som självständig entre-

egenföretagare och sådan hamnar iprenör är ettman som man
ingenmansland i förhållande till socialförsäkringssystemen. Som
egenföretagare kan inte A-kassa med mindre iänt attman ex man
princip lägger ned hela verksamheten. Att under period harman en
dåligt med jobb får själv för, istå till medmotsatsman grupper en
fast anställning i botten. Frågor hur tidenska på mellanom man se
uppdragen för egenföretagare ställs därmed på sin spets.en
Socialförsäkringssystemen måste utformas så egenföretagareatt om-
fattas fullt dessa. Det människans entreprenörskapärut av genom
ökad tillväxt kan ske.

Ungdomenstl

människor framtiden allt utsträckning kom-i i störreatt
skapa jobb,sinaattmer egna

människors entreprenörsanda därför måste stimu-att
leras,

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna syftabör tillatt
stärka individens möjlighet till personlig kom-att

petensutveckling.



föreslårlT-rådUngdomens

peda-ochtörenkiainitiativregeringen atttarOH
informationenutveckiagogiskt egetstartaattom

Företag,

ocksåFöretagregeiverket För över,starta egetattatt ses
enhetiigaochförenklademöiiiggöraFör att mera

rutiner,

sociaiiörsökrings-initierarregeringen översynatt aven
Fu||tegenföretagareomfattaockså ut.attsystemen



l kompetenserNya

Skogen, järnet och tillverkningsindustrin fortfarande viktiga förär
svensk ekonomi de minskar i betydelse. Istället bety-men växer
delsen för branscher bygger på högt kunnande och på förmågansom

utnyttja den tekniken inom branscheratt mindre in-ärnya som
dustriorienterade och inriktade på producera tjänster.mera att
Musikindustrin har på bara några år utvecklats till mycket bety-en
delsefull näring i Sverige. Detta har endast varit möjligt genom att
den har förvandlats till kunskapsintensiv näring, präglad högten av
tekniskt kunnande, god marknadsföringskompetens och bra produk-

Musikindustrin exempel påutgör hurter. kunskapsintensivett en
näring kan skapa tillväxt och på hur bred satsning påen en ett
mjukt område kan mycket goda resultat. Genom målmed-ge en

satsning och god kompetens kommerveten så småningomgenom
belöningen. I musikindustrins fall har framgångarna grundats på den
breda utbildning har givits vid de kommunala musikskolorna.som
Det långsiktigaär satsningar på bygga kompetensgenom att som
resultat infinner sig. Därför gäller det försöka förutse deattnu var

möjligheterna till expansion finns.nya

I industrisamhället blev människan eller mindre blivit född inmer
i arbete. Detta inte situationen i framväxandeett detmotsvarar
glokalsamhället där gäller det själv skapa arbeten. Detatt är genom-
utgångspunkt från det intresset och de förutsättningarnaegna egna

vilja till ständig kompetensutveckling kan skapas, vilketen nöd-är
vändigt i glokalsamhälle där kunskapsmängden ständigtett ökar och
där individens behov och intresse produktionen tjänster. Detstyr av

i detta möjligheternaär till arbete och samhällsekonomiska vinster
ligger. Det går inte bestämt vilken kompetenssäga kommeratt som

efterfrågas det breddenär det viktiga.att Detär kansom som- an-
mjukt eller flummigt i dag kan mycket väl utvecklasses som till
näring i Det ansågsstor hobby i industri-en morgon. som som en

samhället kan mycket väl utvecklas till arbete i detatt generera
glokala, kunskapsintensiva samhället. Vad idag uppfattassom som
fritid kan i arbete.morgon vara

På den globala marknaden och i de globala datanäten inteär stor-
leken det Småavgörande. företag har lika möjligheter görastora att
sig synliga Företag blir kundanpassade och detstora. in-som ärmera
dividens behov produktionen utveckling tillstyrsom en storsom-



möjlighetfinns ävendet omsättaDetpådel beror gör attatt enIT.
Utvecklingennäring.tilloch unika kompetenserspeciellamycket en

medanefterfrågadeblikankompetenseruddadegår mestmot att
indivi-förförsvinner. Arbete,produktioneretablerade,andra, i dag

någotfinns,någotinte längreföretagen,förden och är utan somsom
elek-utvecklaGenomkompetensen.utifrån denskapas attegna
ställaochspeciella kompetensereftersökamöjlighetertroniska att

globaladenförfogande kommertillkompetensenden nyaegna
Där-kompetensmarknaden.framkunnaarbetsmarknaden växaatt -
imänniskorstödjagenomför församhälletåtgärderför debör attatt
detochstödjainriktasoch uppdragfå arbeten uppmuntraattnya

kompetens.densyfte byggaipersonliga egnaatt uppengagemanget
kanspetskompetensensatsningarnabredadeDet ut-är genom

vecklas.

produktionenindustrisamhället, därfrånövergångsskedeI avett
gloéalsamlzälle, där kun-tilldrivkraften,ekonomiskadenär ettvaror

möjlig-centraltblir detdrivkraften,ekonomiskadenskapen attär ge
för dehar jobbdeför såvälkompetensutvecklingtillheter somsom

personlig kom-tillinsatserAllajobb.inte har uppmuntrarsomsom
arbets-detpetensutveckling ska är attoavsett somuppmuntras, om

i arbetet.arbetsmarknadsutbildning ellerilös delta en

skillnad gjortsinteHistoriskt harrelativt begrepp.Fritid är nyttett
industrisamhälletmedkomIndelningenfritid.ocharbetemellan

tagit detochbegreppvid dettatidpå kortoch har vant nyaoss
fritideng/oiêa/sam/zä//et tenderartillövergångenMedgivet. somsom

förknivskarpadenmedi och gränsenförsvinnabegrepp attatt
livslångaperspektivet detSamtidigt, iarbetstiden luckras avupp.

Fri-tillgångar.välfardssamhälletsfritiden störstalärandet, är en av
användamänniskan kunnattidvarit denindustrisamhälletitiden har

tillfått möjlighethonDå harintressen.sinautvecklatill enatt egna
respektivei sinaförunnatvarit allaharinteutvecklingpersonlig som
ligger: hursamhälletförutmaningeni detta denDetarbeten. är stora

utveckla sinamänniskorframtidenisamhälletkan attuppmuntra
Detarbetenkan ärtill någotintressen genomgenererasomegna

deteftersomuppnåskantillväxtintressemänniskans enegna
arbeten.kanbranscherfödakommer genererasomatt nya

branschervilkaförutsesvårtbli mycketDet kommer somattatt
nedanVi harnödvändigt.likvältillväxtbranscherblikommer menatt

diskus-tjänakantillväxtområdenbedömninggjort somsomaven



sionsunderlag. Branscherna inte rangordnade sinsemellan,är ef-
rangordning bör resultattersom samhälletsen snarast ettvara av

prioriteringar och det politiska handlandet. Ungdomens rT-råd ser
alla dessa tio branscher mycket Viktiga för framtiden och till-som

erbjuder de det breda utbud och den mångfald visammans trorsom
ungdomar upplever väsentliga värden och samhället bör slåsom som
vakt Ungdomens IT-råd bredd, anpassningsförmåga,om. tvär-ser ett
sektoriellt tänkande och generalistkunskaper honnörsord försom
framtidens branscher och kompetenser.

Branscher Kompetenser

Distribution media, förmedling tjänsterav varor,
kapital, infrastrukturtransporter,

Estetik design, arkitektur, planering, konst 8C
kultur

Information produktion, bearbetning, sortering, analys,
presentation, informations- och kompetens-
mäkleri, utbildning

Kompetensutveckling mentorskap/handledning, personlig utveck-
ling, building, inspiratörer, kom-team
petenskatapulter

Miljö kretslopp, återvinning, utbildning, miljö-
vård, affärsidéer, perspektiv på verksamhet,
marknadsföring

vårdOmsorg själavårdare, andlighet, hälsa, social service,
etik

Professionell kommunikatörer, kommunikationscentra,
kommunikation kulturstrateger, utbildning, planering

Social kommunikation lokal service, mötesplatser, restauranger,
kaféer

Teknik data, tele 8C kommunikation, teknisk de-
sign, FoU, drift- och underhåll, säkerhet,
stabilitet, utbildning

Upplevelser turism, spel, nöjen, musik,äventyr,natur,
kultur, trendmakandc, skönhet, avkopp-
ling, kickar



FöreslårlIrrådUngdomens

utveckiingsprogrambranschvisainitierarregeringenatt
tiönstesektorn,tiiivöxtinriktade ipå

förank-iokaistimuierarutveckiingsprogrammenatt en
vörid,giobaliring en

skapainriktadeutveckiingsprogrammen på ettattöratt
samhöiie,uthåiiigtekoiogiskt

kompetensut-skapainitiativ ettregeringen atttaratt
me||ansamverkanindividerFörveckiingsprogram i

sektor,ochottentiig privat

tiiivöxt-inriktaskompetensutveckiingsprogrammet påatt
tiönstesektorn.branscherna i



former förl utövondeNya arbeteav

Med ändras avstånden mellan medarbetare och företag. I dagIT kan
halv miljon människor i Sverige arbeta hemma möjlighetca en om

och intresse finns. lT möjligheter förläggages företags-om ger att
verksamhet till glesbygder och därifrån verka marknaden.gentemot
Genom distansarbete får möjlighetstörre välja bostadsorten att

behöva hänsyn till skautan att långata sträckoratt transportera oss
till och från arbetet. Vi kan alltså undvika delar de arbets-av

idag sker och på så vis skona miljön.transporter Vi får ocksåsom en
möjlighetstörre arbetet till vårt övriga liv och våratt anpassa egna

livsrytm. I dag har ingen rättighet utföra arbete på distans ävenatt
det fullt möjligt. Viär måste istället för dettaom ochargumentera

Visa på fördelar. I framtiden bör detta förändras till mindreatt vara
känsligt för godtycke.

För inte den så viktiga sociala dimensionen i arbetetatt ska för-
lorad med distansarbetet kan lokala distansarbetscentraler skapas där
människor från olika organisationer och företag kan utföra sitt arbete.
Detta möjliggör för människan ha två olika arbetsrelationeratt en-
professionell och global upprätthålls med telekommunikationersom
och social och lokal upprätthålls på arbetsplatsen.en som

Rön visar på det totala resandet ökar i läge där flera arbetaratt ett
på distans. Analysen heltår enkelt vill träffa deatt man mansom
arbetar med, vilket framstår högst naturligt. Vi docksom tror att
dessa effekter barnsjukdomar. Delsär den sociala kontaktenär över

förmodligennätet underskattad och dels har det hitintills inte gjorts
tillräckligt storskaliga försök med lokala distans-gemensamma,
arbetsplatser. Det bör därför genomföras projekt där offentlig ochett
privat sektor samarbetar i syfte distansarbetscentraler.upprättaatt
Om volymerna ökar kommer och det blir naturligt distansarbetaatt
kommer förmodligen den sociala distansarbetscentralensamvaron

kunna motverka det tilltagande resandet.att



föreslårlT-rödUngdomens
e e

distans-skapaprojekt Förinitierarregeringen attehGH
oFFenHigochme||onsamverkanarbetscentro|er pri-i

Isektor.vat



Politik för arbete
och tryggheti
glokalsamhället

Arbetsmarknodspolitiska2.1 lör kompetensutvecklinginstrument

Kraven på fortbildning och kompetensutveckling kommer att vara
i glokalsamhället. Den totala kunskapsmängden, och därmedstora

kraven på utveckling, ökas i rasande och det blir omöjligtett tempo
för någon färdigutbildad inom något område. Det innebäratt vara att

tid måste användas till sin kompetensutveckling. Utveck-mer egen
lingen pekar å sidan vi kommer arbeta Färre antalena mot att att
debiterbara timmar i framtiden, kanske bara hälften så många isom
dag. andra sidan kommer arbeta intensivt vi välnäratt mera ar-
betar, eller väl debiterarrättare arbete. Tidennär mellan de-sagt
biterbart arbete blir tid för kompetensutveckling.



värderasmänniskas kompetensvarjeg/orêd/sam/zä//el kommerI att
kom-med andrasammanhangikanvad denutifrån ettgenerera

vadområdenheltpå änmarknaderuppstårDet sernyapetenser.
människorförmöjligheterocksåperspektivetglobalaidag. Det ger

derasdelta,ochbidrabakgrunderetniskaolika attmed genomatt
Kultur-arbetsklimatet,globalavärdefull i detblirsociala kompetens

värdefull.mycketblirkompetensen

förs iarbetsmarknadspolitikstår denbakgrund dettaMot somav
frånutgångspunktmedpolitik försDagenskris.infördag smärreen

fördelar relevanstillsaknarochvärderingarindustrisamhällets stora
förutsätt-för lokalacentraltplanerasig/oéa/sam/zä/let. Denvillkoren

möjlig-saknarDenpolitiken.itrubbighetinnebärvilketningar, en
intevilketintressen,ochegenskaperpersonligatillvarahet att ta

arbets-deldentill uttryckminst kommer tar av enatt somgenom
arbetsmark-Deåtgärder.förföremålbliråtgärdmarknadspolitisk

klaraanpassade föri grundeninstrumentennadspolitiska är att en
mång-nivåerhanteraharfyrapåarbetslöshet attprocent numentre,

Åtgärderna därinriktningfeldettaföljdfårdubbelt större. avsom en
exempelEttkvalitet.föriställetkvantitetliggerbetoningen

datorteken.detta är

harfrånsatsninginitieradcentraltDatorteken somär AMS,en
få,väldigtelleringa,Den harinnehåll.detaljeratfastslagit ett

Inne-behov.människansenskildautifrån denformasmöjligheter att
förmänniskanförberedainriktatsutsträckningi litenhållet har att

hand-förvissodetharDatorerarbetsmarknaden.kravframtidens
Dettatillämpningar.inriktatsharmed dessaarbetetlat menom

faktiskt kanvad datornförförståelsebegränsadmycket an-ger en
ungdomarföravseddaendastdatortekenbörjanFråntill.vändas var

ål-för andrahartjugofyra år öppnatsochtjugomellan senaremen
detvisat sigdetsedanskettharförändringDenna attdersgrupper.

uppfyllasigvisademänniskorfåtalfannsbarapå vissa somettorter
och dessutomtjugofyra årochtjugomellankriterierna att vara

arbetslösaandrafråntrycketsamtidigtarbetslösa, attgruppersom
förankring i deningenalltsåhadeKriteriernaökade.datautbildning

skadatortekensatsningarFörpåråddeverklighet att somorten.som
ochinnehållfå bestämmaförutsättningarnalokalamåste desålyckas

åtgärdentillåtasmåsteavvägningenDen lokalamålgrupp. styra om
resultat.önskatska



Enligt Småföretagarnas Riksförbund hälften AMU-utbildning-är av
inriktade på utbilda för uppgifter i tillverkningsindustrin.arna att

Det därmed gårdagensär samhälle i fokus och intesätts densom
situation kommer råda i framtiden. AM kan således tillsom att sägasu

del utbilda människor till fortsatt arbetslöshet.stor Det borde vara
AMU-utbildningamatvärtom borde spjut-spetsar in i framtidenvara-

och satsningarna borde därmed ske inom branscherna i tjänstesek-
Såväl datorteken AMu-utbild-ningarnatorn. utslag denärsom attav
generationens kompetens inte har i planeringsarbetet.unga använts

Det skulle stå mycket klart ungdomar fick möjlighetom en grupp att
lägga satsning storlek datorteksatsningen. Dåupp en av samma som
skulle den ha fått helt inriktning. Nu blev datortekenen annan en
satsning genomfördes utifrån äldre generations referens-som en

vilka inte med demstämmer ungdomsgenerationen harramar, i dag.
Resultatet blev i första hand sysselsättning för ungdomaren utan-
riktigt meningsfullt innehåll.

Ett problemen uppstår arbetsmarknadspolitikennär inteav som
involverar människor den utgår frånär de värderingar ochunga att
behov den äldre generationen har. De har varit vid det finnsattvana

arbetsmarknad söka arbete på. Ungdomar står inför framtiden att en
där de i utsträckningstörre lämnade självaär skapa sinaatt egna
jobb. Den generationen har också insikt denunga en annan om sam-
hällsomställning står inför. De för ochär vidöppna tillvana att ta
sig och bearbeta global information har kunskap ochsamt storen om

i miljöfrågor, två centrala förändringsfaktorerengagemang desom
äldre kanske inte har lika handfast kunskap och känsla för.en om
Det därför inte märkligtär det uppstår glapp mellan arbets-att stora
marknadspolitikens praktiska innehåll och ungdomarnas behov, så
länge besluten äldre. Slutsatsen blir ungdomar bör hasom tas av att

direkt inflytandestörre de arbetsmarknadspolitiskaöverett insatser
genomförs med dem målgrupp, försom på-som att garantera ett mer

tagligt ungdomsperspektiv.

Förmedla lediga jobb, stärka utbudet arbetskraft stärkaav samt att
efterfrågan på arbetskraft traditionellt deär huvudmålsättningartre

arbetsmarknadspolitiken. Arbetslöshetsåtgärdernastyr isom dagsom
genomförs alltså uppbyggdaär efter helt andra utgångspunkter än
vad behövs i dag, där utveckling det bör betonasärsom som mest.
Åtgärderna ofta utformade efterär centralt fastställd mall dären ett
ideal eftersträvas och ofta utifrån den verklighet rådde undersom



kunna skapaförindividen behöverDetindustrisamhället. att ensom
kompetenshöjande verksam-sysselsättning det raktär motsatta en-

syftar tillbehov ochefter individensuppbyggdhet attär somsom
denkunskapssamhälle, därinformations- ochfördenneförbereda ett

viktigasteentreprenörsandan deochkompetensen är egen-egna
måste åtgärdernaförmedlainte finns arbetenNär detskaperna. att

skapa arbeten.inriktas på att

förmedlavaritindustrisamhället hariArbetsförmedlingens roll att
roll ispelatDen harfasta sådana.i huvudsakarbeten och attstoren

för.har utbildatsdede arbetenmänniskor medkoppla somsamman
människors enskildag/oiêa/sam/zä//et viutvecklingenI attmot ser

ochprojektolika formerviktigare iblikommerkompetenser avatt
precis denfinnablir dåsvårigheternadeEn attstoraavprocesser.

Därför måste arbets-situation.specifikisökerkompetens enman
ha kunskapbehövaDen kommerroll.förmedlingen att omen ny
mellan kompe-relationernaochspeciella kompetensermänniskors

kunskaparbetsförmedlingensdåi dag, röräntenser snarare som
med hjälpunderlättaskunnaarbetstillfällen. Detta kommer avatt

matchar de kravpå Internet därsökfunktionerintelligenta manman
iinlagdaindividermed deprojektmedarbetare ärställer somen

kun-aldrig kunnaMen tekniken kommer ersättadatabasen. att
alltidmänniskorDetorden. kommermänniskorna bakomskapen om

måsteArbetsförmedlingens arbetedatorerna.bättre änatt vara
individuella kompeten-erbjudainriktningdärmed få attannanen -

arbetsförmedlingendåskillnad fråndem, tillsökertill de nuser som
Arbetsför-dem.sökertill individerdeerbjuder arbeten som

någrainte harsig hanteraockså läramedlingen måste attatt man
naturligadenbordeArbetsförmedlingenförmedla.arbeten varaatt

emellan ocharbetslösakontaktskapandeför samtal ochmötesplatsen
arbeten ellerledigaförmedlingassocieras tillinte enbart ut-av

får inte arbetslösatidevarvI nätverkenskvittering stämpelkort.av
kunnaskulle härArbetsförmedlingenutanför nätverkandet.hamna

skiftande kom-medarbetslösaförarollspela att sammangenomen
börarbetsförmedlingenViolika nätverk.i ut-attmenarpetenser
arbets-ochför arbetslösamötesplatserbli ochtillvecklas atttorgatt

nätverksskapande mellantillstimuleraaktivt skaförmedlingen
arbetslösa.

samhälletsinriktade påblipolitik börSamhällets processermera
arbetsmarknadspolitiki sektorerför verkaflöden iställetoch att som



och näringspolitik. Orsak och verkan hör ihop och vi måste tillse
helheten ska lyckas med omställningen samhället. Arbets-om av
marknadspolitiken bör i utsträckning lokal förstörre prägelen att
åstadkomma det mycket viktiga samspelet med det lokala närings-
livet. Endast på lokal nivå kan de verkliga behoven och devetaman
verkliga utvecklingspotentialerna. I dag de arbetsmarknads-poli-är
tiska instrumenten centralt styrda medan kommunerna får ta
konsekvenserna arbetsmarknadspolitiken misslyckas,när i form av

socialbidragsutgifterna slår i taket. Arbetsmarknadspolitiskaatt sats-
ningar datortek måste de ska lyckas integreras i helhetsom om en

syftar till kunskaps- och kompetensutveckla individen.som att
Denna helhet kan endast skapas i kommunen. Därför bör arbets-
marknadspolitiska föras till kommunernaöverresurser mot att
kommunerna kommunal kompetensutvecklingsgaranti utifrånger en
individens önskemål till alla arbetslösa ungdomar I denna kommu-
nala kompetensutvecklingsgaranti kan datortekent.ex. vara en
åtgärd i den helheten.större



UngdomensolI-råcüöresiåro
,,

koppiingtydiigaretararbetsmarknadspoiitikenOH en
nöringspoiitiken,|oka|aden

invoiverarutsträckningkommunerna i störreatt ung-
ocharbetsmarknadspoiitiskamedarbetetdomar i

åtgärder,nöringspoiitiska

dedärmed tårungdomar irepresentationstörreatt en
arbetstörmediingsnämnderna,kommunala

inriktasutsträckningutbiidningar påiAMU:s störreatt
tiönstesektorn,behoven i

ungdomsrepresentationtår godFörstyreisen AMSIH en
arbetakunnaoch bättreberika kompetensentör att

ungdomarna,huvudmaigrupp,med sin

ochmötespiatserutvecklasarbetstörmediingarnaOH
ungdomar,för arbetsiösatorg

stimuiera ska-tår uppdragarbetstörmediingarna i attatt
tör arbetsiösa,nätverkpandet av

arbetsmarknadspoiitiskaFörregeringen överatt resurser
kommunaierbjuderdessakommunerna attmot en

arbetsiösaa||akompetensutveckiingsgaranti ung-
domar.



Trygghet glokalsamhöllets kompetensmarknad2.2 på

l Sverige har har borgat för alla människors välfärd. Denstaten
svenska modellen innebär aktivt föratt staten tar ett attansvar
individen alltid ska kunna säker, såväl socialt fysiskt. Idagvara som
luckras de sociala trygghetssystemen och ersättningsnivåerna ärupp
lägre vad de gång De försäkringsbolagenän erbjuderen storavar. nu
tillägg till de allmänna socialsystemen, har sina ambi-övergettstaten

Äventioner ha monopol på det området. det gäller denatt när
fysiska säkerheten har tagit tillbaka. I dag överlåtsstaten ett steg
flera dessa uppgifter på privata vaktbolag. Staten ärav ävent.ex.
hotad i sin maktsuveränitet i och med de globala marknaderna.
Dessa inskränker möjlighet sinaöverstatens att styra ens egna

Staten kan helt enkelt inte fatta besluten själv. Allt det härpengar.
leder till uppluckring det legala skydden i Detta ären av staten. en
utveckling transnationella företag. De kan verkasom storagynnar
under minimum legalitet. De tillräckligt starka strukturer iärett av
sig själva för klara oklara legala förhållanden och de kan skapaatt av

välfärd nationsgränserna. Småöver företag kräver docken egen en
betydligt högre grad stabilitet och skydd exempelvisav mot varu-
märkesintrång eller stöld idéer. De osäkra inkomsterna kommerav
också kräva möjligheter till ekonomiskt stöd utvecklas.att att nya
Om inte detta kommer de små företagen kunnastaten garanterar att

svårigheter hävda sig. Alltså, de små företagen kräver välfärds-att
för kunna verka. De kan inte hand sina anställda sigstaten att ta om

själva på företag. De har intesätt råd självasamma storasom att
finansiera hälsovård och pensioner, behöver hjälp med det.utan

Sverige organiserat kringär trygghet inte kommeren attsom
finnas i morgondagens samhälle. Vi måste förändra vårt samhälle till
de förutsättningarna. Individen måste finna trygghet i sig själv, inya
den kompetensen och i förändringen, istället för i organi-egna
sationen. Men för detta ska möjligt måste vi förändra deatt vara
spelregler gäller på arbetsmarknaden och det omgärdar den.som som
Gör inte detta lär vi knappast lyckas med bukt med dagensatt
höga arbetslöshet, lär den öka. En sådan situation mycketärsnarare
bekymmersam därför de tenderar hamna utanför arbets-att som att
marknaden ungdomarna de skaär bära kostnaderna i fram-som-
tiden, de ska försörja morgondagens pensionärer, desom som,. framtiden måste byggas på.



detolycklig bakgrundUppluckringen välfärdsstaten är mot avav
deng/øéa/sam/zä//et kravenl kommersamhälle går emot. en-

Verkaflera kommerskilda människan hårdna, att genom egnaatt
inkomsten kommerdenföretag och osäkerheten att vararunt egna

människanföretagare kommerNär flera blirstörre. att ta enegna
blir dåvälfärd. Fråganför sinallt delstörre vemansvaret egenav

har facket spelatindustrisamhälletindividen i detta. Istödjer ensom
sina intressen.tillvaraför människanviktig roll hjälp att tasom

arbetsmiljöekonomi ochförhandlar för individenFacket mot enom
människor arbe-mångaarbetsgivaren. I läge därtydlig ettmotpart -

kommerfrågan eller vadföretag uppståri små attsomtar vemegna
möjlig-har kanskeindividen. Facketfackets roll stöd åtspela ensom

former förfinns också andraroll dethet axla denna attatt nya men
små-företagare,nätverkstöd. Lokala socialaerbjuda detta egnaav

special-människor medeller nätverkföretagarorganisationer av
ochfrågan belysesangelägetområdet. Detkompetens på är att

gløiêal-szzmlzälle.utvecklingen tillstadium ifångas tidigt ettettupp

själv-ochindividens kompetensbestår iOm tryggheten egen
utvecklas.egenskapermöjligheter utveckla dessaså måstekänsla att

människamedDetta fördel tillsammansmedgörs som manannanen
fört harharför. I de diskussionerkänner förtroende använt

relation.beskriva dennamentorskap förömsesidigtbegreppet att
i relationmänniskoroch äldreDet betyder möts somatt enyngre

Dekunskap.till sig den andresömsesidig viljabygger på att ta yngre
besitterde äldretekniken ochkunskap denbesitter stor nyaomen

Genom låtaområden.kunskaper på andralivsvisdom och attstoraen
förförutsättning kom-utmärktskapasdessa kompetenser mötas en

i detta blir detinvolveraspetensutveckling. Om pensionärer en
intetid kanskeför dem påmeningsfull verksamhet annarssomen

stimule-utvecklande ochupplevsanvändas till någotskulle som
generations-stimulerardärför regeringenrande. Vi föreslår ettatt

mentorskap.ömsesidigtutbyte baserat

blandalönar sigförstått detnäringslivet harStora delar attattav
och lång-blir bättreResultatenåldersgrupper i verksamheten. en

inte påhar dockDen offentliga sektorni arbetet.siktighet garanteras
tvingade sistblivitkanskeförstått detta, ellersätt avsnararesamma

i landstingenmedförtut-regeln. Detta harin först ärt.ex.att-
isjukhusobefintlig. Näråldersspridningen snudd på öppnasett nytt

medelåldern Detfrån början.femtio årpå personalenLuleå överär



borgar inte för goda arbetsresultat. Ungdomars kompetens helttas
enkelt inte tillvara. Offentlig sektor bör här före och Visa hur en
personalstyrka med god åldersspridning och ömsesidiga mentorskap
mellan generationerna kan skapas.

Det finns naturligtvis mängd risker och oklarheter för denen
enskilda människan i övergången till gloêalsamåälle. När flera blirett

företagare ökar konkurrensen mellan människoregna om upp-
dragen. De arbetar inom företag kan blilätt kontrolleradeettsom av
arbetsgivaren då denne datorn direkt kan hur mycket ochgenom se
med vad du Omarbetar. utvecklingen utökat distansarbetemot ett
fortsätter kan det uppstå situationer där risken för social isoleringen

överhängande. Klasskillnaderna kan komma öka till följdär att attav
kraven höjs individerna. I internationelladen debatten pekas på

sociala spänningar i form ökad arbetslöshet och ökadatt av en seg-
regering kan uppstå i utvecklingen gloéalsamlzâlle. Dettamot ett
måste motarbeta bred front och det bästgörs attgenom anpassa
regelsystemen till den tiden, alla kännanya att attgenom att
trygghet i den kompetensen och stimulera denegna attgenom
sunda inteoch den osunda konkurrensen.

UngdomensJI-rådbedömeL

trygghetssystemen med utgångspunktmåsteatt överses
från den samhöllsomvandling inför.stör

pllngdomensjhâdiöreslå;

och kommunerna policy förregeringenatt antar en
åldersspridning den offentliga sektorn,i

för ömsesidigtregeringen initieraratt ett program
förmentorskap såväl offentlig sektor.privatsom



för alla

När tidsbegreppen förlorar och sin innebörd i arbets-mer mer av
värderingen frågar sig alla arbeten kommer bliattman om mer
flexibla Hur blir det med yrken i dag väldigt tidsbundnaärsom
Med datoriserad utrustning blir möjligt fördet hemtjänstvårdarenen

kontakta läkare och ställa diagnos direkt patien-plats hosatt en
denne inte själv läkare. Läkaren kanäven ärten, om genom en

kamera studera patienten och kan så helst.sätt vara var som
Genom datakommunikation kan hemtjänstvårdaren hålla kontakt

patientenmed det lättare planera stöd bäst behövs.gör närattsom
Arbetet ska utföras enligt vissa det bli möjligt göraattnormer men
det den tid inblandadebägge bäst. I bilindustrinpartersom passar
pågår försök med låta projektgrupper arbeta slutföramedatt att en
hel arbetsprocess. Så varje projektgrupp möjlighet själv pla-attges

och bestämma de ska arbeta, så länge de i tid leve-när attnera som
det de ska Genom datastöd kommer mycketgöra.rerar mer av pro-

duktionen kunna bli effektiv möjliggöraochänatt ettmera mera
flexibelt arbete. Vissa serviceyrken däremot, arbetsområdenär som
kommer bli svåra omfatta utveckling, därfördenna deatt att attav
behöver utföras vid viss tidpunkt och på viss plats. Deten en
kommer inte helt enkelt skapa flexibla förutsättningar förattvara
detta. Detsamma gäller för delar sjukvården och andra service-av
yrken nödvändighet måste fast i tid Tillochsom av vara rum. exem-
pcl det svårt föreställa sig akutmottagning där deär att en som
arbetar går på flextid.

De arbetar i situationer det möjligt för demgörpersoner som som
själva planera sin tid till del frihet i förhållandehar tillatt stor storen

dem svårligen eller omöjligen själva kan påverka sin tid. Mycketsom
tyder på just friheten i planeringen arbetstiden kommeratt attav
skattas högt i framtiden. Därmed torde arbeten låsta i tid ochärsom

behöva kompenseras ekonomiskt. Dennasätt,rum annat t.ex.
utveckling står i rakt ställning till situationden råder imotsatt som
dag, där de arbeten värderas högst ekonomiskt också deärsom
arbeten innebär frihet i arbetsplaneringen.störstsom



bedömer
1

trihetdet arbetet kommeruppiöggningen iiatt egnaav
Framtiden,värderas högretid och iattrum

behöva kom-denna Frihet kommerarbeten attatt utan
ekonomiskt.penseras



Arbetets
begreppsapparat

ungdomen

Ungdomens IT-råd många de begrepp används iattmenar av som
arbetsmarknadspolitiken otidsenliga och inte framåtsyftande. Deär
ägde sin giltighet i industrisamhället, då de också skapades. Därför

här försök till uttryck och definitioner påpresenterar ett nya ett
antal centrala begrepp i arbetsmarknadspolitiken.

Yrke Kompetens-

Vilka yrken kommer finnas i morgon Det både lätt ochäratt en en
fråga.svår Den lätt så till vida många de yrkenär känneren att av

från industrisamhället kommer försvinna helt eller i alla fallatt
minska drastiskt i gloêalsamlzället. Den svår så till vida inteär att

vilka yrken kommer fram i glam/samhället. Detväxavet attsom
kommer innebära förändring det vad viärvet att: atten styrsom

kommer arbeta med vår unika kompetens. Arbeten skapas uti-äratt



kompetensen.skaparinte arbetetfrån detkompetensen är som-
beständigt. Fram-statiskt ochassocierar till någotYrke begreppsom

Vipräglas dettill deltiden kommer motsatta.att menarstor av
kompe-finnas några yrken, baradet inte kommersåledes attatt

entreprenörsanda.från individensutgårtenser som

KompetensmarkncdenArbetsmarknaden -

marknad med antaldefinieradidagArbetsmarknaden är ettsom en
arbetssökanden. Arbetenatillska förmedlasar-beten som er-som

del-heltidsanställningar elleroftast fokuserade i tid, detbjuds ärär
arbetstagarna.arbetsgivarna köpertidsanställningar. Det tidenär av

uppmärk-och resultatettiden nedlagt på arbetetRelationen mellan
vi skaparde arbetenI framtiden finns barainte. attgenomsammas

potentiella uppdrags-tillmarknadenvår kompetensbjuda ut
uppdragvisstdefinieras utförandetanlitningargivare. Våra ettavav

inte denresultat ochtillfredsställandeviss tid medunder ett aven
arbetet.tid vi lägger ned

KompefensförmedlingenArbetsförmedlingen -

arbetsförmedlingenfårblir viktigare. DärmedkompetensIndividens
arbe-förmedla kompetenseruppgift den skasvårare änsnarareen -

kunskapdjuparemåste upparbetaArbetsförmedlingen omten. en
vilka projekttillindivid för kunnaarbetssökandevarje vetaatt

frångår alltsåArbetsförmedlingenbidra till.vederbörande kan att
förmedla kom-företag tilltillhandahållnaförmedla arbeten attav

Kompetensförmedlingen blirindivider.tillhandahållnapetenser av
olika kompetenser,individer medför mellanockså mötencentrum

erbjudatill kunnaförenatillsammans kompetensernaför att enatt
bredd.större

ArbetsledigArbetslös -

samhälle harvårtproblemende allraArbetslösheten störstaär ett av
arbetet, i yrkes-identiteten ligger iGenombrottas med i dag. attatt

inteutsatthet och känslaarbetslöshetrollen, skapar att varaaven
för Dettaför den.direkt farlig dekanbehövd utsättssomsom vara

allas vårmåste stå högstproblem detär agen-gemensammasom



da. Samtidigt vi situationden vi gång har haft med möj-vet att en
lighet till fast anställning och livstids anställningstrygghet med stor
sannolikhet inte kommer igen. Marknaden kräver välut-en mera
bildad personal klarar komplexa uppgifter och klarar sigsom mera

mängder medarbetare. Därför sig arbetslöshetsprob-utan stora ter
lemet snudd på olösligt. Arbetslösheten i dag negativstarktärsom
för individen måste till positivt.vändas något Arbetslöshet betyder
också ledig, tillgänglig för anlitningar. Under denäratt man
arbetslediga tiden viktigt finnsdet det möjligheter kom-är att att
petensutveckla sig själv, så ledigheten begränsas till mini-att ett

Genom använda begreppet arbetsledig istället förattmum.
arbetslös sänder inte de negativa signalerna fårdet inteman vara-
fult inte ha i tidarbete alltfler befinner sig i just dennäratt ett en
situationen.

Arbetstid, Hextid, fritid Tidsemester, -

I industrisamhället har allting sin tid. Man går tillegen morgonen
för påbörja arbetstiden. Man vid fastahar klockslag ochatt rast man
går hem på eftermiddagen för ha fritid. Semester har i juliatt man
och eventuellt också några dagar jul. Arbetet och livet striktärrunt
indelat efter olika tidsbegrepp. I samhälle där alltmer kommerett att

den personliga kompetensen kommer många dessaavgöras av av
tidsbegrepp förlora sin innebörd. Människan kommer arbeta iatt att

avgränsade projekt där dennes kompetens in. Det bety-mera passar
der under vissa perioder får arbeta mycket, medanatt man man
under andra kanske inte har några arbetsuppgifter alls. Man ledigär

intekan och klockan slår visst slag. Tiden kan ånär när ettman ena
sidan disponeras friare på kort sikt å andra sidan blir det svåraremen

planera in ledigheter sikt. Tidenlång mellan uppdragen kanatt
inte heller direkt till fritid. Under den tiden måsteöversättas man

fortsättaockså kompetensutveckla sig.att
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för IivetUtbildning il glokalsamhället

glokalsomhöllels kravl Anpassning

tiden. Sam-inte i takt medSveriges utbildningssystemSkolan och är
iförändringarhastighet i skolan skeri höghället utvecklas menen

ochställs samhälletNya kravbetydligt långsammare tempo.ett
självstän-Som människor ochmedborgare med detta.på samhällets

kunskap vadvi ochdiga individer måste lära än somoss ny annan
ställsoch helt kravi industrisamhället. Andrakrävdes nyaav oss

tillverknings-lågkvalificerade yrkena inomDevår kompetens. t.ex.
högkvalificeradei jämn takt ochindustrin försvinner ersätts aven

därför högretjänsteindustrin. Framtiden kräverochyrken i varu-
gymnasisterallautbildning. l dag läserkompetens, dvs. bättre tre

jämfört medmiljon flera svenskarvilket innebärårskurser, att en
fleraDessutom hargymnasieutbildning.har treårig 300 0001990

Ändå inte tillräckligt. Uppemotdettahögskoleexamen. är 500 000 av
underutbildninggymnasieutbildade riskerar arbetslöshetde p.g.a.

årskullarnaframtiden uttrycksmål för 6o-70%och är attett avsom
yrkesverksammamänniskorFörska högskoleexamen. ärta som

kom-kompetenshöjning. Kravetständig fortbildning ochkrävs en
timmar år,till mycketpetensutveckling kan uppgå så 500 persom

Förpå kurs.kompetensutveckling kan änäven annat attvaraom
läggatill dessa krav måstemöjligt nådet ska attatt man enuppvara

naturligtmåstelivslångt lärande. Detgrund för attett genomvara
för kompetensupp-kompetensutveckla sig själv. Grundenlivethela

sedan byggasläggas tidigt i skolan ochbyggnaden måste upp genom
former.övergå i andraför i arbetslivetutbildningssystemet,hela att

till skolan.återkommervänder och vrider på detHur än manman
betingelser förför framtiden och skapaDet skolan kanär rustasom

klyftormotverkautveckling. Det skolan kanjämlik är att nyasomen
intekompetens och debesitter höguppstår mellan de görsomsom

klyftorbefintligaöverbrygga redanDet skolan kandet. är ge-som
självförtroende i den kompe-individensbygga egnaatt uppnom



mycketskolan med detta lär viMisslyckas ett segregerattensen.
samhälle i framtiden.

nödvändiga förSkolan skall förmedla sådana kunskaper ärsom
i läroplanen för det obli-samhällsmedlem. står detvarje individ och

likvärdigLäroplan Skolformen skagatoriska skolväsendet, vara94.
undervisningen skaanordnas ochi landet denoavsett anpassasvar

Det fram-det också.till varje elevs förutsättningar och behov, sägs
för aktivt delta-undervisningen förbereda elevernahålls ska ettatt

skolan överblick ochi samhället och det viktigtgande är attatt ger
framgåringet entydigt begrepp, det,sammanhang. Kunskap är utan

därförarbetetill uttryck i olika former och skolanskommer är att
miljö förviktigt skapa godhelhet. Det vidareskapa är att enen

utvecklar nyfiken-efter varje elevlärandet och måste sträva attman
formu-sitt lära, lär siglära, utvecklarhet och lust sätt atteget attatt

sig kritiskt granskasig samarbeta, lärlera och lösa problem, lär attatt
med medoch värdera, mera, mera.

skolans mål ochpå med rabblaMan kan hålla länge att upp upp-
till samhället.i förhållandegifter, såväl i förhållande till eleven som

meningsfullt. Poängenexercerande naturligtvis inteEtt sådant ärär
viktiga ståndpunkterfaktiskt mängddock läroplanen uttryckeratt en

förutsättningar för sko-tillsammans skaparoch mål att anpassasom
skolanglam/samhällets Man kan därmed också hävdalan till krav. att

och i själva verket ha legatför länge sedanskulle ha kunnat anpassas
Om inte läroplanenför samhällets utveckling. deti frontlinjen är

utbildningssystemet,för utvecklingkäppar i hjuletsätter en avsom
anpassningen Gårnödvändigadå förhindrar denvad detär mansom

kursplanerna. Dessafinnerdjupare i styrdokument snartstatens man
i blockdiskuteradokument nöjer sig inte med ämnenaatt sosom

tillenskilt Kopplat kurspla-reglerar i detalj varjeoch ämne.utanNO,
Detta innebärstudietimmarockså antal ämne. attpernerna anges

i formtidlöst styrdokumentsamtidigt har mycketett avsom man
och frihet i förhållan-lärarensläroplanen poängterar ansvarsom egna

i formantal styrdokument kurs-de till målen, så har också ett avman
reglerar undervisning-denna frihet och iställetplanerna berövarsom

flexibilitet iklassrumsnivå. Eni detalj på störreen ner
anpassningsbenägen tilli syfte skolanundervisningen göraatt mera
styrning timpla-främjas inte direktsamhällsutvecklingen genomav

projektorienteradUndervisningen i skolan måste mot meraner.
Såinte existerar. detinlärning, skott mellandär ärämnenavattentäta



i livet och så kommer det alltmera i framtiden. Med braatt vara en
läroplan och med bra lärare behövs inte kursplanerna definitivtoch
inte timplanerna. Dessa bör bort. Det räcker med styrdoku-tas ett

läroplanen.ment -

Vi lärarna måste frihet i undervisningen och istörreattmenar
linje med detta för utvecklingen sinstörreta ett ansvar av egen pro-
fession det måste skyldighet lärare ständigt verkaattvara en som-
för den professionella förnyelsen och ständigt hålla sig jour medaatt
samhällets utveckling för förvissakunna sig eleveratt attom man ger
och studenter förutsättningarnade bästa för kunna sig gällan-göraatt

i livet efterde skolan. Kopplat till slopandet kurs- timplaner-ochav
därförbör möjligheterna avkräva lärarna föröver attna man se ansvar

den undervisningen. Lärarnas roll torde öka i i fram-betydelseegna
tiden dåoch det inte hållbart ha där lärarna heltär äratt ett system
skyddade från konsekvenser undermålig undervisning och peda-av
gogik. Ge således lärarna frihet avkräv dem ocksåstörre men ansvar
för den undervisningen. För detta möj-göraattegna ansvarssystem
ligt måste kriterier för kvalitetssäkring undervisning och peda-av av
gogik utarbetas. Ett sådant kvalitetssäkringssystem måste stå under
ständig utveckling för kunna till samhällets krav.att anpassas

Skolan måste ha mål alla ska få lära sig för sig ochatt att tasom
sig gällande i värld där betydelsefull realitet. Männi-göra ären IT en

skor måste självsäkerhet i förhållande till tekniken ochstörreen
lära sig utnyttja teknikens breda användningsområden föratt att

god förgrund meningsfull tillvaro i glokalsamhället. Skol-en en
måste för kommande vuxenliv såväl i arbetetsystemet rusta ett som

på fritiden. Detta kommande liv inbegriper användningen dato-av
Därför måste ungdomar lämnar skolan ha grundlägganderer. som

kunskaper datorn redskap och informations-, kunskaps-om som som
och kommunikationsverktyg.

Skolan har generell uppgift alla elever likvärdigatt ut-en ge en
bildning. I denna uppgift har skolan kompensatorisk uppgift i deten

alla elever, kön, bakgrund, bostadsort eller dylikt, har rättatt oavsett
ändamålsenliga kunskaper färdigheteroch skolans för-att genom

Denna inte minst viktig det gäller kun-rätt är när rättensorg. att
skaper och förtrogenhet i använda informationstekniken detatt -
medium får alltmera given plats i vårt samhälle. IT präglar vårsom en
värld och vår omvärld och inte ha kunskap verktyget och dessatt om
användningsområden kan likställas med vikten kunnanästan attav



läsa skriva.och Att få denna viktiga kunskap verktygetenormt om
förutsätter dock grundstenar:tre

Eleverna måste ha fysisk tillgång till tekniken.I

Datorn måste integreras i undervisningen på2 ett natur-
ligt vilket ställer krav på den pedagogiska förnyel-sätt,

sen.

Eleverna måste också tillräcklig kunskap hur3 tek-om
niken fungerar.

Skolan måste tillhandahålla inspiration och redskap. En bra lärare
använder biblioteket och sigvänder omvärlden i kunskaps-mot
sökandet. Den renodlade klassrumsundervisningen förlegad.känns
Man bör så lite möjligt i skolhuset och i klassrummet och såvara som
mycket möjligt i samhället utanför. Det aktivtär att stu-som genom

fältetdera på fakta i läromedlen sammanhang och detettsom ges
då sambanden. Det kan knappast heller särskilt häl-är man ser vara

för sig studiemotivationen eller det allmänna välbefin-sosamt vare
nandet ständigt jämtoch behöva vistas med trettio iandra eleveratt
samma rum.

Utvecklingen går utbildningen blir mindre sektoriseradmot att -
kan utbildning. Den pedagogiska utvidgas helaäven MTV vara arenan

tiden mycketoch kunskapen inhämtas från frånhåll änutav annat
skolan. Lärare och skolsystem har inte längre monopol på besittaatt
kunskap. Det långtifrån självklart elev vänder sig tillär att man som
sin lärare första vill ha förklarat.sambandnär ettsom person man
Utbildningsväsendet måste inriktas på elever och studenter skaatt
bli producenter kunskap istället för, i dag, konsumenter. IT ärav som
incitamentet för revolutionera pedagogiken till bli tids-att att mera
typisk. Den informationstekniska utvecklingen i samhället bör leda
till får skola. Med informationstekniken förskjutsöppnareatt en
kunskapsbasen från lärare till förhållandebalanserat mellanett mera
lärare Dettaoch elever. viktigt medvetenär att vara om.



föteslärUngdQmensJI-räd

minskar och lärarna därmeddetaljstyrningenatt ges
fastställs förfrihet de måluppnåstörre att som

läroplanen,undervisningen i

utbildningens innehöll koncen-styrningatt statens av
timplanernaläroplanen och kurs- ochtreras att

avskaffas,därmed

formaliseras,lärarnasatt ansvar

för kvalitetssäkring undervisningen ut-att ett system av
och ständigt utvecklas,arbetas

för kvalitetssäkring grund för lärarnasutgöratt systemet
formaliserade ansvar.

från det intresset. DetUtbildningen ska utgå och uppmuntra egna
Dagens fack-bredden samhällsutveckling kan uppnås.är genom

in i sektoriella samhälleindelning gårdagens passarpassar men gan-
Behovetska illa in i den kravbild glokalsamhället ställer. avsom

generalister i framtiden och specialisternas spetskompetensökar
Utbildningssystemet måste därförutvecklas från den breda basen.

ersättning för examina inominriktas bli smörgåsbordettmot att som
Utvecklingen individualiserat ochenskilda områden. bör mot

Education 072 Demand, eleven/studentenefterfrågestyrt därsystem,
själv ihop sin utbildning utifrån de önskemålen och deplockar egna

Med informationstekniken minskas beroen-förutsättningarna.egna
särskildtid varför kurser kan väljas hänsyndet och attutanav rum,

utbildningsinrättningens geografiska placering. Statensmåste tilltas
examensbevis föruppgift godkänna och utfärdaär att uppmuntra,

plockgodis-utbildningar". Detta bördetta slags synsätt genomsyra
iutbildningsväsendet, för successivt bli realitet takt medhela att en

utbildningssystemet. För de lägre stadiernainomatt man avancerar
innebär redan från början måste inrikta undervisningendetta att man

förmå-och vistelsen i skolan få eleverna utveckla deattmot att egna
Skolsystemet måste alltid inriktat påoch kvaliteterna. attvaragorna



förförutsättningarna iställetvarje individ de individuellt bästa attge
anpassningenden individuellakollektiv. Medskapa ett stereotypt

däroch flexibelt samhälle,för dynamisktskapas förutsättningar ett
allmängiltig mall. Iställetutifrån någoninte kan bedömasindivider

dettaskapar medförmåga bedömas. Ytterstmåste varje individs man
så minskarindivids ochuppskattning varje sättsärartstörre aven

från mal-avvikerutslagning grundas pårisken för att mansomman
kollektivet.len för

Ilör kunna utvecklasutbildningssystemet över attal ses
döreherlrågestyrtinclividualiserot och systemmot eH

möjligheterinlormationsteknikenshänsyn ehtas
ticl ochoberoende i rum.



livslånga lärandet1.2 Det

I dagens samhälle utbildningsbegreppet ofta med detär synonymt
formella utbildningssystemet. Det dags omdefiniera utbildningär att
till istället bli med livslångadet lärandet. Vårt samhälleatt synonymt
omformas till bli kunskapssamhälle där individens kompetensatt ett
står i fokus. En konsekvens detta individen måste be-är attav vara
redd hela livet kompetensutveckla sig själv.att genom

små och medelstora företag och bättre möjligheterIT ger attnya
kompetensutveckla sin personal. Gränsen mellan den formella skol-
ningen och skolningen i arbetslivet blir otydligare och med detta
torde förutsättningarna för livslångt lärande stärkas. Detta kräverett
dock samverkan mellan det offentliga utbildningsväsendet, deten
offentliga samhället och näringslivet. Utbildningen bör i framtiden
utvecklas i samverkan med dessa instanser och därmed kunna bli

efterfrågestyrd. Sverige torde med sin tradition folkbildningmera av
kunna utveckla dessa samverkansformer och bli framgångsriken
utbildningsnation där ingår naturligt hjälpmedel.ettIT som

I dag börjar vi skolan sju år och vi slutar -i regel- anting-när är
efter gymnasiet, vi år, eller efter högskolestudier. Där-när ären 19

med har vi klarat vår utbildning och kan lägga den på hyllan detav -
vi behåller vårt avgångsbetyg eller vårt examensbevis. Människanär

givetvis inte fullärd efter denna utbildningstid människan iär blir-
själva verket aldrig fullärd. Genom hela livet bör vi eftersträva att ta
in kunskaper, ständigt förkovra siktemed på utvecklaattnya attoss,
vår kompetens inom de föredrar.områden Lika litet det kansom
påstås inte kan lära saker har uppnått vissnäratt oss nya en
ålder kan det påstås individens förmåga till inlärning börjar först iatt
samband med skolstarten. Det finns frånexempel Frankrike på hur

informationsteknikensmed hjälp har lärt barn i fyraårs-man tre-,
åldern simultant inte bara lära sig tala och skriva det språ-att att egna
ket också främmande språk. Det finns historisk förklaringettmen en
till varför våra barn börjar skolan först de sju år och dennär är är att
först i den åldern hade barnens ben utvecklats så barnen kla-attpass
rade mil, vilket vid den tiden inte ovanligt avståndatt en ettvar
till skolan.

Ungdomens rT-råd inte barn nödvändigtvis ska börjaattmenar
skolan tidigare vad sker i dag. Vi vill dock påpekaän som att synen



förepå individens inlärning, såväl i fråga tiden skolstarten somom
tiden efter formella utbildningen, måste förändras. Det formelladen

inlärningsprocess ochutbildningssystemet bara del i individensär en
viktigt Man mycket väl stimulera barnsdetta kanär poängtera.att

före formella skolansnyfikenhet och inlärningsförmåga redan den
defintivt stimulera människors fortsättaoch börstart vuxnaman

inriktasinlärning livet. Det livslånga lärandet måste på attgenom
individens självförtroende individen/inner tryggheten ibygga så attupp

i organisationen.den kompetensen istället för i anställningen elleregna
sig i de fasernaIndividen måste för kunnarustas att anpassa nya som

följer ständiga förändringar.samhälletsav

utanför skolan.Mycket individens kunskaper tillgodogörsav
Vänner, föräldrar, yrkesutövning, media, samhälletarbetskamrater,
och inte minst föreningslivet sändare kunskap ochav avsvarar som
information individen förädlas till kunskap. Det viktigtär attsom av

livslånga efter-detta samband påtalas talar det lärandet,när man om
fokus omgivning och inte bara på detdet riktar på hela vårsom

syftar tillreguljära utbildningsväsendet. Det livslånga lärandet att
livet sörja för höja sinmänniskor i allmänhet helaatt att ut-genom

bildnings- och kompetensnivå och detta kan ske på sätt änannatatt
traditionell utbildning. Med fokusförskjutning försvinnergenom en

associationen till utbildningsanstalterna, varpå bättre sättettman
fortsätta för-motivera människor skulle tvekakan att attsom annars

kovra sig.

inriktas hurDiskussionen det livslånga lärandet bör manom
varför viktigt såindivid kan till sig kunskap och det är atttasom

utveckling vi står inför och befinnersker. Mot bakgrund den ossav
perspektivet angeläget. Om-mitt i blir det demokratiska alltmera

följablir alltmera komplex och det stundtals svårtvärlden är att sam-
för-informationsbruset. En ständighällsutvecklingen i det allmänna

information,kovring, inte minst i hur och bearbetar ärman sovrar
därför förutsättning för deltagande i den allmänna de-viktig etten
batten och därmed i samhällets utveckling.

förnyelsenFör viktigt den pedagogiska skerskolans del detär att
Skolan måste därför vågamed inriktning det livslånga lärandet.

inte inhämtas i skolan. Skolan kan däremotmedge all kunskapatt
kunskapsinhämtande läraför grunden för fortsatt attett genomsvara

med hjälp kanbaskunskaperna d.v.s. beståndsdelarnaut vars man-
iförstå En pedagogik i skolundervisningensambanden. ärsom sam-



klang med det livslånga lärandet använder för stimuleramorötter att
individen till fördjupat kunskapssökande, talar till in-morötter som
dividens drivkraft och vetgirighet. Det gäller utveckla beho-attegna

individens behov tillgodogöra sig kunskap.attven av mera- -

Som i all mänsklig villverksamhet vi med detgärna nyttanse
lär inte inlärningen känns meningsfull vi snabbt moti-tappaross; om
vationen inlärningen.och då uteblir Nyttan med det livslånga läran-
det kan naturligtvis diskuteras olika perspektiv: Individensur per-
spektiv, arbetsgivarens perspektiv och samhällets perspektiv. Det
viktiga det inte råder alltför skillnad mellan individensär att stor per-
spektiv och de övriga perspektiven. När perspektiven sammanfaller

också förutsättningarna.har de bästa Därför måste såväl närings-man
liv det offentliga samhället tydliga det gällernärytterst attsom vara
förklara varför de det viktigt med kompetensutveckling.anser vara
Man måste för glädjen i lära sig saker och glädjen iatt attvurma nya

förha nått kunskap kunna motivera träningen krävs dess-attny som
förinnan, på idrottsman måste känna glädjen isätt attsamma som en

försin kunna motivera träningen. Detden gäl-utöva sport att tunga
ler stimulera människor till själva mål för sin kompe-sättaatt att upp
tensutveckling, stimulera människor personlig in-upprättaatt att en
lärningsplan.

Om målet det livslånga lärandet ska uppfyllas i samhälletom
ocksåmåste samhällets strukturer och organisationer bli lärande. Det

handlar organisk utveckling Samhälletsamhället. ska inteom en av
individens och organisationernas livslånga lärande, fungerastyra utan

möjliggörare och stimulera till mångfald kreativitet. Iochsom en
denna fungerar kugghjul hjälpakan drivaett attprocess IT som som
utvecklingen framåt. Med informationstekniken får vi möjlighet till

ökat oberoende från styrning, får perspektiv i kontaktenett nya
människor vimed inte skulle kommunicera fårmed, vi lättareannars

förse med grundinformation sedan kan förädla och viatt oss som
får infallsvinklarmängder den mångfald kanav nya genom som IT
förmedla. Vetenskapsteoretiker Marx har gjort gällande arbe-attsom

centrala betydelse för individen beror på personlighetenstets
utveckling i arbetet med materian. När går iövernu en ny sam-
hällsfas tenderar materian övergå från det konkreta till detatt
abstrakta information den materian vi arbetar med. Det livs-är nya-
långa lärandet måste främja personlighetens utveckling i arbetet med
denna materia.nya



takt medökar iindividenpåoch kravenglobaliserasSamhället
allmänhetiomvärldenmedharmoniserasutbildningarVåradetta.

indivi-Kravenallt längre.därmedoch blirsynnerhetimedoch El
sig i sko-lärdetMycketmycket hög.dens kompetens är mansomav

skola iivarför inteochi samhälletlärasocksåfördelmedlan kan en
deteuropeiseringentilltagandeMed densamhälle synesannatett

elever läsalåtaförförutsättningarnaundersökavettigt exem-attatt
slagsnågotlandgymnasiet iiårskurspelvis genomannatetten

gymnasie-låterkantill dettaalternativEttutbytesavtal. att manvara
Sverige.iårläsalever ortett annan

bedömerII-,rödUngdomens

livs-detförverkligandetverktygkroñfullt iör ettah av
lärandet.långa



Distansutbildningl

Den informationstekniska utvecklingen leder till metoder föratt nya
utbildning och delvis pedagogik måste utvecklas. Utveckling-en ny

sker snabbt, snabbare någonsin förut, ochän därför måsteen man
bryta de gamla tankebanorna. Med informationstekniken har fått

obundenhet till tidstörre och vilket har distansutbild-en rum, gett
ningen förutsättningar. Elever och studenter inte längre hän-ärnya
visade till särskilda lärosäten, kan i första hand välja den under-utan
visning bäst och de kurser intresserar. Detsom passar mestsom ger
inte bara individen valmöjlighetstörre utveckla den kompe-en att

tycker sig ha bäst förutsättningar för, dettens ocksåman ger nya
möjlighet kompetensutveckla sig. Distansutbildninggrupper kanatt

alternativ för funktionshindrade föroch barnledigat.ex. ett för-vara
äldrar. Distansutbildning behöver dock inte bara handla utbild-om
ning i det reguljära utbildningssystemet, kan också formutan vara en
för fortbildning i näringslivet och i den offentliga sektorn. Med en
väl utbyggd distansundervisning kan därför det reguljära utbild-
ningsväsendet erbjuda fortbildningskurser för den privata och den
offentliga sektorn inom för kommunala kompetenscentrasramen
verksamhet. Utbildning i formell tappning och utbildning i livet ten-
derar smälta vilket själva andemeningenär i detatt livs-samman,
långa lärandet. Distansutbildning kan mycket väl fungera bryg-som

förenar dessa två utbildningsformer och förutsätt-gan som som ger
ningar för livslångt lärande.ett

Det finns många fördelar med distansutbildning. Man kan utnyttja
tiden bättre, kan verksamheten efter individen ochman anpassa
dennes det miljövinster och kan bättre samordnarytm, ger man
verksamheten och därmed den effektivare. Detgöra finns också en
hel del farhågor. Distansutbildning isolering eftersomstörreger man
inte kommer träffa några andra människor och detatt är genom
samtalet kunskapen utvecklas, många. Distansutbildningsägersom
och distansarbete kvinnofallor, hävdasär det också, eftersom det
fängslar kvinnorna till hemmen.

Ungdomens rT-råd inte distansutbildning innebär ökadtror att en
isolering. Där det känns med distansutbildning, där detärensamt
också leva. Distansutbildning kan däremot skapa elektro-ensamt att
niska istället för ingamöten alls. Tekniken, visarmöten det sig,i spor-i



distansutbildningenvill kanFör kvinnorsamarbete.till Varasomrar
för-ochhand hembåde kanmedeljust det gör ta omatt mansom

påutbildningföljamöjligtDet knappastsamtidigt.sigkovra är att en
ellervillfysiskpåhögskola bygger närvaro manomt.ex. somen

kandistansutbildningMedsamtidigt.barnhandmåste manta om
i detochsjälv bästtiddenstudera passarrum sompassar ensom

Däre-fysiskadetinteDistansutbildning mötet.själv bäst. ersätteren
utbildning.sineffektiviserasamordna ochbättrekan egenmot man

vill.självinitiativ ochsker påInlärningen när maneget

högskoleutbildas.fleraig/oêa/sam/zäl/et måstekravenFör mötaatt
principisikt kunnaför pådärför byggasskaHögskolan antaattut
Ocksåutspel i debatten.tidensdenSå lydersöker.alla senastesom

rikt-sig i dennauttalatutbildningsministern hari formregeringen av
högsko-vidstuderandeantaluppnåvillning. Men störreettmanom

indivi-enskildeför denhindrenundanröjaocksåmåstelorna man
högskolansutbyggnadviddistansutbildningpåsatsningden. En av

välja kursut-kunnamöjlighetindividen bättreverksamhet attenger
varförlokalisering,utbildningensinte efterochefter intressebud

distans-Dessutomflera.intresserahögskolestudier torde kunna ger
övrigt,livet istudierna iintegreramöjlighetutbildning större atten

Såledesstudenterna.äldrede någotframförallttilltalavilket torde
arbetslösform förbrakunnadistansutbildningtorde attvara en

högskolestudier.kompetensutveckla sigviljaungdom genomatt
kostnadseffektivtmycketdistansutbildningSlutligen bör ettvara

ochlärareanställa flerahögskolelokaler,alternativ till bygga utatt
administrativ personal etc.

i utbild-starkamyckettraditionelltgeografiskaDe ärgränserna
luckrasdistansutbildningtillmöjligheterMedningssystemet. nya

universitets-tillbidragitharteknikenDendessa attgränser nyaupp.
Studentervärlden.heladistansgenomförasstudier i dag kan över

universite-vidläsa kurserhögskolan kantekniskaKungligapå t.ex.
viutveckling harDennasamtidigt.OsloStanford ochi Luleå,ten

studentotänkbartallsinteoch detbörjanbara är att sommansett av
förAustralienii kursdeltagaväljeri framtiden morgonen,att en

avslu-ochWashingtonföreläsning ideleftermiddagenpå ta av enatt
eftermidda-Luleåseminarieserie ideltagande imeddagen enta

dagbörjar sinkanskedygnsrytmOm har manannanenmangen.
Australien.ikursmedavslutarLuleå ochdeltagande imed enett

ochhögstadie-in ivälmycketocksåscenario kanDetta sättas gym-



nasieskolans sammanhang, fast då kanske med tyngdpunkt påen en
virtuell förflyttning inom Sverige. Med utvecklad distansutbild-en
ning behöver inte elev eller student hänvisas till det lokalaman som
utbildningsutbudet eller alternativ flytta. Därmed ökas möjlig-som
heterna för individen ska kunna utveckla sina kompetenser.att egna
Utvecklingen på detta område skjuter hela tiden fart och tenderar att
utvecklas till konkurrensfördelar mellan olika högskolor, vilket för-
hoppningsvis leder till ökad kvalitet i undervisningen och i pedago-
giken.

Ungd. slå;a

högskolorna lår uppdrag utarbeta Föriatt strategieratt
med informationsteknikens hjälp erbjuda kursut-att

buden distans alternativ till reguljär utbild-på ettsom
ning.

högskolorna lår uppdrag utarbeta löriatt strategieratt
Fortbildning distans intorma-satsningar medpå på

tionsteknikens hjälp.



gIokaI-Skolan i
samhallet

utbildningRelationer 2.1

samhälletsmedtillsammansvärderingarindividuellaMänniskors
råderOm detutbildningssystemet.gradi högpåverkarvärderingar

samhäl-ochvärderingarnaindividuelladeskillnad mellanalltför stor
för-medTillsammanspåverkas.ambitionsnivånkanvärderingarlets

drivkraf-ambitionsnivåelevensutbildningtillinställning äräldrarnas
viktigtsjälvklartDetinlärande.sitt ärförhållande tillelevensiten

ambitionsnivå på stän-elevenshållasigskolan enanstränger attatt



digt hög nivå. För det ska lyckas måste eleven uppfatta detatt som
spännande intressantoch in kunskap det måste roligtatt ta ny Vara-

lära sig. Ett för skolan bör pigg inatt pigg ut. Dettamotto vara -
kan endast åstadkommas med tidsenlig skola i tidsenligten ett sam-
hälle. Skolan måste ligga i fas med utvecklingen och lyhördvara
inför förändringar, för kanske också kunna leda utvecklingen.att

Sociala, etniska och biologiska skillnader får inte påverka indivi-
dens utbildningssituation. Det därför viktigtär varje individsatt
kompetens uppmärksammas och lärosäten tillåts avvika frånatt att
varandra. Systemet måste i utsträckning individanpassas,större vil-
ket på helt blir möjligtsätt med i undervisningen.ett Detannat ärIT
rimligt personlig läroplanupprättar mellan lärarenatt ochman en
eleven slags överenskommelse. Utveckling måsteett ske uti-som-
från individens förutsättningar-inte utifrån andras förutsättningar.
Läraren och eleven måste samtala med varandra så inte haratt man

mål med undervisningen och inlärandet.ett medett annat

Näringslivets och den offentliga sektorns värderingar och attity-av
der till utbildningen spelar i slutänden roll. Näringslivet bör istoren

utsträckningstörre värdera den utbildning sker och därför ocksåsom
ha aktivt samarbete med utbildningsinstanser,ett i synnerhet på det
lokala planet. Det moraliska för utbildningens kvalitet, tids-ansvaret
enlighet och inriktning ligger också på näringslivet. Det finns exem-
pel på bl.a. yrkeshögskolor har utvecklat relationer tillnära detsom
lokala näringslivet, vilket har förbättrat förutsättningarna för att
näringslivets efterfrågan ska tillgodoses och därmed ökat studenter-

chanser på framtida arbetsmarknad.nas en

Den offentliga sektorn måste också sin på utbildning-anpassa syn
värde verka för bredare samarbete mellan skolanens ochattgenom

det övriga samhället, inte minst arbetsmarknadssektorn. Man måste
skolan integrerad del i samhället och intese som en autonomsom en

del, skyddad från omvärlden. Man måste verka för sko-av murar att
lan sigöppnar det omgivande samhället och för samhälletmot att
kommer till skolan. Skolans faciliteter kan och bör erbjudas till andra

bara elever ochän lärare. Den offentliga sektorn måste högsta pri-ge
oritet till utbildningen såväl på det ekonomiska det idémässigasom
planet.



närings-ochmellan skolansamarbetebredareåstadkommaFör att
kunskapsinhämtandeförförutsättningarför skapalivet och ettatt

lokalaoch detmellan skolandetbörsamhälletomgivandefrån det
samarbetsavtal.offentliga sektornlokala upprättasnäringslivet och
samverkansråddet etablerasisamarbetsavtal börDessa attutmynna

finnasbör detsamverkansrådenIsamhället.skola ochmellan repre-
föräl-eleverna,offentliga sektorn,dennäringslivet,frånsentanter

justdiskuteragivetvissamverkansråden skaIskolan.drarna och man
anpassningutveckling ochockså diskuterakansamverkan men man

under-iinförandetfråganverksamhet,skolans ITavt.ex. omsomav
kopplasfördelmedsamverkansråden kanDe föreslagnavisningen.

i lan-på inrättashålllerskolstyrelsertill de lokala runtatt omsom nu
det.

föreslårlll-rådUngdomens

utbildningsvö-mellansamverkansrådlokala inrättasah
samhälle.omgivandesende och

ochvärderingarmed sinautbildningenocksåpåverkarLärarna
dagensIpå kunskap.lärarensviktigtminstattityder. Inte är syn

sambanden,kunnaviktigtdetinformationsflödesvärld är attatt se
därigenomochinformationenoch värderagranskastrukturera,kunna

pådärför byggamåsteUtbildningentill kunskap.denförädla ett
Läserbetonas.sambandetochhelhetenperspektiv, därholistiskt

sko-framgårindirektdetsnabbtfinnersåläroplanen attattmanman
börDettadettautifrån angreppssätt.undervisning bör skelans ett

i klartext.det börochframgå tydligaredock sägas

måstevilken kunskapssynfastdärför slåsi läroplanenDet bör som
förkriteriernastyrdokumenti dettaStaten börskolan.prägla enange

skaför hur dennamålenochkunskapssynholistisk genomsyraange
instruktioneri sinabörmed dettaParallelltundervisningen. staten

skakunskapssynholistiskmållärarhögskolantill att ensomange
utbildningen.pedagogiskadengenomsyra



Ungdomens IT-råd Föreskâr

det |örop|onen skrivs kriterier för ho|istiski kun-att en
skapssyn.



skolanFörändringen av

till-dentidförändratsutsträckningi liten överharSkolan atttrots
Förrofantligt.ökatharkunskaperochinformationmängdengängliga

klass-inomsamladbehövaansågsmänniskorkunskapfanns den som
praktikenihadeSkolanofta hos läraren.ochfyra väggarrummets

rolloch lärarenskunskapviktigbedömdesvadpåmonopol somsom
månvissIundervisning.kunskaperförmedla dessa genomattvar

beskrivning.dennafortfarandearbeteskolanskännetecknas av

samverkarfaktorerolikamängdmiljö däriskerInlärandet enen
medsamarbeteomvärlden,medDialogförutsättningarna.och skapar

laboratoriumbibliotek, ärläromedia,tilltillgångkamrater, etc. exem-
ikommit alltmeradatorniT-utvecklingen harMedpel på detta. cen-

medvanligarealltblirDethjälpmedel.pedagogisktetttrum som
medförssamtalInternet,och viavia databaserinformationssökning

utbytamöjlighetsåskulle hainte attstorannarsmanpersoner som
geografis-medskolormellanskersamarbetemed,erfarenheter stora
betydelsevidgadIT-införandetfårBibliotekenavstånd.ka engenom

betydelseiökarrollbibliotekariensnzedizzlek-och ettblirde som-
kunskapssökan-ihandledningi frågatill lärarenskomplement om

andramedtillsammansbidrardatanäteninternationellaDedet.
pedagogiskadentillvideo ochradio,tidningar,medier attTV,som
väggar-tillutanför skolanslångtområdentillexpanderararenan

kunskaps-monopollängrealltså inteSkolan haromvärld.vårhela
bör-ochkankunskapmycketinseviktigtDetövcrföring. är attatt -

tioförslagsvistid,vissEnutanför skolan. procent,inhämtas av
lärare. Dettasamhälletsförbörundervisningstiden, reserveras

olikafrånyrkesverksammaskolan kommertilldetbetydaskulle att
elevernasökaoch påundervisa eleverna sättförverksamheter att

politi-exempel börTillverksamheter.olikasamhälletsförförståelse
beslutsfat-lokalai detochpolitikenlokalai denin elevernaker sätta

ipåverkaochmedkanelevernahurinriktning påmedtande vara
för dettaområden ärlämpligafinnaAttberör.frågor enprogramsom

samhäl-viktigtLikasamverkansrådet.lokaladetuppgift för attsom
Skolanssamhället.tillkommerskolanskolantillkommerlet är att
utifrån.ocksåkunskapinriktassåledesmåsteverksamhet att

sig iutsträckningi rörabör eleverprojektarbeten störreGenom sam-
sambandenoch sökaaktivitetersamhälletsdelhället, genomta av

utbyteocksåElever börsamhället.omgivandei detdeltagandeett



med andra elever och skolan med andra skolor. Att låta inlärning ske
på plats i den skolanän måste givet och ståendeannan egna ettvara
inslag i skolans verksamhet. Med de möjligheterna till kontakt-nya
skapande utanför Sveriges medgergränser måste självfalletsom IT
också det internationella kommunikations- och kunskapsutbytet
intensifieras. Allt tjänstefel.annat vore

,UngdomensJI-rråd föreslår
,

rekommenderad tid undervis-att tio procent1 en om av
för "samhällets lärare",ningen reserveras

det läroplanen slås fast undervisningeni fåratt att en
tydligare inriktning kunskapsinhämtandepå genom
deltagande och observation deti omgivandeav sam-
hällets aktiviteter.

Många lärare har lärt sig sanningen och lär därför sanning-ut
en. Detta förhållningssätt till elever och till omgivning måste förän-
dras. Sanningen ingen lärare bärär på sanningen, däremot haratt
läraren de bästa möjligheterna hjälpa eleven själv söka efteratt att
information, bearbeta denna och därefter analysera fram den mest
troliga sanningen, alla sanningar. IT har här viktig funktionav en att
fylla eftersom på helt möjliggör informationshämt-sättettIT annat
ning direkt från källan. Man behöver inte förlita sig på uppgifter från
andrahandsuppgiftslämnare. Varför ska söka informationman om

flygkatastrofi hos svenska nyhetsförmedlaret.ex. en närUSA man
lika lätt kan hämta förstahandsinformation från det amerikanska luft-
fartsverket

Det nödvändighetär undervisningen förändras och utveck-en att
las skolan ska kunna nå de mål det samhället kräver.om Ettsom nya
mycket viktigt led i denna förändringsprocess stimuleraär att an-
vändningen informationsteknik. IT medför inlärningen kan skeav att
i friare former tidigare och gamlaän mellan stadier igränser skolan,
mellan arbete och fritid och mellan lärande och yrkesutövande sud-
das Elever har dock ofta kommit i kontakt med informationstek-ut.



därförmåsteSkolani skolan.med denförstaföre detniken mötet
till elevernasundervisningsmetodernaundervisningen ochanpassa

sigläraDetta påverkaroch använda sättet attmöta t.ex.sätt att IT.
hjälpmedefter kunskapsökaochanvända datorer sättet ITavatt -

iskolorOfta harmetodik.ochlärandesåledeshandlardet omom
pedagogik föralternativutvecklatområdensocialt belastade atten

områ-dessaFörutomundervisningen.sig förintresseraeleven attatt
motverkaförtilltillgångbehovden har attatt ITextra stortett av

mångaområdenai deskolornasamhället, harklyftor uppstår iatt nya
användaförutsättningarnapedagogiskabästagånger de att IT som

verktyg detpedagogiskadet är.

elever-beskrivningentraditionellaKunskapsförmedling i den gör
tillförmedlasKunskapernainformationsmottagare.passivatillna

medillamycketrimmarmånga gångerordningieleverna somen
förförutsättningEnoch tankeprocesser.elevens behovden enskilde

undervisningen kännssig kunskaptillgodogöraskaeleven är attatt
kunskaps-undervisningsformentraditionellaDenmeningsfull. som

informa-värderinghandledning,därförförmedling bör ersättas avav
sti-Eleven måstekunskapserövring.stimulering tilltion och egen

inlärande.sittförtillmuleras egetatt ta ansvar

elever-stimuleraförmågautveckla sinmåstelärarnaSkolan och att
finna,förverktygendemkunskapsinhämtande attatt gegenomnas

för-elevenmåsteinformation. Lärarenvärderatolka och attsporra
kun-vidare tilltillellerkunskapsområdendjupa sig inom att nya

detlärapå läramåste koncentreraSkolanskapsområden. attatt -
ställa desigläramåste rättalära. Elevernaroligtmåste attattvara

kritisktbörjan fokuserasfrån tän-måste redanfrågorna -lärandet
måsteSkolanavgränsning.och påkällorgranskningpåkande, av

förändraDet gällerutåtriktad.bliochibörja arbeta attmerprocesser
viktig förmycketskolananpassningDennapå eleven. är attavsynen

eleverdagensoch föruppnåslärandet skalivslångadetmålet attom
samhälle.morgondagensgällande isigska kunna göra

for-detskolan ochriskerarutvecklingföljer dennaskolanOm inte
legitimitetskris.allvarligihamnautbildningssystemetmella att en

elevernaviktig,uppfattar skolan närinte längreNär eleverna som
ikunskapernade relevantainhämtalika kandeupplever gärnaatt

i skolansdeltagaaktivtförincitamentetförsvinnersamhället, att
där. Föröverhuvudtagetförslutändenoch -iaktiviteter attatt vara-



motverka sådan utveckling måste elever och föräldrar beredasen
inflytande och delaktighetstörre i skolansöver arbete.

,Ungdomens ,Iliåd föceslöL
{

det läroplanen fastslås elever och föräldrariatt att
bereds inflytande skolans verksamhet ochstörre över

skolledaren för uttalat försökaatt ett attansvar
dem delaktiga.

Skolan måste för andra baraöppnas elever och lärare. Utbild-än
ningsaktiviteter bör kunna erbjudas tilläven samhället utanför sko-
lan. Genom ökad satsning på kompetensutvecklingen av vuxna

uppdragsutbildning torde skolan i utsträckningt.ex. störregenom
kunna bära sina kostnader. Skolan bör bli förävenegna centrum

fortbildning och för diskussioner och samtal mellanvuxnas centrum
alla olika människor och generationsgränser-skolanöver måste i
människors mentala kartor placeras mitt i byn. Inom för sko-ramen
lans verksamhet bör utbilda allmänheten i ocht.ex.man IT IT-
användning. Man kan med fördel använda de kunniga ungdo-ytterst

i sådan kursverksamhet. Därmed skulle skolan ocksåmarna en
kunna delansvar för folkbildningen i landet.ta ett

Skol- och folkbiblioteken bör slås placeras i skolmiljöersamman,
och samlingspunkter i lärandemiljöutgöra vänder sig till helaen som
samhället. Tillgång till för samhället det offentligas försorgIT genom
kan därmed kanaliseras till skolmiljöerna och på så vis störreett
utnyttjande och bredare användning. Detta slags fusion kombine-en

med öppenhet berikar bådestörre skolan och samhället.rat en
Skolan och samhället kan tillsammans verka för stärka gemenska-att

mellan människor och mellan generationer. Ett utvecklandepen av
skolan till kommunalt kompetenscentrum utmärktärett sättett att
bredda samhällets tillgång till teknik och till kunskap. Kompetens-

också basen för byggandetutgör individens kompetenscentret av
individen sedermera kan erbjuda på kompetensmarknaden,som

l eller i dag, arbetsmarknaden.sägerl som
1



föreslårlT-rådUngdomens

förutarbeta strategiinitiativregeringen atttaratt en
bli kompetenscentrumskolanutveckla attatt som

inbjuderochsamhälletför helastör öppet som
ochmellanoch diskussionersamtal generationer

sociala gränser,över

fort-Förkompetenscentren övenatt vuxnasansvarges
bildning,

kompetenscen-tillgångallmänhetenaH genomges
tren,

mediatekslåsfolkbibliotekenochskol-att samman
kompetenscentren,förläggsoch i

föräl-erbjudsungdomargenomfördIT-utbildningatt av
samhälletintresseradeandraocksådrar inomimen

verksamhet.för kompetenscentrensramen

pedagogiska förän-denavpassad förmiljö intefysiskaSkolans är
undervisning-ianvändandebli följdenmåstedring rrett avavsom

lärareockså mångasigbeklagar överriktigtMycket utrymmes-en.
ständigtförIställetformer.undervisningen skabristen attnär ta nya

undervisning-böri klassrumelevertillklasserundervisa 30uppom
ochgenomföras i smådeltillochlokalerskolansspridas över storen

böroch klassrumKorridorer ersättasåldersblandadegärna grupper.
finnassamlingssalar börStörremindreochöppna grupprum.ytorav

ochföreläsningarformgenomföras ikanundervisningför avsom
börSkolbänkarsamtidigt. ersättasflerasamlakan avgruppersom

skolansiklarfinnsdetFörutom poängelevarbetsplatser. attatt en
från denalltför mycketsigskiljerinteelevenenskildeför denmiljö

inlärningenspridssåarbetslivet,sig iförväntakanmiljö mansom
också till deti skolansbarapedagogik intemodernmed utanrum,en

basskolanskabemärkelsen utgörasamhället. I denomgivande en
for-arbetsmiljöskolansalltsåviktigaDetlärandet.iför eleven är att

ställa inAttställer.pedagogikmodernkravefter de som enmas
slagsefteruppbyggdskolmiljötraditionellidatorer annatetten



pedagogik förvisso potential för pedagogisk förändringger men
knappast i utsträckning i modern skolmiljö, anpassadsamma som en
efter modern pedagogik. Nybyggda skolor skiljer sig i regelen gan-
ska mycket från de äldre skolmiljöerna. Vi framgentattmenar man
måste koncentrera sig på bygga befintliga skolmiljöer tillatt om att

avpassade för de pedagogiska förutsättningarna.vara nya

de Fysiska skolmiljöerna till cle modernaatt anpassas
pedagogiska kraven.



ocheleverLärare, 3pedagogik

förnyelse 3.1Pedagogisk

Churchill. Dettaught, WinstonI beI hatelearn, butlove to sato
människan iförsäkertChurchillför Winstoninte baragäller utan

enskild lärare.varjeliksomhörsamma,måste skolanDettagemen.

problembaserad oriente-måste präglasarbetsformerSkolans av en
följsutifrån dettaagerandebearbetningochanalysdärring, samt

granskningen börkritiskaDenoch värderas. stortprövas gesupp,
i alternativa banortänkastimuleras tillska änoch elever attutrymme

sökerinte baraelevernaEn därmetoderna.givnade svarenprocess
utifrån dessafrågornarelevantai ställa deockså tränas samtattutan

arbets-främjas. Ett sådantböralternativatillfunderar vägaröver svar
till krea-eftertanke ochtillförmågabara elevernasutvecklar intesätt

skaför elevernaförutsättningarocksåskapartänkande,tivt attutan
meningsfull och rolig.undervisningenfinna



Det kritiska tänkandet viktig förutsättning för kunnaär han-en att
det rika informationsflöde vår omvärld för.tera utsättersom oss

Genom ständigt granska informationen lupp kanatt genom man sor-
desinformation från information, genomskåda propaganda,tera ut

upptäcka illa underbyggd argumentation och ställa informationen i
relation till de värderingarna. Med hjälp utvecklat kritisktegna av
granskande och tillhörande diskussion kan elev i samspelman som
med läraren klarare uppfattning bakomliggande drivkrafteren av
och åsikter behöver inte hot. De uppfatt-extrema ettvara extrema
ningarna i samhället inget informationsteknikenär nytt men p.g.a.
har dessa uppfattningar nått på tydligare Detta kansätt.ettoss man
vända till något positivt har beredskapen hanteraom man att upp-
fattningarna och ställa dem i perspektiv. Nu behöver inte längrerätt

förflyttas mellan människor i det Istället kan iextremerna tysta. man
skolan diskutera dem och kritisera dem.öppet För detta skaatt vara
möjligt krävs dock skolan utbildar i det kritiska tänkandet ochatt att
läraren har den beredskap, den kännedom och det mod krävs försom

ventilera dem. Elevens förhållningssättetöppet till detta slags in-att
formation, eller desinformation, till del läraren. Medavgörs stor av
detta förhållningssätt blir de olika formerna kontrakt för använ-av
dande Internet finns på många skolor helt överflödiga.av som

Ungdomar förväntar sig delaktighet i arbetet och möjlighet på-att
verka utformningen. Man vill sammanhangen i ochämnena överse

Ett tvärvetenskapligtämnesgränser. förhållningssätt viktigt. Medär
hjälp studier i eller i projekt kan detta åstadkommas. Ut-temanav

kunskapsinhämtningen relateratöver till projektets mål dettager
slags arbete också kunskap i hur planerar och läggerman ettupp
arbete, i ansvarsfördelning, i diskussion och samarbete med andra
och i problemlösning. Lärarens uppgift klargöra, föreslåär stötta,att
alternativ, konstruktiv kritik och handleda. IT i sig inte förut-ärge en
sättning för detta slags arbetsmetod med får eleverna tillgångmen IT
till verktyg kan utveckla kunskapssökandet och förädlasom presen-
tationen. Ofta upplevs problembaserad arbetsmetod roligareen som
och meningsfullt eleverna; de får själva söka information ochmer av
bygga kunskap, de får arbeta i takt självständigtoch och lektio-egen

kan användas till utbyte och diskussioner med lärare och ele-nerna
ver.

För problembaserad inlärning ska bli verkligt effektiv måsteatt en
den kompletteras med vissa förhållningssätt.andra Varje projekt eller



måste avslutas rejäl utvärdering, elevermed där lärare ochtema en
jfeedbaaê.får varandra På så kan säkerställa undervis-sätt attge man

ningen hela tiden utvecklas till det bättre och kommande årskul-att
intelar behöver för misstag igen. Lika viktigutsättas ärsamma om

personliga träningen i konstruktiv kritik feed-den ochatt tage som
back Detta utvecklar individen och gäller för såväl lärare ele-ger. som

Genom flitigt utnyttjande feedback-instrumentet uppstårettver. av
det samspel mellan läraren och eleverna så viktigt förär enormtsom
lärarens omvärdering sin på lärande och på kunskap.av syn

Genomgående för all undervisning måste tonvikt på kom-vara en
munikation. Skolans primära uppgift alltidhar hävdats den attsom

för social kompetens. I morgondagens samhälle kommer denrusta
sociala vikti-kompetensen och konsten kommunicera änattatt vara

och det kommunikationen andra kunskapmedärgare genom som
alstras överförs.och Retorik borde givet inslag i undervis-ettvara
ningen. Elever i framföra åsikt,måste konstentränas att en argu-

för den, lyssna till andras och sedan sinaomprövamentera argument
åsikter. Att på tala inför andra läsa högt bokträna att att ur engenom
kan bra hur ofta det i det verkliga livetgörnog vara men man
Undervisningsmomentet självklart tillmåste relateras det ärsom
anledningen till det överhuvudtaget Att lära eleverägeratt attrum.

presentationer framställningar framstår vikti-bra och alltgöra som en
uppgift för skolan. Sist och slutligen detta demokratiskärgare en

fråga; sig materialet pålära detatt att presentera ettgenom egna
begripligt når också flera med informationen eller kunska-sätt man

Därmed ökar förutsättningarna för flera ska kunna del-pen. att vara
aktiga i samhällsdebatten och i samhällsutvecklingen.

Med informationstekniken irubbas samhällets strukturer och med
utvecklingen går krav flexibilitet, på snabbstörreatt mot anpass-

och överhuvudtaget dynamik. Vi människorning krav påmot stora
inte ivåra liv sektorer. Också samhällets indelning i sektorerlever

måste ändras tid. Skolans undervisning måste därför förändrasöver
sektoriellafrån det tänkandet till tvärvetenskapligt Isynsätt.ett mer

tvärvetenskapliga undervisningen det viktigt för-den är att man ser
ändringarna tid inrik-och i Undervisningen bör därföröver rummet.

koppla dåtiden, nutiden framtiden. Dagensochatttas samman
har behov reflektera det händeröverett att runtunga av som om
just Och idem det sker dag resultat gårdagensär ettnu. som av

handlingar. På framtiden resultat dagens hand-sätt är ettsamma av



lingar. Detta bör undervisningen fokusera på får inte räddavara-
för diskutera framtiden.att

I den pedagogiska förnyelsen det viktigt skolledarna aktivär att tar
del. Läroplanen skolledaren för skolans arbetsmiljö, för attger ansvar
det finns läromedel kvalitet, förgod samordning undervisningav av
så kunskapsområden uppfattas helheter, för personalensatt som
kompetensutveckling så den kan verka professionellt, Medatt m.m.
andra finnsord det tydligt för skolledarna för all den verk-ett ansvar
samhet bedrivs på skolan och, följd därav, den verksam-som som en
het inte bedrivs på skolan. Om inteskolan undervisar påsom ett
sådant eleverna uppnår de mål i läroplanen kansätt att som anges
alltså skolledaren hållas ansvarig. Alltså det viktigt skolledarenär att

sig helhjärtat i den pedagogiska förnyelse förkrävsengagerar som
morgondagens samhälle. Ungdomens IT-råd frågan denattmenar om
pedagogiska förnyelsen bör högsta prioritet och det bör utarbetas

för denna. Skolledarna bör för utifrånett program attges ansvar pro-
pedagogisk förnyelse lokala pedagogiskaupprättagrammet om stra-

tegier iska behandlas det tidigare omtalade samverkansrådet.som

utarbetanderegeringen initiativ natio-att tar ettav
nellt för förnyelse,pedagogiskprogram

skolledarna utarbeta pedagogiskaiatt attges ansvarQ
för den skolan med lokala samverk-strategier egna

ansrådet.

Erfarenheterna har bäst förutsättningar lyckassäger att attman
med nyordningar involverar den lokala organisationen. Stödom man
behövs både uppifrån och nerifrån i hierarkin. Om ska lyckas attman
genomföra den pedagogiska förnyelse krävs för använda iattsom IT
undervisningen på bra bör därför i första läget utbildasätt,ett man

antal pedagogiska piloter på varje skola. De pedagogiska pilo-ett
får isedan utbilda kollegiet vidare och sprida kun-terna attansvar

skapen i organisationen. Tyvärr finns det ganska utbrett synsättett



datorer och skild del från undervisningen följakt-ochärattom IT en
ligen inte införandet pedagogiskt hjälpmedel hög-ettges av IT som

prioritet på skolorna. Om ska utbilda piloter får uttagningensta man
dessa piloter inte ske negativ selektering. Vi föreslårav genom en

därför kollegiet diskuterar fram vilka äratt gemensamt personer som
bäst lämpade och har förtroende bland de övriga för uttagning-störst

till. Dessa utbildningar måste högsta och tonviktenen statusges
måste ligga den pedagogiska förnyelsen med hjälpmedel.IT som
Utbildningarna kan fördelmed bedrivas på distans och lämpliga
lärarhögskolor kan för utbildningarna. Statens uppgift äransvara att
tillskjuta medel för denna mycket angelägna fortbildning lärarkå-av
ren.

lörarhögskolan anordna fortbildning-iatt attges ansvar
pedagogisk förnyelse och pedagogiskti iar som

förverktyg "pedagogiska piloter" till-samt att staten
skiuterde erforderliga eknomiska medlen,

skolorna systematiskt "pedagogiska piloter"att utser
fortbildningarna pedagogisk förnyelse ochi i som
pedagogiskt verktyg dessa därmedsamt att ges

för fortbilda kollegiet den skolan.påattansvar egna

Utbildningssystemet måste bli Detaljregleringarmålstyrt.mera
kursplaner och timplaner avskaffas.bör För säkerställasom att att

målen uppnås måste genomarbetade utvärderingar En braäga rum.
utvärdering säkerställer inte bara förmålen undervisningen haratt
uppnåtts, också individens md til/sammans med ;nd/enutan uppsattaatt

får undervisningen har uppnåtts. Målen för lärandet kan inte enbart
handla uppnå vissa färdigheter i enskilda börämnen,attom utan
också innefatta färdigheter i samarbetsförmåga, kommunika-t.ex.
tionsförmåga, förmåga analysera och bearbeta förmågaochatt att
redogöra för samband. Utvärderingarna bör också rikta sig lära-mot

och dennes förmåga handleda, inspirera, och godutövaatt t.ex.ren
ipedagogik. Med utvärdering kopplat till måluppfyllelsen ställs alltså



förmåga tillgo-bedömningar och lärarenspå lärarenskrav attnya
bli uttryck förLltvärderingarna börkonstruktiv kritik.sigdogöra ett

eleven och läraren.tvåvägskommunikation mellan

utvärderingar kopp-genomförauppgiftVarje bör halärare attsom
skol-undervisningens ochindividens ochmålenlade till de bägge

utvärderingar. Isammanställa skolansuppgifthaledarna bör attsom
lärarhögskolan involveras.utvärderingarna börmedarbetet även

utvärderingar-uppgift sammanställaLärarhögskolorna bör ha attsom
vidarebefordra democh därefterupptagningsområdei respektivena

för nationellhögskoleservicerespektive Verket förtill Skolverket
i utvärderingarnainbegripa lärarhögskolornasamordning. Genom att

skolorna ochsamspel mellanförutsättningar för bättreskapas ett
lärare.i utbildningenåterspeglaslärarhögskolorna, vilket bör nyaav

för mätbara kunskaperuttryck lättDagens betygssystem är ett
ele-ig/ofa/sam/zä//el går intei skolanundervisningen ut attmen

individuella kunska-kunskaper,sig mätbaraska lära lätt utanverna
undervisningMed iindividens förutsättningar.påbaserade ITper

blir det svårtindividualiseras och därmedundervisningenkan att
Därförkunskap. kommerrelevantkriterier för vadställa ärsomupp

individers kunska-onödigt bedömningarblibetygssystemet att av-
Tonvikten denbetygsmall.inte utifrånhelt enkeltgörs enper

kommunicera förstärkerförmåganoch påsociala kompetensen att
onödigt.framtiden bliriuppfattningen betygssystemetatt

använda utvärde-inriktasutbildningssystemet på attatt
mölstyrcluppföljningsinstrument iringar ut-ensom

bildning,

följasamordna ochfår uppdraglörarhögskolan i attah
utvörderingarna.upp

inom lärarkårendet mångaMenLärarna pedagogerna. tyvärr ärär
inom andraspecialistkunskaperfokuserar påhellre änämnenI som

borde ha.inte detpedagogik har denpedagogik. Amnetinom status



nödvändigt med tyngd-I glokalsamhället kommer det störrevara en
pedagogiken inbegripet didak-punkt pedagogik, eftersom det är

Iskiljer från samhällets lärare. debatten hartiken skolans läraresom
lärarlegitimation för säkerställaföreslagits ska införa attatt man en

miljö. Dettamoraliska upprätthålls i skolansetiska och värden äratt
legitimering lärarkårensympatisk tanke att en aven men menar

får de yrkesutbildade lärarnainte innebära alla andra utestängsänatt
få in sam/zä//etsfrån Istället bör skolan aktivt arbetaskolan. att

Det bör fokuseras den peda-lärare i skolans verksamhet. ärsom
alltid hosgogiska förmågan och det inte självklart den är störreär att

IT-råd böryrkesverksam lärare. Ungdomens övervä-attanser manen
införa pedagogisk legitimation säkerställer de pedago-att en somga

ingår för den peda-giska grundkunskaperna. I detta ett ansvar egna
förnyelsen för utvecklingen dengogiska och ett egnaansvar av

legitimation sig till yrkesverk-professionen. En pedagogisk vänder
pedagogisktpå förmåga förnya siglärare visat attprovsamma som

i takt medhög prioritet åt utveckla lärarrollenoch att sam-som ger
efter-pedagogiska legitimationen skahällsutvecklingen. Den vara

belöning eftersträvansvärd och bör därför kopplas till något slags
för-Utfärdandet pedagogiska legitimationer kan mederhållandet. av

kvalitetssäkring undervisning-kopplas till vårt förslagdel avom en
en.

i

pedago-yrkeskategorin lärare med kategorinersättsatt
införs föroch pedagogisk legitimationcitt enger

för pedagogiska förnyel-dessa kvalitetssäkra denatt
och utvecklingen yrkesrollen.sen av



Lörarrollen och e|evro||en.ÅKLP

Vi tidigarehar under rubriker i delar berört lärarrollen. Dettastora
avsnitt får tjäna ytterligare förtydligande vårettsom av syn.

Läraryrket i framtidenkommer betydelseatt storen om man
bara uppmärksam på tidens tecken och mottaglig för förändring-är är

Lärarens roll inspiratör i komplice-ledsagare ochmentor,ar. som en
rad och svårbegriplig värld kan inte underskattas. Därför måste lärar-
yrket få hög bliså det populärt yrke, och därmedstatus att etten

fleraattraherar Om inte så sker riskerar skolans renommégrupper.
och attraktionskraft försämras människor inteoch kommer längre att
finna det lika meningsfullt inhämta kunskaper inom föratt ramen
skolsystemet. Men hjälp i kritiska granskningenlärarens denutan
och stöd i den pedagogiska i kunskapsinhämtandet, detärprocessen
lätt bli förvirrad vilseleddoch i utvecklingens höga Ettatt tempo.
sådant scenario kommer inte främja jämställd utvecklingatt en

Lärarna måste ständigt sin på lärande och kun-ompröva syn
skap. Detta sker konstruktivt samspel med eleverna. I dagettgenom

det inte säkert lärare varit i år haryrkesverksamär att en som 20 20
års erfarenhet-vederbörande erfarenhetkan mycket väl ha årsett

gånger. Det ständig omprövning utveckling skerär20 genom en som
och kunskap och erfarenheter bildas. i sig inteändrarITny nya
lärandet det möjligheter och utnyttjaöppnar attmen nya genom
informationsteknikens möjligheter kan mervärde i inlärningenett
och utvecklingsprocessen lärandet Genom tillgång-åstadkommas.av

till och till informationskällor får läraren viktigareänstoraen n en
roll pedagog, diskussionspartner, handledare,som som som som

Detta kräver dock eftertänksamhet, beredskap och omvär-mentor.
dering från sida.lärarens Läraren ska den kreativa koordinzitörenvara
i elevens sökande efter kunskap och skapa kreativ och stimule-en
rande inlärningsmiljö.

En utveckling arbetsformernaskolan innebär utvecklingav en av
och inställningen till dessa. Detta engagerade lärare, eleverkräver
och föräldrar. förändringEn fokusering inlärning änstörremot
utlärning, dvs. traditionell katederundervisning, kräver attitydför-en
ändring och kanske också revidering lärarens kunskapssyn. Fören av

detta ska bli möjligt krävs samverkan mellan pedagoger, elever,att
föräldrar i form företrädare från offentligaoch samhället både denav



och privata sektorn. Detta bör ske på det lokala varjeplanet och
enskild skola.

Målen för undervisningen framgåmåste tydligt vid varje tillfälle,
så eleverna snabbt kan reflektera det förhål-och ställa det iöveratt
lande till den personliga utbildningsplanen. Verkar målet oklart eller
onödigt lär det tveklöst ifrågasättas, vilket eftersommycket braär
läraren då tvingas relatera målet till dess behov. Detta medföratt en
ökad fokusering pedagogiken. Varje lärare bör därför vid varje ter-
minstart ha pedagogisk plan för undervisningen förupprättat atten
tillåtas undervisa. I den pedagogiska planen bör alternativa undervis-
ningsformer ingå, liksom planering för arbete i små blandademen

Den pedagogiska planen bör diskuteras med såväl elevergrupper.
lärare och slutligen godkännas skolledaren därmed åtarsom av som

sig för pedagogiken bedrivs skolan.ett ansvar som

Lärare bör arbeta med attityder till kunskap. Det viktigt väd-är att
till varje människas inneboende vetgirighet. En fokusering hel-

heten viktig för förstå sambanden måste ha bestånds-är attmen man
delarna, d.v.s. baskunskaperna. Det finns dock inget säger attsom

inte också kan utveckla den pedagogiska inlärningen bas-man av
kunskaper inlärningssättproblembaserat med hjälpmot ett mer av
frågor "Det här ska jag lära mig, hur når jag ditsom

UngdomenslIztödföteslöLj

ilärarna åläggs pedagogisk plan föralt upprättaatt en
undervisningen terminsbasis,på

det den pedagogiska planen ska alternativai ingåatt
undervisningsformer och arbete blandadei grupper.

Den pedagogiska förnyelsen handlar inte bara lärarrollen.attom
Det också viktigt elevrollen utvecklas. Eleven måste lärasär att att ta

Överhu-för den utbildningen inlärandet.och detansvar egna egna
vudtaget det viktigt eleven får lära sig och känna Iär att att ta ansvar.
inlärandet måste därför eleven inte sigbara lära ställa proble-att iupp

också redogöra för hur vederbörande ihar tänktattmen men pro-



stimuleras till lära varandra ochblemformuleringen. Elever bör att av
hjälpmedel. bör i såtill vilket utmärkt Arbetensamarbeta, är ettIT

möjligt ske i små ochutsträckning grän-gärna överstor gruppersom
förutsättningar, kompisrelationertill kön,kopplas osv.ser som

ställt formel förprofessorn Ivar A. Björgren harDen norske upp en
-Ansvar för lärande.den professionella eleven, kallad egetAFEL

utvecklaEnligt den bör eleven och

särskilt denkunskaper läroprocesser, egna,0 om

de kan användas,kunskaper källor och huro om

arbetstid/arbetsinsats,kontroll övero egen

kriterier för bra ochför lärandet,kunskap målen0 omom
dåligt resultat,

kursinnehåll till verkligheten,förmåga relateraatt0

framförframställer och resul-kunskaper hur man0 om
taten,

uthållighet i arbetet,motivation ocho

personlig trygghet,självtillit ocho

kreativitet.förmåga utnyttja sinatt egeno

Detinlärningsprocess tudelat. :Inkommetför elevensAnsvaret är
uppmärksam på inlärningsprocessen ochläraren elevengöraatt

genomföra inlärandet. skaeleven dettadet ankommer Föratt att
undervisningen och inlärandet böråterverkningar påreella påge

personlig utvecklingsplan, kanåläggasläraren upprättaatt somen
medavtal mellan eleven och läraren, tillsammansbeskrivas ettsom

på konsekvensernaEleven måste uppmärksammaseleven. attav
Återigen viktigast ska-framstår detinte följa planen. lärarenattsom

i vil-inlärningsmiljö, där eleven ochbetingelser för god trivspar en
ken det roligt lära.är att



föreslårlT-crådUngdomens
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läraren och eleven upprättargemensamtatt en person-
utvecklingsplan för eleven. Q

blandatSveriges skolor verkar medoch elevkårerna iElevråden
detmånga gångerElevrepresentanterna saknarresultat. engagemang

föra elevernassin uppgift-attför fullgörabehövs kunnaattsom
elevråden och elev-del beror påVi detta tilltalan. attstorattmenar

inflytande skolans arbete ochsvårt reelltkårerna ofta har överatt
inflytande blir ocksåelevkårernautveckling; elevråden ochger man

ikårerna fungerarengagerade. Råden ochledamöterna stormera
skolledningen,tillendast rådgivandeutsträckning somorgansom

huvuden.beslutar elevernaselevrepresentationen övertrots

vilja hos elevernafinnsIT-råd detUngdomens att stormenar en
vilja går förloradundervisningen dennaförändra att genomatt men

och skolled-från lärarefår erforderligt stöd ochinte uppmuntranatt
pedagogiska förnyelsenoch elevkårerna bör i denning. Elevråden

tillvarata elevernascentral roll och bör bättre engagemangmanen
Med det ökadei skolans förändringsarbete.kompetensoch ansvaret

elevrådenför enskilda eleverna bör kunnaför och delärare geman
ibefogenheter beslutaelevkårerna kompetens ochoch sär-större att

beredas möjlighetElevråden och elevkårerna börskilda frågor. att
för skolan. Detta skaforma lokala målutifrån elevperspektivett

gymnasieskolanemellertid inte bara gälla för grund- och även stu--
möjlighet påverkamåstepå högskolandentkårerna större attges

undervisningen.

sLlngd0me eslc°1r

får uppdragskol- högskoleledningarnaoch i attatt ge
inflytande for-studenternaeleverna och större över

för undervisningen.manclet de lokala målenav



Lärarhögskolan3.3

För närvarande sker litet forskning i gränssnittet pedagogik och IT.
Det känns angeläget fältdetta stärks riktade insatseratt motgenom
lärarhögskolorna såsom blivande för utvecklingenresurscentrum av
skolans arbete. Det viktigt erfarenheterde i skolanär görsatt som
kan kanaliseras och tillvaratas och lärarhögskolorna känns densom
logiska instansen för Samtidigtdetta arbete. kan då spridasrönnya
bland pedagogikstuderande och på så vis förutsättningarnaökar för

pedagogisk förnyelse på lärarhögskolan. Lärarhögskolanävenen
måste den övriga skolan benägen förändra sig ochattsom vara anpas-

sig till samhällets utveckling. Alltför litet alternativa pedagogis-sa av
ka metoder på lärarhögskolorna, vilket de nyexamineradeprövas gör
lärarna ganska dåligt förrustade verka i skola i pedagogisk för-att en
ändring.

Det ofta så den blir lärare den in iär äratt syste-som som passar
I utsträckning råder traditionella bildningsideal fortfarandemet. stor

och överförs från lärargeneration till lärargeneration. För brytaatt
detta bör in kunskap utifrån allt behöver intemönster taman mera -
uppfinnas" innanför skolans I kombination med fördju-väggar. ett

pedagogiskt forskande vid lärarhögskolorna kan då idéer lät-pat nya
kanaliseras till den redan existerande lärarkåren och till den bli-tare

vande. Med förändrad pedagogik förändrad lärarrolloch kanen en
mycket väl tänka sig vi i framtiden får andra människotyperattman
lärare.som

Pedagogiken måste i lärarutbildningen. I dagstörre utrymmeges
de pedagogiska studiernas omfattning mellan fyrtio och sextioär

studier- beroende på hur räknar innan blir lärarepoängs man man
och därmed kan kalla sig pedagog. Ett minumum två terminersom
studier på högskolenivå för sedan bli specialist enligt våräratt
uppfattning i underkant. En har läst låtpoäng sägaperson som 40
historia, kallas knappast för historiker. Med nuvarande lärarutbild-
ningsplaner ligger istället tonvikten på de Övriga ämnesstudierna, vil-
ket torde kvarleva gammalt efter vilket lärarnasynsättettvara en av
ska besitta all kunskap och Detalla dock omöjligt förärveta svar.
vilken lärare helst, alldeles antal i någotpoäng ämne,oavsettsom att
besitta all kunskap. Lärarens uppgift inte heller allaär att veta svaren

däremot bör läraren mycket god pedagog. Med expertkun-vara en-



skap i pedagogik behöver inte heller läraren lika kunskaper imycket
de enskilda för kunna bedriva god undervisning.ämnena att

Didaktiken liksom pedagogiken eftersatt i lärarutbildningen. Iär
förutsättsdag didaktiken in i de övriga ämnesstudierna. Allavävsatt

lärare borde i alla undervisningssammanhang ställa sig frågor som
varför har jag valt just detta stoff, ska jag stoffet ochhur presentera
varför, vad det i detta stoff egentligen det ViktigaP. Förstär ärsom
efter sådan finns riktigt goda förutsättningarna fördeen process en
variationsrik och spännande undervisning med varierande inlärnings-
metoder. Som e-brev kommer belöningen i formett posten av
motiverade gladaoch elever.

Lärarutbildningen måste förändras till i huvudsak handlaatt om
pedagogik didaktik.och Vid lärarhögskolorna ska i pedago-experter
gik utbildas, varför pedagogik forskningsgrenochämnesom som

Detmåste högre beklämmande våra skolor för peda-ärstatus. att
gogik i många fall utbildar efter pedagogiskaår gamlauppemot 100
metoder. Samhället förändratshar radikalt under det sekletsenaste
och skolan måste följa i utvecklingen. Dettamed bästgörs attgenom
utbilda ilärarstuderande pedagogik och i pedagogik. En nyutexa-ny
minerad lärare måste rejält pedagogiskt för inträdet irustadvara
yrkeslivet för inte bli uppslukad förlegade lärartraditio-att genast av

och måste ha fått de pedagogiska metoderna iprövaner man nya
sin utbildning. Lärarhögskolan sörja för fårmåste lärarstuderandeatt
de verktygen under sin lärarutbildning. Därför det ocksårätta är
mycket viktigt lärarens praktik inte sker hos lärare under-att en som
visar efter gammal kadaverdisciplin. nyexamine-Först när man som
rad lärare vågar stå och försvara sina tankar och idéeremot gent-egna

de etablerade lärarna kan verklig förändring iuppnåemot man
skolan.

Dagens nyexaminerade ofta besvikelselärare uttrycker gällan-en
de utbildningen i informationsteknik pedagogiskt hjälpmedel.som
Flertalet landets lärarhögskolor ligger efter ilångt denna utveck-av
ling. Detta måste åtgärdas. På eller lärarhögskolasnarast en annan
finns det kurser i pedagogiskt hjälpmedel. Dessa spri-måsteIT som
das till övriga lärarhögskolor för utvecklingen ska komma igång.att
Ungdomens rT-råd har sig idenna bakgrundmot engagerat ett pro-
jekt för sprida sådan kurs på distans till andra lärarhögskolor.att en
Det dock tveksamt Staten uppgiftdenna metod räcker. harär om en
i till de lärarstuderande får ändamålsenlig utbildningattatt se en



överföra Därför oblide sedan kan till eleverna. bör det ettvarasom
gatorium på landets lärarhögskolor utbildar i pedago-att man rr som
giskt hjälpmedel.

Eftersom framtiden inriktasskolan i kommer verksam-att mera
heten lokalen Viktigt lärarna snabbt skolas i hurpå detän är att man

ibedriver distansundervisning. Många lärare lär komma utbildnings-
situationer utbildningar bedrivs på distans.där delar eller helaav
Detta i och för sig inget Korrespondensundervisning harär nytt.

förutsättning-länge bedrivits i vårt land med skapas heltmen n nya
för distansundervisningen. Det därför angeläget distansun-är attar

lärarutbildningendervisning in i och någotett moment atttas som
slags metodik för distansundervisning utarbetas

iver genomföraMånga nykläckta lärare har och lust atten nyaen
pedagogiska idéer i sitt yrke. Tyvärr denna iver inte alltförmattas
sällan därför har inrutats i den aktuella skolans kul-att snartav man

tradition. Förändringslustan i slentrian. Vioch övergår dettur tror att
värdefullt för lärare utbyta idéer och erfarenheter medär attnya

därigenom hålla pedagogiska förän-varandra och tanken denom
dringen vid liv. Därför det bör inrättas nätverk förettattmenar

lärare.nya

föreslårUngdomens lT-räd
.

riktar för stärka pedagogikregeringen insatseratt att
och torskningsgren,ämnesom

lärarutbildningen utvecklas pedagogutbildningatt
andelar didaktik,med ökade pedagogik och

lärarutbildningen omedelbart kompletteras med obli-att
gatoriska kurser och pedagogiskt hjälp-i i som
medel,

lärarutbildningen kompletteras med metodik för dis-alt
tansutbildning och distansundervisning,

stimulerar inrättandet nätverk föratt staten ettav nyexa-
minerade lärare.



glokalsam-iIT

skolaallets

och skolanundervisningen 4.1ii

inlärning medvisarStanford iUniversity offrånErfarenheter attUSA
undervis-traditionellakunskapsresultat detstöd bättre ängerIT som

formerpedagogiskaförförutsättningarITningssättet. somnyager
interaktion ochgrupparbeten,mindre gruppstorlekar, meramera

peda-denkräver dockAnvändandetindividualisering. attITavmera
förändras ochmåste-lärarutbildningenfartutvecklingengogiska tar

fråga lärome-Just iutvecklas.läromedia måsteläromedel omnya --
i lärome-övergåLäromedlet kanförutsättningar.heltdel IT nyager

skepnader harinta olika nämna-diet, vilket kan gemensamsommen
viktigastedeEtthållas uppdaterat.alltid kandet avattre

förutbildningsområdet. Menjustanvändningsområdena för är attIT
skolmiljö-iutnyttja teknikenmöjligtöverhuvudtaget skadet attvara

och ianvändandeutbildning iha adekvatmåste lärarna ITaverna
tekni-tillliksom tillgångtillämpningar,IT-relateradepedagogiska
förförutsättningsjälvklarkan användaken. Att lärarna är attenIT
skolanoch därmedi skolanIT-användningenutvecklakunna anpassa

den renod-I frågaglokalsamhället.utvecklingtill samhällets mot om
De kantillvara.kunskaperelevernasrT-utbildningen börlade tas

skaFörIT-kunskap.grundläggandeutbilda lärarna ivälmycket att IT
i högstahjälpmedel detpedagogisktriktigt genomslagfå ärett som

särskilt märk-inteDettadator.alla lärare hargrad önskvärt äratt en
ochmiljöerkontorsliknandeiarbetarvärdigt. Förutom lärarnaatt

arbetslivet iikontorsutrustningerbjudasdärmed borde somsamma
till-förmänniskorutbildningmedövrigt, arbetar lärarna enungaav

präglasutsträckning kommeri alltsamhällei större attett somvaro
uppgiftdennalyckas medskainformationsteknik. För lärarnaattav

i detdominerande verktygettillgång till detsjälvklart hamåste de
utbilda för.skasamhälle man



lärare får dator.varjeatt en

De vinster fördelaroch kan uppnås imed skolan bl.a.ärsom IT

ökad variation undervisningen,0 av

förstärkt elevmotivation,0

ökat självförtroende hos eleven,o

aktiva och engagerade elever,0 mera

förbättring för elever med inlärnings- och koncentra-0
tionssvårigheter,

ökade möjligheter till individualisering, samarbete och0
ämnesintegration,

omedelbar återkoppling och resultat i undervisningen,0

ökade kontaktytor utanför den traditionella undervis-0
ningen, globala.även

IT ska stimulera till samarbete. Genom utgå från individens ochatt
förutsättningar kan incitament känna den inneboendegruppens att

kraften skapas för individen och för Om på breddsatsagruppen. man
individen och möjligheter till specialisering inomger man gruppen

områden känns angelägna. IT i utbildningen kräver påtalatsom som
förmetoder sökning, sovring, sortering, analysering och kri-att nya

tisk granskning utvecklas och överförs till eleverna. Inlärningen ska
ske i kommunikation med andra. Tekniken stöd för eleven ochär ett
för elevens utveckling.

IT ska inte användas det inte tillför något. När uppgifter bästom
löses med och ska naturligtvis så ske. Medpapper penna IT menas
också bara datorer, telefon, fax video.än och Dessa hjälp-mera t.ex.
medel borde bli vanligare i inlärningsprocessen, parallellt med att
datorer Påanvänds. bör dagstidningar och facktidningarsättsamma



finns ofta tillgå viautsträckning. Sådanaanvändas i större att
budgetinte behöver belasta skolansInternet, varför prenumerationer

omfattning.i någon större

skaundervisningen betyder alltså inteAtt införa i över-att manIT
efterexisterande modeller,befintliga metoder. Istället börallage

utveckling, liksomvidareutvecklas. Dennautvärdering, byggas och
medförstegvis. Mentekniska utvecklingen, bör skeden attrent IT

välja villinformation interaktivt och själva vadmedkan arbeta
traditionella föreläsan-fördjupa inom hjälp åypertext. I detmed avoss

undervisningen ochvideo skerdet eller via andra medier ochTVsom
associativ eller paral-IT möjligheter tillinlärningen linjärt. enger nya

inlärning.lell

utveckling integrera-informationsteknikens vidareI takt med mot
förut-utbildningsområdetde för ljud och bildnätverk text, nyages

kommunikation, klassrumbli studior försättningar. Lärosalar kan
gruppvideokonferen-ochi och hemarbetsplatserövergår grupprum

Skolan blir mindre bero-reguljära undervisningen.används i denser
fördelarbetsuppgifter medtid Många kanende och görasrum.av

bytasskolmiljön. Schemat börplats i denän motutrenaannan
g/oiêa/ti världen; medGrupparbeten kan ske i salen och etttemat.

stimulerar denvärlden skolbänk vilketperspektiv har per-man som
alltid åter-måstesonliga mentala utvecklingen. Arbeten görssom

Därför det viktigtockså föräldrar.koppling, lärare är attav men av
viss del utförs i hem-också tillvisas hemma och kanskearbeten upp

föräldrar-återkopplingmiljön. Med denna inriktning mot att en av
föräl-för aktivtförhoppningsvis också betingelserskapas ett merana

dradeltagande i skolans arbete.

miljöerna deti i de pedagogiskaMed datorn alltmera ärcentrum
undervisningen,i och iviktigt integreras inte baradatorn ämnenatt

för klumpa ihoppedagogiska miljön. Iställetockså i den attutan
fysiskaspridas hela dendatorerna i särskilda datasalar bör de överut

ii klassrum,inlärandet sker Placera således datorernamiljön som
i uppehålls-i övningsrum,biblioteken, i laboratorierna, ochgrupp-

förhållande till datornDå åstadkomsi kafeterian ett somosv.rum,
avigsidor medDet finns dessutomnaturligt instrument i livet. attett

Ansamlingar datorer ska-plats.samla datorerna på och aven samma
häl-De därmedmagnetiska fält och dammsamlare. utgörärstorapar

sorisker för allergiker.



Många elever har datorer hemma eller har på kommit isättannat
kontakt med datorn och utanför skolan. Vissa har datoreranväntIT

förskolan.sedan Om skolan ska uppfattas stimulerandesom en
arbetsmiljö och modern kunskapsorganisation viktigtdetärsom en

tekniken också Skolanmodern. inte delär äratt autonomen av sam-
hället. Därför får inte skolans arbetsformer, organisation och utrust-
ning skilja sig från arbetslivet vad olika arbetsplatser skiljeränmera
sig sinsemellan.

datorerna sprids skolans olika miljöer,iatt ut

förverkar skolans informationstekniskaatt staten att
håller modern standard.utrustning



hjälpmedelpedagogiskt 4.2som

ihjälpmedelpedagogisktmångaanvändasIT kan sätt ettsom
huri regelpå beroranvändaSättetundervisningen. man seratt IT
från lärarensdenOfta utgårtill.användastekniken skapå vad synen

kunskapssyn.

Medviktiga.detaljerkunséapssyizazøønisliskmed ärlärare ärFör en
lär elevenochkunskapenlärarendelarkunskapssynatomistisken

därföranvändsITadditionliktdelarna, I+I2.somenatt summera
instructions.Ass/sletCamputers.k.detaljerna,inlärningofta för av

fel"-rätt ellerellerdrillprogram,formiuttrycks dettaKonkret av
från dentill skillnad/zolirzisk kunskapssynmedEn lärare serprogram.

sammanhanget.tillochtill helhetenkunskapssynatomistiskmed en
viktiga.sig inteisammanhangin i ärDetaljkunskaper ett mentas

Detanvänds påden sätt.till samarbete rättinbjuderDatorn om
vilka knappastdrillkaraktär,träningsprogrammeninteinkluderar av

mellanskillnadDetproblemlösning.går på är storenut gemensam
användandetiavslöjas direktlearning och dettaochleading av IT.

framför ochsamarbeteförMentill samarbete.Tekniken attsporrar
påelevernahelstfruktsamt krävs ärskahjälp datormed attvaraav

utveckling.övrigochhandhavandefråganivå -iungefär omsamma
dethög,måstekunskapsnivånbetydainteDetta behöver varaatt

också bra.gårmotsatta

samtalganskatenderarframför datorsitterNär elever snart etten
springersamtaldettaStudieremellan.demutvecklas ursomavatt

lära-karaktär närvisat sigharmed datornarbetet somsammavara av
samband. Poäng-förredogörlärarensamtalar,elevenoch när ettren

i förhål-elevenrubbaden skaundervisningenimed datorn är atten
Dettanås.kunskapochinlärningDå skeromvärlden.tilllande ny

Datorn harinblandad.datornocksånaturligtvis ärgäller attutan
jämviktslä-sittelevenrubbarsnabbarefördelen dendendock uratt

tillochutmaningartillden engagemang.att sporrargenomge
passivitet.och inteaktivitetDatorn föder



fårMed multimedial undervisning4.3

En de fördelarna med dess förmåga skapa interaktivi-ärstoraav n" att
Med behöver inte längre skilja de olika medierna fråntet. rr varan-

dra, kan istället föra dem får multimedia. Ungdomar-samman -
tillhör generation och har kultur. Dataspelen,na en yngre en annan

uttryck för interaktivitet med hjälpär kan väl symboliserasom av IT,
detta. Genom dataspelen har ungdomar sig vid interaktivitet. Vivant
tänker in i litet exempel för bild det hela Enettoss att en av :

spelar dataspel i vilket går i gång och där det finnsettvuxen man en
hiss. Den går rakt fram, in i hissen och trycker på knappen.en vuxne

Barnet eller ungdomen böjer sig i spelet, tittarstannar upp, ner upp,
sig omkring han eller hon letar efter "hotspots" markeringarser - -

där det händer något efter det vederbörande har vidrört det.att
Ungdomarna vid interaktiviteten.är vana

Om lärare på multimedia med uppfattningman som ser en som
utgår från teaching blir ofta inte multimedia något änannat en
modern textbok. Man tenderar frånutgå färdigproducerad multi-att
media och missar med interaktivt/elen. Iställetpoängen börman man
skapa multimedia tillsammans med eleverna,egen t.ex. genom
temastudier där den färdiga multimediaprodukten blir redovisning-

Multimediaproduktionen kan sedan tjäna underlag för näst-en. som
kommande årskurs och kan dem ytterligare förfinas. Med dagensav

det inte särskilt svårt skapaär multimedia själv.programvaror att
Den multimediaproduktionenegna

och kräver från eleverna,o ger engagemang

tidskrävande,är0

kan integrera bild, ljud, video på sätto text, som ger en
djupare förståelse för det behandlas och görsom attsom
inlärandet uppfattas roligare.som

Skolans uppgift förståelsenöka för saker och ting. Förståelseär att
mängd faktaär sambanden. Genom strukturera tingenatt ur en se att

kan sambandet framträda. Dettai sker samtal och med hjälpgenom
bilder eller åskådningsmaterial. Att berätta och förklara samban-av

i
l



för-inteförståelsencentralt för denför andraden är om manegna -
förståelsenår ökadåterge. Manheller intestår kan attgenomman

krä-Och berättandetinför andra.berättarsituationisätta personer en
uttryckainte kansambanden. Dethar strukturerat manatt manver
förstått.intestruktur, harvilket i sig kräver0rd,med manenegna
och detspråketutvecklar detViktigtDärför sådetär att egnaman

detMenflestade allraDettatänkandet. överensär om.nogegna
sakskrivprocesseni sammanhangetviktiga är samma somatt somse

ljudbild,också innehållakanSkrivprocessenberättarprocessen. text,
Därför börmultimedia.skrivprocessenAlltså kanoch video. vara

ochskrivprocessbådeundervisningenmultimedia i somman se
lärande ochmultimediaframställaAttberättarprocess. egetgeregen

förståelse.djuparehavarför måstefår lära andra, egenenmanman

estetiskapraktiska ochdeskolan tenderarI dagens attmomenten
utveckling oroväck-Dennaneddragningar.ständigabli föremål för är

har mycketarbetetestetiskapraktiska och detande. Det storen
stimulerar andradeutvecklingindividensbetydelse för attgenom

multimediaoch medMedarbetetsinnen teoretiskadet gör.än T
praktiska och detdetintegreraförutsättningar förskapas attnya

ingår. Iteoretiskadäri helhet,estetiska arbetet även momenten
möjlighetenfokusera påalltså ocksåbörberättarprocessen attman

multimediaEnframföra budskap.försinnenaanvända alla ettatt
ting- kanabstraktabeståframställlning behöver inte bara manav

Genomsjälv skapar.föremålmedockså berätta attman mansom
praktiskaestetiska ochdetgällamultimedia tillomfatta ävenatt

uttryckavåramellan allabalansskapararbetet sätt att oss,man en
sigbegåvadeestetisktför praktiskt ochvilket möjliggör de göraatt

lika villkor.gällande på



Man måste kunna kräver samarbets--
förmågaLeta

kräver kommunika-värdera -
tionsförmågabearbeta

kräver uttrycks--sammanställainforma- förmagation till kunskap

Det hörman
glömmer man

Det görman
kommer ihågman

Det görman
förstår man

Gammalt kinesisktordspråk

UngdomensJI-råd,föres|år,
i

den pedagogiska Förnyelsen också inriktasatt på att
använda muitimedia eievernas beröttorprocesseri

Förmedel stimuiera a||a sinnena.ett ahsom



IT-satsningar
skolani

till-undersökningunder höstengenomfördeSkolverket av1995 en
undersökningliknandeEni skolorna.informationstekniktillgången

detillgångenvisarresultatPreliminäragenomfördes senas-att1993.
ele-går detfortfarandeMenbetydligt i skolan.ökatåren har 20cate

Gymnasiesko-i komvux.elever/datorochgrundskolaniver/dator 12
eleverrespektiveställt: eleverdet bättre 8särskolan harochlan per4
går detI dagockså ökat.hartill datorertillgångdator. Lärarnas 12

med datorerkommunikation ärtillMöjligheternalärare/dator. extern
hargymnasieskolorna3/4Cirkagymnasieskolan.i externstörst av

grundskolorna.uppkoppling mot ca av

skolor-till itillgångoch jämnökadpåDet måste ITsnarast satsas
överbryggasvårakanetablerasklyftorriskerar attvarasomna, annars

frå-lösaFörredan här.inteDet gåri framtiden. ärvänta attatt IT-
investeringsbi-bevilja kommunernabörtillgången ettstatengan om

underhåll.drift ochföri gengäldbördrag kommunernaoch ta ansvar
förmå-ekonomiskaefter kommunensberäknasbörBidragets storlek

också all-villkorasiT-utrustningbefintligredanoch mot attsamtga
förskolornautrustningen öppnastilltillgångfårmänheten attgenom

för.redogjordeallmänheten vi tidigaresom

ska lyckas-projektochiT-satsningarförEn förutsättningviktig att
varjeDärför böridé.genomtänktefterskerutvecklingenär enatt

ochskolplanendelskolanIT-strategi förhakommun avensomen
genomföran-praktisktillnedbryterytterligaresedanskolan ensom

visat sighari kommunenledningsnivåpå högstaFörankringdeplan.
förankring på hög-medviktigtalltiddetprecisviktig, ärmycket som

föreslagnaDetorganisationsförändringar.genomgripandevidnivåsta
kommunalfinnsdetutgåendastbörinvesteringsbidraget stra-enom

införandet.tegi för

börmiljönpedagogiskai denIT-tillämpningarGenomförandet av
viktigtdetsamtidigtinte ske ärbehöveralltsuccessivt attske men-

undervisningsmiljöninför i ärNärtillhands.finnstekniken ITman
pedago-detDet måsteflexibel.teknisktviktigtdet är varaatt man



giska behovet och inte förkärlek för särskilt märke ellerstyrsom ett
dylikt. Man måste dock komma ihåg det krävs tekniskt stöd föratt

många datorer fungera tillsammans iatt undervisningsmiljö.att en

För nå resultat måste börja där det finns människoratt ärman som
villiga förändra och utveckla sin undervisning. Därför bör införan-att
det i skolan ske i samarbete mednära de pedagogiska piloternaav IT

tidigare redogjorde för. Vid skolor har genomfört rT-satsningarsom
har det också mycket riktigt visat sig effektivt och stimulanshöj-vara
ande med förberedande utbildning för några lärare sedansom

Överhuvudtagetutbildar sina kolleger. det viktigt iT-satsningarär att
sker i samarbete med de ska använda utrustningen -i det härsom
fallet lärare och elever.

När ska genomföra IT-satsningar i skolan kan det säkertman
många gånger kännas sig på okänd mark. IT ingetärattsom utge

i och utbudet produkter gigantiskt.nytt Hur skaropet ärmen av
kunna välja rätt Hur säker påär får detman man att man man

egentligen efterfrågar Hur ska bra affärgörvetaman om man en
Samtidigt alla dessa frågor inställer sig erfarenheterna frånärsom IT-
användning i pedagogiska miljöer klart begränsade och svåra till-att
gå. När det sedan kommer till den pedagogiska tillämpningen be-
gränsas Förrönen viännu ska få fart på iT-satsningarna ochattmera.
dessutom försöka säkerställa används pedagogiskt riktigt, såatt IT
måste flera exempel lyftas fram både goda och dåliga. IT måste få-
ansikten och Man måste kunnaröster. vända sig till någon för att
fråga och diskutera. Man måste kunna få inspiration någonstans
ifrån. Denna del i arbetet med få lyckade iT-satsningar till ståndatt
kan inte underskattas och måste viktigaste uppgif-statensvara en av

Om bara skulle finnas med i endater. sammanhangstaten i IT-ett
fieringen samhället så måste det i form inspiratören,av vara av
påhejaren. Staten måste alltså för de goda erfarenheter-ta attansvar

lyfts fram och för de dåliga erfarenheterna framstårna att som var-
ningar.

Det viktigt det börjas iär tid med datorer. Det finns ingen läg-att
för IT-användning.gräns Man kan inte börja för tidigt,sta bara för

Våra erfarenheter tidigaresäger barn får tillgångsent. tillatt IT
desto mindre blir riskerna för ojämn utveckling mellan könen ochen
mellan individerna. Det finns många beredda skrivaär undersom att
på det. Därför det kanske tidär börja omprioritera datorsatsning-att

mellan skolans olika stadier. Om vi på de riktigt kan-arna satsar unga



Under förutsätt-samhällsklyftorna i dörren.devi kanske mota nya
förvisso ele-tillskjuts kommerekonomiska medelintening att nya

drabbas. Menstudenternastadierna ochpå de högre att omverna
årskullaralla dessajämntsmå medlendeförsöker fördela övernu

därför kommerutebli ochIT-införandetriktigadetkommer att
obön-samhällsklyftorna kommerligga efter och dehela tiden att nya

framöver.tidganska långförsig, åtminstoneinfinnahörligen enatt
intekvarstå så längeproblemen lär ärtacklaFrågan hur skaom
jämlikåstadkommaförkrävsdeberedda att ensatsaatt pengar som

ihågkommaVi måsteinformationstekniken.tilltillgångoch reell att
samhälles-vårtframtidenförinvesterahandlardet attytterst om

framtid.

aglngdomenslhádfäteslär
7

kommunernainvesteringsbidraginrättar ettatt staten
miljöernapedagogiskadeinförandeför i motav

underhållför drift ochkommunerna taratt ansvar
förfogande,allmänhetenstillställer utrustningensamt

respektiveefterförstbeviljasinvesteringsbidraget attatt
ochinförandeförkommun strategiupprättat en

informationstekniken,användande av

pedagogisktska byggas påstrategiernaatt som
ochmed läraretillsammansutvecklashjälpmedel och

elever.



Sponsring av

skolan

De amerikanska skolorna till del sponsrade. Inte federalaär stor ens
universitet Stanford klarar sig sponsringen. Nu tyder allt-som utan

på Sverige går utveckling till Skolornamötes.attmera samma runt
i landet ska ofta svåra fram.ärom satsa IT men pengarna att

Det långt ifrån alltid detär räcker med omprioritera i budge-som att
Den möjlighet låta sig Enöppnas deärten. attsom sponsras. av
omtalade gymnasieskolorna i landet i fråga lT-satsningar harmest om

låtit sig dataleverantör och Internet-sponsras storav en storav en
leverantör. I gengäld har alla gymnasieelever bärbar dator. Det ären
inte svårt förstå skolledare och kommunala politiker låter sigatt att
frestas möjligheten IT-utveckla sin skola låta sigav att attgenom

skolor har gjort så omtalasnär föredömen i frågasponsras som som
rT-satsningar och IT-användning.om

Är sponsring skolan bra eller dåligt sidan kan sponsringav ena
innebära frigörs och utbytet med det lokala näringsli-att resurser att

kan utvecklas. andra sidan leder sponsring till oberoendetvet att
beskärs, skillnader kan uppstå mellan skolor och kanske ocksåatt att
utbildningen in särskilda specialiseringar, åtminstone påstyrs mot
sikt. ABB har yrkesförberedande skola i Västerås, vilket kant.ex. en

bra dagens arbetsmarknadssynpunkt frågan indi-hurärvara ur men
viderna står rustade kompetensmässigt för arbeten utanför ABB-kon-
cernen

Staten har för skolan håller hög och jämn kvalitet.ett attansvar en
Men brottas med budgetunderskottnär samtidigt skolanstora som

i behov upprustningär och medel skjuts till,stort ärav attav nya
då beredda betala vad detta kostar via vår skattsedel I klartext,att
har i dagens knappa tider den betalningsvilja krävs för attsom
hålla den högkvalitativa skola behövs Sverige ska kunnasom om

gällande i framtiden Omgöra inte har det, samtidigt före-oss som
skulle kunna tänkas intresserade låta skolan,tag vara attav sponsra

då villiga låta så ske Omär vi låter skolan bli sponsrad, kanatt
då säkerställa detta inte innebär ökad segregering mellan lärosä-att



fårskolorfrånstatsmedelomfördelasigtänkaKanten somattman
på såförinte vill sättföretagtill skolorsponsring attsponsra,som

skapasklyftormotverka att

måstedenbehandlaenkelintesponsringFrågan är att menom
utbild-in isponsringensigdärförbehandlas, att runt smygerom oss

tillpolicyutarbetarsamhälletviktigtDetningsvärlden. är enatt
debatte-måsteoch deställasmåstefrågornaDe intrikatasponsring.

hurframtiden ochivill haskolaVilkendethandlarYtterst omras.
finansieras.skadenna

föreslårlT-råidUngdomens

utarbetandettill natio-initiativregeringen taratt enav
medverkandepolicynell utjämningsponsring,

skillnaderökademotverkandeochstandardoch höjd
skolor.mellan





Finansiering



Finansiering

för offentligt åtagande omställningenMotiv iett

glokolsomhölleett

I departementspromemorian Motiv för offentliga åtaganden Ds
1994:53 antal områden där det finns motiv för offentligtettanges
åtaganden. Promemorian uppenbart avsedd för diskussionär om
motiven för offentligade åtagandena i samhället tämligenärett som
beständigt. Extraordinära händelser samhället förändras iattsom
grunden inte fullständigt naturliga Samhälls-skäl.utrymmeges av-
omvandlingar tillhör inte det vanliga. Det svårt finnaär att var
motiven specifikt hittas för offentligt åtagande i samhällsom-ett en
vandling, liksom offentligt åtagande motiverat utifrån allaäratt ett

givnaaspekter i promemorian. Vi har dock valt uti-att argumentera
från kapitlen Informationsbrist och Autonomibrist för2.4 att2.5
motivera det samhälleliga åtagandet i utvecklingen till glokal-ett
samhälle.

Vid övergången till samhälle tydligare någonsin kräveränett som
hög kunskaps- och kompetensnivå från detmedborgarna ären

centralt medborgarna förutsättningarna för kunnaatt staten ger att
tillgodogöra sig kunskaper och utveckla sin kompetens. Samhället
måste alltså förutsättningar för alla kunna till informationsigattge ta
och omvandla denna till kunskap jämliktdemokratiskt ochettom
samhälle ska kunna upprätthållas. Om så inte sker riskeras en
situation där inte alla medborgare kan aktiv del i samhället ochta en
alltfler ställs utanför samhällets demokratiska och ekonomiska liv.

I Direktiv till samtliga kommittéer 05k särskilda utredare prövaatt
offentliga åtaganden dir. 3 ställs krav på samtliga kommittéer1994:2
och särskilda utredare förutsättningslöst offentligade åta-prövaatt
gandena. Inte heller denna skrift fasta på särskilda händelsertar som

samhällsomvandling. Utgångspunkten för prövningen deten av
offentliga åtagandet ska situation offentligtantagenvara utan etten
åtagande. Det känns mycket främmande betrakta situationatt en

övergång till samhällsfas offentliga åtaganden.som en utanen ny
Resultatet sådan prövning blir samhället i så fall ställer sigattav



samhälletOmställningenutvecklingen.utanför denna avegna
verkligaDet endatveklöst.pengar-alldeleskostakommer att

marknadenlåtamedeltillskjutersamhälletalternativet till är attatt
önskvärdknappastutveckling kansådanutvecklingen. En varastyra

där allasamhällejämliktjämställt och ärvärnar ettomom
delaktiga.



Var pengarnatar

Ungdomens IT-råd föreslår omfattande reformer förändringaroch av
samhället. Ungdomens IT-råd har valt inte räkna på hur mycketatt
varje enskild reform eller projekt kostar. Vi inte bästanser oss vara
lämpade för det, eftersom proportionerna alldeles för Däre-är stora.

vill antal idéer hur dessa reformer skulle kunnamot ettge om
finansieras. Det viktiga i våra finansieringsförslag de principerär som
ligger till grund för dem, de förslagenexakta och deänsnarare
exakta ordalydelserna.

Vi har valt från nedanstående områden:att ta resurser

Generationsbaserad engångsskatt för människor födda0
1935 1953-

Vägbyggen0

Omfördelning statliga och kommunala medelo av

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutvecklingo

Generationsbaserad engångsskah För människor födda 1935 1953-

Vi står inför väldig samhällsomvälvning. Helt förutsätt-en nya
ningar kommer gälla. Kraven på såväl utbildning kompetensatt som
kommer öka i glam/samhället. De står införavsevärt totalatt unga en
förändring får sin skolning i utbildningssystem helt ärmen ett som
uppbyggt efter gårdagens och industrisamhällets förutsättningar.

Dagens får långtifrån med säkert arbete de avslutarnärunga ett
sin utbildning. De får beredda på ständigt stå i strykklassvara att
jämfört med de äldre generationerna. Det känt faktumär ett att
dagens ungdomsgeneration den första generation harär detsom

ställt jämfört med sina föräldrar.sämre De får räkna med attunga
inte ha till sociala skyddsnäträtt de äldre har skapat åtsamma som
sig själva. När det ska pekas ungdomar densparas ut som grupp som
kan spara.

Samhället inte dagens rättvis chans klara sig i detger attunga en
samhälle de ska Detta till del beroendeväxa ärupp stor att en



ellervälfärd, reflektiongeneration möjliggjort sinhar överutanegna
Detta mycketgenerationer.insikt hur det kan slå ärmot senareom

de facto kommerolyckligt det den generationendå är attsomunga
deras ålderdom.för generationerna påbära de äldreansvaret

medhar lyckats välFyrtiotalisterna har makten i samhället och att
omställningenintressen. Inte minstanvända den i sina avegna

ålderspensionen grundaspensionssystemet pekar på det. Från att
ska baserasinkomst till dende femton år i livet då har bäst attman
generationdenlivstidsinkomsten åtgärd direkt slårär moten som

mindre vadnödvändighet kommer arbeta änatt som varsom av
tidarbetstillfällen och mycketfallet tidigare, bristen attpga.

Talandekompetensutvecklingen.därför måste läggas på den egna
omställningsfasen från det gamlaför reformens utformning år att

tillfödelseårentill föreslåsdet utgörssystemet 1935avnya som
1953-

inte ioch I94o-talen harMånga födda påde är 1930-av som
besparingargenerationer känt deutsträckning andra avsamma som

sigde gjordehittills genomförts. Detta gäller i synnerhet ensomsom
ochNedskärningarna inom skola, barnomsorgbra slant på husaffärer.

iåldersgruppäldreomsorg exempelvis inte berört dennahar samma
Detsamma gälleråldersgrupperna.utsträckning de senaresom

Listan kan längre.nedskärningarna bostadssubventionerna. görasav

iskissas dettaUngdomens IT-råd föreslår de åtgärderatt som
människors förutsätt-utbildningen ochbetänkande rör ungasom

generations-framtiden finansierasningar för stå rustade föratt av en
hand-Ytterstbaserad för människor föddaengångsskatt 1953.1935 -

och barnbarn.lar investerar i sina barndet sagda åldersgruppattom
dettaden utvecklingdet också viktigt påpekaMen är attatt som
del, igenerationen tillden härmöjliggörs också kommersätt utsatta

yrkesverk-förutsättningar återstoden detform bättre under avav
behagligför ekonomisktlivet och förutsättningarbättre ensamma

ålderdom.

lyftasengångsskatten kanDen generationsbaserade attgenom
förinomfrån berörd åldersgruppbehovsprövade görsuttag ramen

ålderdomsavgifterarbetsgivaravgifter,pensionssystemen, etc.t.ex.
treårsperiodin den här underTio miljarder kronor bör dras vägen en

utbildningssatsning-finansieraska öronmärkas föroch attpengarna
beskrivna i detta betänkande.arna



En satsning på den generationens möjlighet till utbildningunga
och kompetensutveckling den bästa pensionsförsäkringenär mor-
gondagens pensionärer kan få.

Vögbyggen

Staten under de kommande åren mellanavsätter 3,6tre 4,3-
miljarder kronor årligen för byggande Vägbyggen iharvägar.av nya
industrisamhället alltid lönat sig då i sig har varittransporten en
betydande faktor för tillväxt. I lågkonjunkturer har dessutom en
sysselsättningspolitisk aspekt lagts på bygga Man harvägar.att

det bra sysselsätta arbetare i den konjunktur-är sättansett att ett att
känsliga byggbranschen. Det har dock visat sig vägbyggen äratt en

de dyraste formerna för skapa sysselsättning samhället kanattav som
vidta.

Ungdomens IT-råd det inte motiveratatt attanser statenvara
investerar så mycket i gammaldags infrastruktur ipengar ett
samhällssystem på nedåtgående. Investeringar i infrastrukturärsom
för framtidadet samhället bör högre prioriterat. En deges av
viktigaste infrastrukturfrågorna infrastruktur denär, om man ser som
grundstruktur samhället behöver för skapa sitt välstånd, kun-att
skaps- och kompetensuppbyggnaden.

Utbildningsinstitutionerna i Sverige i dag till sin struktur inteär
den tekniken då själva byggnaderna väldigtäratt ta emotmogna nya

låsta till den pedagogik i dag dominerar utbildningsväsendet.som
Byggnaderna sigi själva förhindrar mycket den pedagogiska ut-av
veckling skolan står inför för kunna kraven i detmötaatt
framväxande gloédlsamlzället. I utvecklingen utbildningsväsendetav
ställs samhället inför investeringskrav för skapaenorma att
ändamålsenliga lokaler. Detta kommer kunna skapaatt storen
mängd arbeten i den krisdrabbade byggsektorn, arbetennya som
dessutom kommer bidra till Sveriges framtida utveckling påatt ett
betydligt positivt byggandet Vid förstasätt än vägar.mera av en
anblick sig dessutom arbetstillfällen skapas för förbättrater attsom
utbildningsväsendets fysiska miljö billigare för samhället vadän

arbetstillfalle skulle kosta vid vägbygge. Enligt vårsamma ett
mening håller således inte för investeringar i nybygg-argumenten

y nation sig i fråga långsiktig ekonomisk tillväxtå vägar ellerav vare om
sysselsättningspolitisk åtgärd.som



Ungdomens iT-råd miljard bör årligen i år frånatt tas treanser en
de i budgetpropositionen föreslagna statliga anslagen till byggande

kap. utgiftsområde investeras22 och ivägar görasav A3, att
utbildningsväsendets lokaler ändamålsenliga för den pedago-nya
giken. Det årlig minskning anslagen till vägbyggenmotsvarar en av
med mellan tjugotre och tjugosju jämfört med budget-procent
propositionen.

Omfördelning statliga och kommunala medelav

Genom föreslagnade ñnansieringsmodellerna tillförs utbild-ovan
ningsväsendet miljarder kronor under treårsperiod.trettonca en
Pengarna bör på generell utveckling utbildningsväsen-satsas en av
det till bli generationsövergripande kompetensutvecklings-att ett

Det gäller lärarfortbildningar, ombyggnationer utbild-centrum. av
ningslokaler, inköp teknisk utrustning Medlen bör tilldelasetc.av
kommunerna efter ansökningsprocess där kommunen redogör fören
den pedagogiska målsättningen för sitt arbete. Pengarna fördelas i
syfte uppnå de förändringar i utbildningsväsendets arbeteatt som
beskrivs i kapitlet utbildningen i detta betänkande. För attom
komma i fråga för tilldelning dessa bidrag bör krav ställas påav
kommunen investera lika frånmycket den kommunalaatt pengar
budgeten de ansöker Härtill bör det undersökassom om. noga om
det går ytterligare omfördela statliga medel för investeringar föratt
det framtida samhället.



generationsbaseradFörutsättningar löratt att ta ut en
miljarderutreds syfte lösgöraengångsskatt tioi att

utbildningsvösendet,kronor investeringar i

omtördelas undermiljard kronor åråret treatt omen
utgiltsområ-byggandeFrån anslaget A3 vägarav

utbildningsvösendetsombyggnationde 22, avQ
Fysiskamiljöer.

kommunernasmiljarder tilldelasdessa trettonatt
fördelasutvecklingsarbete ochutbilclnings- och

fördubblautifrån kommunerna skaprincipen att
be|oppet.

kompetensutvecklingFör kunskaps- ochStiftelsen

kompetensutveckling KK-stiftelsenochStiftelsen för kunskaps
utvecklainvesteras iomfattande medel börhar attsom

förvaltar börDe medel KK-stiftelsenutbildningsväsendet. ses som
utbildningen.bedriva utvecklingsarbete imedel för attextra

utvecklingstöd tillmänniskor möjlighetDessutom bör attunga
starktDessa medel bör kontrollerassina IT-idéer. ettgenomav

budgetförstärkningfårdemokratiskt inflytande inte som enmen ses
KK-stiftelsen bör detverksamheter. I styrelsen förtill existerande

kännedomoch godfinnas människor med kunskapstor om Tunga
pedagogik.modernom



Ungdomens töresJårråd att

KK-stitteisens verksamhet inriktas på

bedriva pedagogisk utveckiingsverksamhet iatt en
svenskt utbiidningsvösende sytte utveckiai att
metoder För användning av

bedriva utveckiingsverksamhet sytteiatt atten
producera lT-baserade iöromedia,

stödja lT-entreprenörer.att unga



Avslutande
kommentarer

denslutbetänkande velat vårdettaVi har med storasynge
samhälletinför. Tiderna förändras ochsamhälle stårutmaning vårt

inte betydasamhället behöver dockFörändringenmed dem. enav
i turbulenta värld säkert kanfast det dagensförändring till det sämre,

fått redskap tillinformationstekniken harMedkännas så. ett nytt
vi kanhjärnor vimed Vårahjärnor och detvåra avgörär omsom

till utvecklaintelligentredskaputnyttja detta sätt, attettnya
i positiv anda.samhället

heltbeteenden skaomstörtande. InvandaSamhällsförändringar är
Detta kräveroch värderingar måsteplötsligt ändras omprövas. stor

kännerdärför inte märkligtkraft och detmental är gemene manom
övergången tillockså underinför Så detmotstånd detett nya. var
ochhjälp samhälletsindustrisamhället. Med öppenenresurserav

emellertid skapaförändringarna kan viföreståendediskussion deom
smidigtkunna ske såför skaförutsättningar dennagoda att process

samhälledock detDet centrala i sammanhangetmöjligt. är attsom
vrida tillbakagår intenågot alternativ deti intelever utgör attnu -

otrygghetfått kännaredan tidigtDagens ungdomar harklockan.
DärförSpelregler.sig vid ständigtoch harinför framtiden ärvant nya

Nusamhället.för omställningenrustadeockså bättreungdomarna av
generationen imed den äldre dennaocksåmåste process.

utvecklingen kommer, såsom redaninitiativetOm inte övertar
En utveckling medmarknaden det.i utsträckning,sker göraattstor

med politiken i skymundan kancentral punkt ochmarknaden som
och jämlikhetmänskliga värden jämställdhetinte garantera att som
politikenske i samspel mellan ochUtvecklingen måstetillvara.tas

utvecklingenpolitikens uppgift ledadärmarknaden, är att attgenom
marknadenkonkurrensutsattavisionerna medan denmålen ochange

möjlighet nå dessa.attger oss

pekar nedåti ond spiral. Kurvornasamhälle har hamnatDagens en
Llngdomsatbetslöshe-utanför samhället.alltfler ungdomar ställsoch

samtidigtför samhället ochproblemetframstår det störstaten som



der svåraste lösa. En fortsatt ungdomsarbetslöshet rycker undanatt
grLnden för välfárdssamhället. Försök lösa detta samhällsproblematt

industrisamhälletsmed metoder misslyckas ständigt. Förklaringen är
lika enkel uppenbar: har lämnat industrisamhället bakomsom oss

därför fungeraroch inte heller de metoder föravpassade detsom var
samhället.

har detta slutbetänkande försökt beskriva samhälls-att en
utveckling förutsättningar förskapar dagens ungdo-trorsom nya

i morgondagens samhälle. Vi vill inte på något hävdasätt attmar
har frågornaalla eller det givna deär rätta.attsvaren ens svaren
Vad vill åstadkomma med föradenna debattenärtext att upp om
framtiden på samhällets dagordning. Detta första inlägg i vadär ett
hoppas kommer utvecklas till fruktsam debatt med helaatt en
samhället inblandat. Vi måste diskutera framtiden och vi måste göra
alli vi kan för möjligheterdagens ungdomar reella siggöraatt attge
gällande i morgondagens samhälle. Vår framtida välfärd står och
faler med framtid.ungdomens

Vi vill lyftaavsluta med fram några särskilt framträdande behovatt
för åstadkomma positiv samhällsutveckling och med dessaatt en

till eftertanke fortsattoch diskussion.uppmana

Politik för framtid 06/1jämlik/tet.o

Politiken måste bli bättre visioner. I dag integer
politiken visionerna, det istället Politi-marknaden.gör
kerna måste bli mittpunkter i det högfrekventanya
samhället. De politiska visionerna måste utvecklas till-

med alltid syfta tillmedborgarna och ettsammans
demokratiskt jämlikt samhälle.

Ett demokratiskt bygger pá dia/og.systemo som

Politiken och demokratin måste folket.komma närmare
Utvecklingen pekar demokratisk utveckling påmot en
lokal och global nivå. Därmed blir viktigtdet mycket att
den nationella demokratiska nivån för ständigen
diskussion medborgarna, förmed motverka lokalatt en
isolering i förhållande till den nationella Nyaarenan.



former för delaktighet inflytande utarbetasoch måste
föroch mötesplatser diskussion skapas.

Ett utbildningssystem med modern kunskapssyn ock metodik.o

Grunden förutsättningarna i samhället itill läggs skolan.
Utbildningen måste stimulera till levande utvecklingen

initiativtagande. Utbildnings-och till individens egna
måste ha målsättning ligga i fronten påväsendet attsom

samhällsutvecklingen istället för i Förbakvattnet. att
uppnå detta måste på kunskap och påsynen synen

rejält. Utbildningsväsendetpedagogik utvecklas ska
lägga för det livslånga lärandet.grunden

Arbetsmarknadspolitik entreprenörskap.främjaro som

fårUtvecklingen går i utsträckningstörremot att
utifrånskapa våra arbeten, våra kompetenser.egna

Arbetsmarknaden med smörgåsbord arbeten attett av
välja minne Därför måstemellan blott.är ett
arbetsmarknadspolitiken inriktas på stimuleraatt
människors entreprenörsanda på stimuleraoch att

kompetensutveckling.människors kunskaps- och

till framtidenVälkommen



Bilagor



Kommittédirektiv

Ungdomens IT-råd

1995januari19regeringssammanträde denBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

användningungdomarsochfrämja barnsRådet för avatt
samla ochskallIT-rådUngdomensinformationsteknik --

kan utnyttjaungdomarochhur barnförmedla kunskap om
fritiden.ochinformationsteknik i skolan påmodern

användningexempelgodalyfta framRådet skall av
föreslåungdomarochbland barninformationsteknik samt

kunskapungdomarbarn ochlika villkor,åtgärder på gersom,
användningsmöjligheter.tekniken och dessom

främjaråtgärderuppmärksammaRådet skall särskilt som
tekniken.denoch kunskaperflickors intresse för nyaom

Bakgrund

samhället baserasverksamheten idelEn allt större av
hanterainformationshantering. Förmågaochkunskap att

och kommerteknik krävs änmoderninformation med hjälp av
iskall bli delaktigafor demedborgarnakrävas attatt avmer

arbetslivet.minst isamhällslivet, inte
informationstekniken harinomutvecklingenMed snabbaden

helt andrafrån början kunnatgenerationenden yngre
skaffa sig kunskapgenerationertidigareförutsättningar än att

vad den kan användasochdatorhur använder omenmanom
i allt lägre åldrar ikommerungdomartill. Många barn och

eller mindre avanceradeoch andrakontakt med datorer mer
iske hemma, skolanhjälpmedel. Det kanspelelektroniska och



2

olikaMöjligheterna på sättfritidsverksamheten.eller inom att
datorofta användandet"leka" med datorer gör en merav

motivationen for gåockså kan stärkastimulerande, vilket att
vidare och lära mer.

ellerungdomar harifrån alla barn ochDet dock långtär som
finns vidareDetden tekniken.får möjlighet användaatt ennya

iinriktningdatorprogramtill lekfulla hartendens att somen
barnviktigtDet ocksåförsta till sig pojkar.hand drar är att ge

andramedgerteknikenoch ungdomar kunskap attom
nätverk ochbyggaspel,användningsmöjligheter än t.ex. att

hämta information.
kommission skalldirektiv tillbl.a. iRegeringen har somen

informationsteknik redovisatfrämja användningbred aven
informationsteknikensför arbetet inomvissa utgångspunkter

forbetydelseframhålls bl.a. skolans1995:1. Därområde dir.
informationsteknikanvändningfå till bredstånd samtatt aven
tillgänglig for så mångahur viktigt teknikendet görsär att

möjligt.som

Rådets uppgifter

ochframför allt barnutåtriktat medRådet skall verka
fokus for sitt arbete.ungdomar i

hur barn ochförmedla kunskapRådet skall samla och om
i skolan ochinformationsteknikutnyttja modernungdomar kan
användninglyfta goda exempelfritiden. skall frampå Rådet

bland och ungdomar.informationsteknik barnav
skolarbetet kan förändrasskall belysaRådet hur engenom

informationsteknik.användningökad av
lika villkor,forslag till åtgärder påRådet skall lämna gersom,

tekniken och desskunskapungdomarbarn och om
särskilt förslag tillskall lämnaanvändningsmöjligheter. Rådet

for och kunskaperflickors intresseåtgärder främjar omsom
den tekniken.nya

1995.decemberslutredovisa sitt arbete den 15Rådet skall



Datoranvändning
och tillgång
till dator

hör urval frånresultatenDet enkätundersökningör ett av en som
giordes bland gymnasieeleverlO27 införlQQÖ,i augusti
Ungdomens lT-röd rådslag UrvaletUng Qö.stora presenterassom-
hör de tabeller har direkt relation datoranvöndning.ör som en
Undersökningen gjord lic. Carle vid SociologiskaJanar av

vid Göteborgs finnsochinstitutionen helhet bestöllaUniversitet i sin att
frön Ungdomens lT-röd.

enkätundersökning delDenna undersökning vilkenar störreen av en
inkluderar intervjuundersökning, observationsundersökning ochen en

snabbenköt giord digital tipspromenad, allt genomförten genom en
under Qö.Ung

utförlig innehållande resultaten frånEn alla delarrapportmer av
undersökningen kommer publiceras ochBarn-att av
Ungdomsdelegationen under varen.

För mycket datorer. För Domlångt. inte kan eller harom som
datorer känner sig annorlunda andraän

På detta reagerade de elever besvarade skolenkä-sätt en av som
På många pekar detta flerapå de problemsättten. svar av som

kommer fram i materialet, kan skapa reella och/eller inbilladeIT
klyftor mellan människor. En första sådan elementär vattendelare är
mellan användare och icke-användare I följandeden redovisningen
kommer därför skillnader klyftoroch belysas, ocksåatt men
likheter eller frånvaron skillnader.av



I enkäten ställdes inledande fråga elevernas datoranvändan-en om
de. Har du själv datan Med dator vi inte miniräknareanvänt en avser
eller dataspel riktiga datorer märkensmå Atari,utan typ PC um,av som

Compaq Maeintos/z/Apple mfl Syftet med fråganm.m. attAST, var
kartlagt hur andel elever på gymnasieskolanstor gruppav en som
aldrig dator.använt en

Tabell ofta själv dator vidHar Eleverna Bora°sanvänt14: man en
gymnasieskolor /tar ofta de dator. Särredovisat for kön.använtanger en
Procent.

Datoranvändning/Köni i Man i Tofailti
j

IlwNepaldrigjimm iH i fi
3 5 4

lbara nån gångJa, 31 52 41men
i

oftaJa,
i lSumma i H ioowi

j
Antal 548 472 1020 lj

Endast eleverna de aldrig dator,använtprocent att4 av uppger en
något fler kvinnor Det framgår jämfört medocksåän män. att
kvinnorna Tvåså har dator oftare. tredjedelarmännen använt aven

jämfört med två femtedelar kvinnorna harmännen använtav en
ofta. Det framförallt I8-åringarna hardator ochär använt17 som en
ofta,dator för båda och kvinnor. Ju högremönster mänsamma

socialgrupp desto oftare har dator. En första slutsatsanväntman en
oftare i socialgrupperna, framföralltblir datorer används de högreatt

gäller detta männen.

I enkäten ställdes fråga vad i huvudsak använderen om man
till. Om du kar dator, vad kar da da°gjort med den dudatorn använt en

kan kryssa for flera alternativ.



Tabell Vad anvander dator till. Eleverna vid Bords15. man en
gymnasieskolor vad de dator till. Sarredovisat for kan.anvantanger en
Proeent. Rangordnat lägsta till nogstafrån andel. Kolnnin Nissen anger
motsvarande andelar enligt Nissen 1993

idatorn till/ TotaltAnvönt Kön Man Kvinna Nissen1
1,.W Ha,n, , ,, ,W

Spelat spel 89 77 84 82yL
iiAnvönt 75 80 78 60nyttoprogram, t.ex. 1

Ordbehandling eller kalkylering l
l l T"MTM" "" i " äj

Datakommunicerat med hjälp 36 13 25 5i
modem iInternet, Netscape, 1av

ietcwww, j j
GjortProgrammerat 28 21 40l 1jegna

y ieller ändrat redan ii ; 1program
färdiga program

lAnnat 13 1313

Skrivit i14 6 11 26av program

jAntal 534 447 981

De flesta fyra femtedelar speladrygt har datorn föranvänt att
därefter förspel, används datorn köra olika drygtatt nyttoprogram

fjärdedelar. En fjärdedel har datakommunicerat ochtre program-
Fler har datakommuniceratoch medananväntmerat. nyttoprogram

färre har skrivitoch jämfört med resul-programmerat egna program
från Nissens undersökning. Det framförallt harär männentaten som

spelat spel och kvinnorna ihar något högre utsträck-programmerat,
ning datorn till köra Skillnaden mellan deanvänt att nyttoprogram.

socialgrupperna entydig, för samtliga användningsområden harärtre
elever fäder tillhör socialgrupp och i betydligt högrevars ut-I 2
sträckning dator jämfört med eleverna med fäder ianvänt en
socialgrupp Skillnaden särskilt markant det gällerär när att
använda kommunicera via dator, skillnaden ärnyttoprogram samt att
minst det gäller spela spel och En följdfråga tillnär att programmera.
vad till vilketanvänder dator Pa° anvander dn datornsattman en var
Frågans syfte det går urskilja olika användarstilar.att attvar se om



via B 0ra°5Elevernadatorn.anvanderTa/tel/ Hur16: nian
fån.Särre//øvisat förtill.dator/zur degymnezsieseø/or använt enanger

Proeent.

i Totaltdatorn/ Kvinnaanvänds ManKönHur 1

stunderkortaresitter 50Jag 5546 1
då och då

gånger 41sitter någraJag 4141men
stunderlängre varie gång

ofta vid datorn och dåJag sitter 4 913
långa stunder varje gång

100Summa 100100

Antal 958437,S21

då.då ochstunderkortarehäften sitter vid datornDrygt
Varjestunderlångaframför undersitter datornFramförallt männen

utsträckningi något högresocialgrupp sittergång. 3Ungdomar ur
medan ungdomarvarje gångofta långa stundervid dator och ur

varjestunderlängresitter några gångersocialgrupp och 21 men
gång.

behandlandemedfrågaI följdes ovanståendeenkäten somupp en
uppskattningsvis/tar dutiden mycketframför datorn Huri timmar

verkandator denanvänt senasteen



Tabell Tid framför datorn. Eleverna vid B0ra°s gymnasieskolor17: anger
/tar lange de sitter framför datorn. Sarredovisat för kön. Procent.

framför den"Tid datorn TotaltMan Kvinna
veckan/ KönSenaste

har datorJag inte använt någon 36 51 43
under den veckansenaste

timmarl-5 41 46 43
i

6-10 timmar 13 3 8

;Q0 i i ätimmar 5 0 3
w a

ön 20 timmar i4 0 2mer A
iSumma XOO 100 100

i
Antal 393 358 751 i

Man två huvudgrupper, femtedelartvå intehar datornanväntser
den veckan. Resterande femtedelar har använtsenaste tre som en
dator den veckan har dator mellan timmar.1-5använtsenaste en
Framförallt sitter under längre tider framför datorn.männen Det är
framförallt elever i socialgrupp 3 inte dator under denanväntsom en

veckan och elever hur socialgrupp och1 2senaste använtsom
datorn, framförallt mellan 1-5 timmar vecka.per
Socialgruppsskillnaden markerad bland kvinnorna jämförtär mer
med männen.

Eleverna tillfrågades de har dator narVar duanväntom var en
dator under den veckan du ,êan kryssaanvänt för flerasenasteen

alternativ



gymnasieskolorvia BoråsTabell datorn ElevernaAnvant18: angervar.
verkan. Proeentandeldator denkar du mananvänt senastevar en

kogsta tillRangordnatfrânrespektive kvinnor inom respektive svarsgmpp.
svarande.lagsta antal

Antaldatorn / KvinnaAnvönt ManKön

Hemma 28965 35
,

- "WW,,,_,_ ,,a, , ,, ,, , , , ,,,, a iskolanI se 44 250

;kamraterHos 12584 16, i

bibliotek/På 5175 25museum

föräldrars ellerPå 24 3376annan vuxens
arbetsplats

ll iiplatsAnnan ZS2872
d,v1 ,t-_____,__ts,, 7 s

affär sölier datorerI 5 2095en som p ra-e--T-yri-mmm -w- w w- r----------------n -- r ildatasmga/dataklubb 1694 e
eller liknande i

m
arbetsförmedling,På 1100 -

iiiBostadsförmedling dyl.eller

De i skolan eller hosflesta dator i hemmet,har använt en
datorkamrater. betydligt utsträckningMännen har i högre använt en

främstKvinnorna haraffär säljer och hos kamrater.datoreri somen
skillnader mellanhemma. Ingadator i skolan ochanvänt storaen

i fleranvända dator hemmet,förutom det gällersociagrupper när att
vilketdator i hemmet,i socialgrupp och har2elever 1 använt en

dator ifler i socialgrupper haravspeglar det faktum dessaatt en
hemmet.

tilldatortill frågan vadSorn komplement använtett man enom
Ivilket ändamål använde datornockså fråga förställces manen om

till Eleverna fickutsträckning använder du datornvilket att: taen
och för och dessaställring till olika användningsområden var en av9

respektive ändamål.utsträckning datorn tillangei hur hög de använt



Tabell I vilken utsträckning datorn används till olika ändamål.19:
Tabellen male/värden skalapa° från inte alls till1 i mycket /zöganger en
utsträckning Rang0rdnatfra°n5. lägsta till kâgsta andel bland mannen.

Användningsöndamâl med datorn/ Kön Man Kvinna

Spela spel 3,5 2,8

uppgifter skolarbetetGöra ingår i 3,2 3,6som

Skriva med ordbehandlingtexter 3,1 3,5

Göra/ laborera bilder 2,2 1,9

Göra/ laborera musik 2,0 1,3

laborera liud/ bildspelGöra 1,9 1,3

information databaserHämta i 1,8 1,6

andraKommunicera via via nöt 1,7 1,3

Skriva 1,6 1,4egna program

Rangordningen i lika för och kvinnor. Männenär mänstort sett
använder datorn främst för spela spel, uppgifter i skolarbetegöraatt

skriva med ordbehandling. Kvinnorna använder datornsamt text
främst till uppgifter i skolarbetet, skriva medgöraatt texter
ordbehandling spela spel. Inga entydiga åldersskillnadersamt
förutom i två fall, de använder i högre utsträckning fördatornyngre

spela spel och de äldre eleverna använder datorn i högreatt
utsträckning datorn till uppgifter i skolarbetet. Ju högregöraatt
socialgrupp eleverna tillhör i desto högre utsträckning används
datorn till hämta information i databaser, kommunicera via nätatt att

skriva med ordbehandling. När det gäller görasamt att texter att
uppgifter i skolarbetet skiljer sig socialgrupp och från socialgrupp1 2

För övriga aktiviteter socialgruppsskillnaderna små.är

En faktoranalys visar relativt tydliga åsiktsdimensioner. Entre
faktor tycks samlas åsikter kring använda datorn för spela spel,att att

bilder, ljud och musik. En faktorandra samlar åsikter kringgöra att
skriva och använda datorn i skolarbetet. En tredje samlartexter



information ochsökaföranvända datornkringåsikter attatt
visar hurFaktoranalysen, svarsmönsterkommunicera. som

bakomså dettolkasskulle kunnamed varandra,sammanhänger att
kringåsiktsdimensionerfinnaskunnafaktorer skulledessa tretre

praktiskaför detnöjes skull,fördator,användningssätt enenav en
kommunicera.förskolarbetet och atten

ochClusterobserverabildenkompletterarEn clusteranalvs 5att 4
måsteClustervarför dessavariationenmindrebeskriver 60%än av

högavisar hurclusteranalysEnförsiktighet.medtolkas stor
lågade harsamtidigtmed varandravariabler harsamband som

såfrån faktoranalysenskillnadTillvariabler.med andrasamband
i olika cluster,individernaenskildaclusteranalysen deplaceras i ut

i olikaivariationenplacerarfaktoranalysen svarsmönstrenmedan ut
individssåldeskanfaktoranalysfaktorer. l svarsammaen

seclusteranalysmöjligt iintefaktorer, vilketförekomma i flera är en
metodavsnittet.vidare

omfattarförsta clustretDetvisar fem Cluster.Clusteranalvsen som
på demedelvärdenoch har lågaprocenteleverna 34tredjedelen av

Ingaspela spel.förförutomanvändningsområdenaflesta angivna att
Detandelar.högredestosocialgrupplägrekönsskillnader men
32elevernatredjedeldetomfattar ocksåandra clustret aven

använderuttryckervariablerdeprocent och utgörs att mansomav
skolarbetet.ianvänder datornskriva ochdatorn till atttexteratt man

tredjeDetsocialgruppioch eleverHär dominerar kvinnorna 2.
variableromfattar deochclustret omfattar endast 6 somprocent

spel, skrivaspelaanvänds förinnebär främstdatorn programattatt
ellerkönsmarkantaIngaanvänds i skolarbetet.och texter samt

omfattarDet fjärde clustretsocialgruppsskillnader. procent av14
datornuttryck förvariablerdeocheleverna utgörs attsom gerav

ochbildergöra/laboreraspel,spelatill skrivaanvänds texter,att
kvinnor ochNågot flerskolarbetet.musik i män än svagensamt

omfattar defemte clustretI deti socialgruppbland eleverövervikt
uttryckvariablerdeomfattasocheleverna gersomprocent avav13

kommunicera,information,till sökaanvändsdatornför attattatt
i skolarbetet.bildergöra/laboreraspela spel,skriva samttexter,

andelar.desto högresocialgrupphögredominerar ochMännen



Sammanfattning

Så här långt framgår föga överraskande datorn användsatt mer av
kvinnorna. Männenmännen tycksän nöjes inriktade i sinvara mer

användning medan kvinnorna något nytto inriktade.när mer
Vidare framgår elever i socialgrupp och har tillgång tillstörreatt i 2
datorer och de också använder datorn till kommuniceraatt attmer
och skriva jämfört med eleverna i socialgrupp Endastatt texter
fyra eleverna har aldrig Totaltdator.använtprocent av en sett
förfaller elevernas användande datorer i hög utsträckningav vara
inriktat nyttoanvändning och spela spel.mot att



ochKunskap
intresse

Kunskapskanaler

deansågkring elevernafrågaundersökningen ställdesI attvaren
du någonduvilken utsträckningfrån Ifått sin kunskaper att genomanser

oe/zidag kan datorerdig det duuppräknade liar lärtnedanstående omav
använda datorerkur kanman

gymnasieskolorvid BoråsKunskapskanalen ElevernaTabell anger20:
datoranvändning. Medel-oe/zkunskaper datorervarifrån de fått sina om

/zog utsträckning 5.till mycketalls ivärde skala från inte Ipa° en
medelvärde.Rangordnat efter männens

KvinnoMonkonskoipsrkanaler/lgön 3

i ni"mandugaiegéálhçááma, 2,5
i1:5"a;..;.;.;L;i;;",;.;lektioner

i üég;;;;.{a;;e.;;g.e; säkolan 2,6
4kamigferrrislonforskolangenom 2,6

fzrifoiokhäriñfelefriáengmlskolonfypâ 1,71,9 ,
i;Qomdatatidskriffer 1,21,8

ihandböckerGenom 1,4

föröldror/lförölderGenom 2,01,7

syskon 1,9Genom

clotonöllösa på 1,4 1,2Genom att

dotaförening/ klubb 1,0Genom 1,2en



De betydelsefullaste kunskapskanalerna söka kunskapenär att
hand framför datorn, skolan och kamrater. Männenegen genom

kunskapskanaler vid sidan skolan och föräldrarattanger av som
kamrater och söka kunskapen själv har haft betydelse för derasatt
datakunskaper medan kvinnorna i högre utsträckning lyfter fram
enbart skolan och familjens betydelse. Ju högre socialgrupp desto

betonar eleverna föräldrar och syskon, söka kunskap påmer att egen
hand i viss mån också söka kunskap via handböcker. Detsamt att

markerade socialgruppsskillnaden föräldrarnas betydelse förrörmest
kunskap datorer och dess användande, eleverna i de högreom
socialgrupperna markerar föräldrarna betydelse betydligt starkare än
eleverna i lägre socialgrupper. Det omvända förhållandet gäller
skolans betydelse, där de lägre socialgrupperna i högre utsträckning
markerar skolans betydelse.

En faktoranalys visar fram fyra tydliga åsiktsdimensioner. En
faktor kunskapskanaler söka kunskap pårör hand,som attsom egen
via datatidskrifter och handböcker, läsa datanät ochatt genom
dataklubb. Den andra faktor kunskaper via kamrater. En tredjerör
via föräldrar och fjärdesyskon. En via skolan friaoch aktiviteter
skolan. Vi delvis uttryck för de orienteringar kommer tillser som
uttryck i andra undersökningar ungdomars livsstil,om en grupp som

kamratorienterade, föräldrarorienterade,är tredjeären annan som en
orienterade skolan och fjärde ensamvargar.är ärsom mot en som

En clusteranalys kompletterar bilden. Det första clustret utgörs av
femtedel eleverna 18 omfattarnära procent och de variableren av

uttrycker får kunskapen främst söka påattsom man attgenom egen
hand vid datorn och via datatidningar. De företrädesvis medär män

viss överrepresentation i socialgrupp Det andra clustret utgörsen 2.
tredjedel eleverna 33 procent och omfattar de variablerav en av

uttrycker lektionerna skolan den viktigaste kunskaps-ärattsom
kanalen. Där dominerar kvinnorna och lägre socialgrupp desto

vikt skolans lektionerstörre har haft för derasattanser man
kunskaper. Det tredje clustret omfattar fjärdedel eleverna 25en av
procent och de variabler uttryck förutgörs skolan ochav attsom ger
kamraterna på skolan har varit de viktigaste kunskapskanalerna.
Något fler kvinnor har angivit dessa kombinationermän än av
kunskapskanaler. En överrepresentation elever i socialgruppsvag av

Cluster fyra omfattar fjärdedel eleverna 22nära procenten av
och omfattas de variabler föräldrar och syskonav som anger samt att



Dennakunskapskanalerna.viktigastehand desöka på somegen
socialgruppsprofil,klarochkvinnorfrämstutgörs enavgrupp

syskon.familj ochtillmätsbetydelsedestosocialgrupphögre större
eleverdesista clustretochDet femte utgörs procent somav3av

påde sökerkamrater,fått kunskapangivit de att egengenomatt
Detdataklubb.ochhandböcker ärdatatidningar,hand, via genom

socialgruppsskillnader kaningafrämst män, noteras.

.rocia/gmppsinde/al.00/1C/ustemna/ys, ,éäns-F igur 1:

100

C|usler5
eo

Cluster-á

60
C|usler3

40
C|usler2
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Socgrp3Socgrp2SocgrplKvinnorMän

bådeunderstödsfram ochbildDen avtonar somsom
skolansfrämstförst ochclusteranalysenochfaktoranalysen är

ellerskolanenbartfemtedelar elevernaNärabetydelse. angertre av
viktigastedenkamraterskolan ochkombinationen som

ioch elevernakvinnornatredjedelartvåNärakunskapskanalen. av
jämfört med drygakunskapskanalerangivit dessaharsocialgrupp 3

i socialgruppelevernafemtedelartvåochhälften männen avav
kvinnorochi socialgrupp 3eleverbilden hurocksåFram tonar av

sina kunskapskolan förberoendebetydligtsig omavmervaraanser
socialgrupp 1och elevermedananvändandeoch dess mändatorer ur

kunskapskanaler.flera olikasiganvänder typer avav



och andra för datoranvändningEget intresse

Två frågor i enkäten hade till syfte försöka kartlägga elevernasatt
intresse för använda datorer och hur de uppfattar andraseget att

intresse för använda datorer. Den första fråga Försökatt attvar
uppskatta ditt intresse fär använda datorer i olika situationer.eget att

Tabell Eget intresse fär använda datorer. Eleverna vid Bora°satt21:
gymnasieskolor intressegrad pä skala frän /zelt ointresserad till1anger en
mycket intresserad 5. Rangordnat efter medelvärde:männens

intresse/Kön Mon Kvinnai
pÄhspala f i i l3,6

använda.frallorframiiddvrkei i i a;"i ia 3,6

komanicerømedandrai i
2,7

skriva/redigera i" i Vi
texter 2,7 3,4 i

ltexfer/informalio: i i imllösaAH 2,5

Afriprogrammera f, i i. imiñlñ2,2
l

Eleverna markerar intresse förstörst spela spel främstatt
männen och använda dator i framtida yrke. Kvinnornaatt anger

intresse för skriva/redigerastörre Ett relativt tydligtatt mönstertext.
högre socialgruppär desto intresserad elevernaatt ärmer av

samtliga områden, förutom spela spel socialgrupp intres-att mest3
serade och använda datorn i framtida yrke socialgruppatt 2 mer
intresserade socialgrupp 1 respektiveän socialgrupp 3.

En faktoranalys visar fram enbart två åsiktsdimensioner. En faktor
samlar samtliga intresseområden förutom intresset för spela spel.att
Den andra faktorn samlar enbart spelintresset.

Clusteranalysen visar fram komplicerat medmönsterett mer
följande fem Cluster enbart de första clustren 60%. Clusterövertre

omfattar femtedel eleverna och de variablerett utgörsen av av som



datorn ianvändaochskrivauttryck för intresse ettatttexterattger
företrädesvis kvinnorsamlarDetta clusterframtida yrke. ur

eleverna ochfjärdedelomfattarCluster tvåsocialgrupp aven2.
ochspela spelföruttrycker intressevariablerdeutgörs attattsomav

utsträckningi högreDeframtida yrke.använda datorn i utgörs avett
fjärdedelomfattarClustersocialgruppi näramän avtre en

ispelintresset,uttryckvariableroch samlar de mäneleverna som ger
elevernafyra omfattarCluster utgörssocialgrupp ärprocent15 av

i någotoch deför alltingintressevariabler markerar utgörsde somav
slutligen deDet femte clustretutsträckning utgörshögre män. avav

kommunicera,förintressemarkeratvariabler attattsom
användatexter/informationläsaskriva/redigera samt atttext, att

utsträckningsamlar i högreDetta clusterframtida yrke.datorn i
socialgruppsprofil därtydligharkvinnorna och den engruppen

Så-intresse.markerarhögre socialgruppernaeleverna hur de större
socialgruppsprofil.tydlig ochhar könsintresset för datorerledes, en

soeialgruppsinde/at.oenC/usterana/ys, ,êäns-F igur 2.
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3Socgrp2 SocgrpSocgrplKvinnorMön

uppskattaombadsfråga där elevernaIntressefrågan följdes upp en
Försökdatoranvändningochintresse för datorerolika attgruppers

datorer oenföruppfattar intresset/zur duallmänt uppskatta attrent
omgivning.i dinmänniskorolikanâgraanvända datorer inom grupper av



Tabell Andras intresse for använda datorer Eleverna vid Rora°satt21:
gymnasieskolor intressegraelpâ skala fra°n /zel/ ointresserad till1anger en
ønyeee/intressera/l 5.

iAndrosintressen/ i i Man i iKvinnamziKön

iloornalister/lniossniediofolk 14,6; 3,9

lrøáretagåiriáwø" ii i tiilmi" i
3,6

lllliinfcfafmanligcfairvärzñzi 5,2 23,5 i i

Aühgdamáiiøsätåøallmáii ,3,1 äfi

ManligaIiâfáréipaskødÃh i 3,242

Igoikarnaklasseni 3,0

i H i viVuxna mön 2,9

i WPolitiker riksdageni 2,8

kvinnliga skolan i 3,2Mlärare

Politikeriikommunen 2,77 i W i

iMin ,2,92,5pappa
WWkvinnor W i iVuxna

Mag.ririidniriiáidi i ii

;li/linakvinnligavêinner i i .i im i #724
i

iFlickorna Jklassien i i m 2,0ii

Rangordningen visar journalister, företagare och manligaatt
kamrater, lärare och pojkarna i klassen uppfattas ha det största
intresset för datoranvändning. Lägst intresse uppfattar finnsman
bland kvinnor, kvinnliga i klassen ochvännervuxna ens mamma,
flickorna i klassen. Rangordningen påfallande lik mellan ochär män
kvinnor, både och kvinnor uppfattar intresserademän män äratt mer

datorer och dess användande vad uppfattar kvinnorän är.av attman
Det också hur kvinnornaär Överlag markerarvärt störreatt notera

p intresse högre medelbetyg för samtliga Skillnaden ärgrupper.
särskilt i hur och kvinnor uppskattar intresset blandmänstor



föroch riksdag,politiker i kommunoch företagare,journalister
de lägstauppfattarKvinnornaskolan.pålärarnamän attsamtvuxna

i klassen,flickornaochkvinnligafinns hos derasintresset vänner
harkvinnorocksåplus dedetmännen tror att vuxnaatttror samma

kvinnor.intresselika lågtett som unga

förstaDenåsiktsdimensioner.fram fyravisarEn faktoranalys
kvinnliga lärare,manliga och mänkringsamlar åsikterfaktorn vuxna

ochföretagareoch riksdagpolitiker i kommunkvinnor,och samt
iflickornakringåsiktersamlarfaktornDen andrajournalister.

åsiktersamlartredje faktornDenkvinnliga lärarna.och deklassen
iungdomari klassenpojkarna störstamanligakring vänner, samt

föräldrarna.kringsamlar åsikterfjärde faktorEnallmänhet.

omfattar 14första clustretDetvisar fem Cluster.clusteranalysEn
föruttryckvariablerdeoch samlareleverna attsom gerprocent av

journalister,företagare ochhosfinnsintresseett storttror attman
i högreDetriksdag äri kommun och män.politiker samt vuxna

socialgruppoch lägreåsikterhar dessautsträckning män som
omfattarandra clustretDetdetta.andelardesto högre somtrorsom

eleverdeprocenteleverna 20femtedel utgörs somavaven
iClustretsamtliga utgörsintresse hoshögtuppfattar grupper.ett

desto högresocialgrupphögrekvinnor ochutsträckninghögre av
elevernafjärdedeldrygaclustretDet tredjeandelar. utgörs avenav

iförintressemarkerat högtåterfinns deoch i dettaprocent26 som
kvinnligai klassen,flickornasamtliga vännerutomstort sett grupper

högreoch i någotkvinnordominerasGruppenoch föräldrarna. av
samlarclustretfjärdeDeti socialgruppeleverutsträckning av

samlar deochprocenteleverna 27fjärdedeldryga ansersomaven
iungdomarjournalister, störstaochföretagare män,vuxnaatt

harmanligaoch de störstpojkarna i klassen vännernaallmänhet,
ochutsträckningomfattas i högreåsikter mänDessaintresse. av

omfattassista clustretDeti socialgruppelever procent14 avav2.
samtligaförlågt intressemarkeratdeoch samlareleverna som

ioch eleverutsträckningi högre mänGruppen utgörs avgrupper.
överrepresenterade.socialgrupp är3



Figur C/usteranabs, éäns- od socialgmppsiøzde/øt3:
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Sammanfattning

betydelse förfrämst skolansfram först ochDen bild är atttonarsom
femtedelarNäramöjligheter.datorn och dessfå kunskap tre avom

skolan ochkombinationenskolan ellereleverna enbartanger
tredjedelarNära tvåkunskapskanalen.den viktigastekamrater som

angivit kun-har dessai socialgruppkvinnorna elevernaoch 3av
tvåochhälftenjämfört med drygaskapskanaler männenav

också bildenFrami socialgruppfemtedelar eleverna tonar avav
sig betydligtkvinnorsocialgrupp ochhur elever i mervara3 anser

och dessdatorerför sina kunskaperskolanberoende omav
siganvändersocialgruppoch elever 1användande medan män avur

kunskapskanaler.flera olika typer av

för datorer ochintressefår bedöma andraNär eleverna ny
åsikterEn kringåsiktsdimensioner.teknologi framtonar omtre

ikvinnor, politikerochkvinnliga lärare,manliga och mänvuxna
kringjournalister. En andraföretagare ochriksdagkommun och samt

tredjekvinnliga lärarna. Eni klassen och deåsikter flickornaom
ungdomari klassenpojkarnaåsikter kring manligamed vänner, samt

föräldrarna.åsikterslutligen kringEn fjärdei allmänhet.största om

i socialgrupperoch lägreutsträckning blandDet i högre mänär
finns hosintresseföruttryck tror att ett stortatt mansom man ger

och riksdagpolitiker i kommunföretagare journalister,och samt
uppfattarsocialgruppi högreKvinnor ochmän. stortatt ettvuxna

tredjesamhället. Eniintresse finns hos samtliga gruppgrupper
utsträckning ocksåi något högrekvinnor ochsamlar annan gruppen

högthar markerati socialgruppelever etttror attatt man3 som
flickorna isamtligafinns i hosintresse utomstort sett grupper

företrädesvisföräldrarna. Detkvinnliga och mänklassen, ärvänner
journalister,företagare ochi socialgruppoch elever att2 som anser

och depojkarna i klassenallmänhet,ungdomar i störstamän,vuxna
finns ocksåSlutligenintresse.manliga har störstvännerna ensom

intresse förlågtsocialgrupp markeratelever iochmän 3 somgrupp
samtliga grupper.

kunskapenfåttuppfattarSlutsatsen blir hur att omatt manman
förintressetuppfattarteknologi och hurochdatorer attmanny

i gradvarierar högfördelat i samhälletteknologidatorer och ärny
och social bakgrund.med kön



hemmet ochiDator
datoregen

hemmetDator i

Eleverna fick på frågan finns let //a/or///a/orer /zemma åøssvara
famil/en

Zzbell Dator i faim/fen Eleverna zviz/ Borås gyønmøsieyeo/or22. anger
r/etfiøzlzs dator i lzemønef.Procent.om

ihemmet/KönDator i TotaltMan Kvinna

Nej 34 44 39

lstyckenJa, I 41 45

stycken2 fJa, 16 8 13
itm4ñ,,w1 ;gmW "m, n . , .-lstycken311a, 9 3 6

fSumma 100 100 100

Antal 542 469 1011:

Nära femtedelartvå 39 procent intede har någonattuppger
idator hemmet. I Detta kan jämföras Nissensmed undersökning

enligt Vilken två tredjedelar 62% saknade dator i hemmeten 1990.
Fler kvinnor de saknar dator i hemmet. Andel harattuppger som
dator i hemmet klart kopplat till socialgrupp, lägre socialgruppär
desto högre andel inte har dator i hemmet socialgrupp 20%,som I
socialgrupp och socialgrupp34% 48%. Ju högre socialgrupp2 3
desto högre andel också har dator i hemmet.änsom mer en
Slutsatsen blir således relativt entydig, Boråselevernas tillgång till en
dator i det hemmet mycket klart kopplat till socialgrupp.äregna



/iarutrustningvilkendator/datorer lzemma,familjen /zarTabell Om23 .
datorntraslningvilkengymnasieskolorvid Boråsni Eleverna somanger

antal.lägsta till /zogstaRangorzlnalfrântill datorn.finns

Hárdvaro/ AntalKvinnaManKön

603Mus 4258

Hårddisk 5654258

Högiuloranlöggning 5663862

CD-romspelore 3453565

Joystick 2792872

Modem 2243565

MIDI-modul 1251486

Annan 1133070

hårddisk,hardominerarutrustningDen är att en mus,mansom
harallacd-romspelare. Ihögtalaranläggning och stort sett ensom

hårddisk, 60%90% hardrygaocksådator i hemmet har enen mus,
joystick och,45% harcD-romspelare.högtalaranläggning och enen

tydligtEttmidimodul.20% harmodem och är36% attett en
angivnadehar någonandelardesto högrehögre socialgrupp avsom

till dator.delarna en



Tabell Om familjen nar dator/datorer lzemma, vilken24: programvara
/zar ni Eleverna via Bora gymnasieskolor programtyperanger
Rangordnatfrân lägsta till lägsta antal.

Mjukvara / Kön Man TotaltKvinna

Spel och andra nöiesprogram 59 41 570

Ordbehandlingsprogram 58 42 561
i i i iKalkyleringsprogram 61 39 479

Grafikprogram 68 32 343

Uppslagsverk CD-sltivapåetc 62 38 279

Programmeringssprâk 71 29 226

SkaHe-/budgelprogram 71 29 217

Annat 67 33 57
i

Spelprogram och ordbehandlingsprogram dominerar dryga 90
har sådana program. Dryga hälften eleverna harprocent av

grañkprogram, uppslagsverk på och dryga tredjedel harCD en
programmeringsspråk och skatte-/budgetprogram hemma. Ju högre
socialgrupp desto högre andel har olika Skillna-som programtyper.
den mellan socialgrupperna minst det gäller spelprogramär därnär
socialgrupp och ligger ivarandra andelar och förnärmare2 3
programmeringsspråk där socialgrupp och har snarlika andelar1 2

betydligt högre andelar socialgrupp Generellt gäller dockänmen
socialgrupp har de högsta andelarna har angivenatt I som program-



via Bora°sbarnmat Elevernalzar m haft dator iTabell Hur länge25:
lzemmet.funnits dator igymnasieskolor hur länge det enanger

Antalhemmef/länge dator KvinnaMani KönHur

månadMindre ön 1332en

månader1-3 3575

månader4-6 9 507

månader år7 1 70158-

-2 årI Zl 11Z16

2-4 år 19ZO 18 1

eller4 å 2292843r mer

Summa 100100

Antal 628268360

i längrehaft dator hemmetfemtedelar eleverna harNära två enav
år. Klart högrehälften haft dator längre 2fyra år, har änän över en

4 århaft dator i hemmet längreharandel i socialgrupp 1 änensom
ihaft dator hemmetmajoritet i socialgrupp 3 haroch lika klar enen

månader.mellan 1-3



Tabell Vem i familjen anvander datorn/datorerna26: Eleverna via
Bora gymnasieskolor anvander datorn. Flera alternativanger -vem som
kan anges. Procent oe/zantal. Rangordnat efter antal

i använder datorn /KönVem AntalMan Kvinna

siölvJag 77 23 319

Far/styvfar 44 56 206

Bor/ bröder 39 61 160

Mor/ slyvmor 38 62 80

Syster/ syster 55 45 53

Annan 52 48 27

Hemmets dator/datorer används männenav

Tabell Egen dator Eleverna via Bora gymnasieskolor26: deanger om
nar dator/datorer Procent oe/zantal.en egen

dator/ TotaltHar Kön Man Kvinnaegen
i

Nei 66 92 726

JO 33 8 196

Summa 100 100

Antal 481 441 922

Ca femtedel eleverna har dator, fler harmänen av en egen egen
dator och högre socialgrupp desto högre andelar harsom egen
dator.



Tabell Hur länge /zar /znft dator Eleverna vid Borås27. man egen
gymnasieskolor nur länge de /zar /zaft dator Procent oe/zanger en egen
antal.

I:lur dexter/Kön K V K vAnfullänge Kvinnaegen

Ãindre A i W imånadön 22 16en

l-3 . 8i Nmånader

Ä-o 4månader i
7

;månader M77" i- .
år1 23-

Z
år

i i - . WMA
år Zl 38

eneÃneL"W ÃÅ i 4W
år 22

åäummui m, i v H . i
100

Antalr E1675 Vi i" 7135, i, W i
197

Tre femtedelar dem har dator har haft den lägre änav som en egen
två år. Männen har haft dator längre kvinnorna.änen



vilkenvia gymnasieskolorTabell Utrustning. Eleverna Bora°s28: anger
oen antal./zar till den datorn. Procentutrustning de egna

AntalHårdvara / Man KvinnaKön

5 219Mus 85 1

Hårddisk 19484 16

Joystick 8 15892

Höglalaranlöggning 14588 12

CD-romspelare 13484 16

Modem 13 8687

MIDI-modul 5 6595

5084 16Annat

för familjens dator.Rangordningen i densammaär settstort som
dock joystick,datorns utrustning kommerHögre på den egnaupp

Iför sjätte plats i familjens dator.på tredjeplats istället påärsom nu
rangordning.övrig samma



Taáell Programvaror Eleverna via Borås gymnasieskolor29 : anger
vilken utrustning de nar till den datorn. Procent oe/zantal.egna

iiiukvara/Kön N i Kvinnai TotaltMan

och andra nöiesprogram 86 14 212

gägaçnäiaggspggñt i
151

iKalkyileringsprogrami i
185 15 1159

i i MGrafikprogram 89 11 143

hr/ofarfcxmmeringssprâki m i ii92 8 106

Uppslagsverk CD-skivapå 85 15 105etc
ågkaife-/budgelprogram n i

91 9 71

;Annat 100 22-
i

Rangordningen för mjukvaruprogram identisk med vadär som
ingår i familjens dator. I den dator använder hemma, denman egna
eller familjens, ingår först och främst spelprogram, därefter 0rd-
behandling och kalkyleringsprogram de vanligastesom programmen.



Sammanfattning

ihar någon datorde inteprocentNära två femtedelar 39 attuppger
Andeldator i hemmet.de saknarkvinnorhemmet. Fler attuppger

socialgrupp, lägrekopplat tillklartdator i hemmethar ärsom
i hemmetdatorandel inte harhögresocialgrupp desto som

socialgrupp 48%. Juochsocialgrupp 34%socialgrupp 20%, 321
dator iharandel ocksåhögresocialgrupp desto änhögre enmersom

till-Boråselevernasentydig,således relativtSlutsatsen blirhemmet.
kopplat till socialgrupp.klarti hemmettill dator detgång äregnaen

högtalaranläggning ochhårddisk,utrustningDen är en mus,man
harandelardesto högresocialgruppcd-romspelare, högre som

desto högresocialgruppdator. Ju högreangiven del tillnågon en
mellanSkillnadenolikaockså harandel programtyper.som

socialgruppdärgäller spelprogramminst detsocialgrupperna närär
programmerings-förandelar ochvarandra iliggeroch närmare2 3

betydligtandelarsnarlikasocialgrupp och harspråk där men2I
socialgruppgäller docksocialgrupp 3. Generellthögre andelar än att

har angivenandelarnade klart högstahar programtyp.som1

längrei hemmethaft datorfemtedelar eleverna harNära två enav
år. Klart högrehälften haft dator längreharfyra år, änöverän 2en

årlängrehaft dator i hemmetharandel i socialgrupp än 4enI som
haft i hemmethar datormajoritet i socialgrupplika klaroch en3en

dator,harCa femtedel elevernamånader.mellan en egenav1-3 en
andelardesto högresocialgruppoch högrefler har datormän egen

har dator.som egen



tillAttityder
ochkommunikation

datateknologiny

Skolan och samhället

olika datakommu-attitydfrågor kringI enkäten ställdes lång raden
teknologin.nikationsfrågor denoch syn nya

sammanfattarfrågorna i enkätenNedanstående tabeller 46-51
vikten introducerafrågor ochde konsekvenserna attavsom av

frågorskolan. Först tvådatatekniken i samhället och som
behandlande datoranvändning i skolan.

stal/ning till frdgorTabell Eleverna vid Borås gymnasieskolor tar om30:
enligtdem pa° frågornateknologi. Medelvärden för svarat ensomny

oen mycketmycket dåligt förslagfemgradig skala /zelt oviktigt respektive 1
dem deviktigt inyeket bra förslag exklusiverespektive 5, svarat attsom

satsningvärde desto för vissinte kan uttala sig. Ju /zögre ärmer man en
eller /tdller med visst påstående.ett

, T,Tj,7r ,lÅsikter lteknologi skolan/ KvinnaMani Könom ny
t,,7,,iñlEnIigt l4,3 4,4viktigt till skolanDinåsikt,hur detär attmanpasslanskaffar datatckniskautrustningochutnyttjardemodernaste

förkommu-hjälpmedel finnstillgängliga marknadensom
användningOrdbehandling teknisknikation, ochannan i a,_,7__ W ,,,,,TTj_77T,__, 4,1i skolansålångtEnligtDin åsikt,hur viktigt detär attmanpass

möjligtutnyttjar införmoderntekniki under-;det ochär
livisningcn ideti såfallskulleinnebära elevernahögreattomlgrad ldatabaserochisjälvasökerkunskapviadatornätoch

katederundervisningi traditionelllärarleddmindregraddeltar
.



När det gäller frågorde två behandlade skolan bådesom anser
och kvinnor det viktigt till skolan anskaffa modernastmän äratt att

möjliga utrustning liksom till undervisningstypöveratt en som
innebär själv söker kunskap till förmån för lärarleddatt man
katederundervisning. Ingen skillnad mellan könen i åsikterna och

Ãsikternaheller ingen entydig skillnad mellan socialgrupperna. är
överlag samstämmiga kring dessa frågor.två

Därefter följer frågor berör tekniken i samhället all-sex som mer
frågor direktdemokrati, brottslighetmänt, om m.m.

Tabell Eleverna vid Borås gymnasieskolor ställning till frågortar1: om
teknologi. Mode/vården for dem på frågorna enligtsvaratny som en

femgradig skala kelt oviktigt respektive mycket dåligt förslag 1 oelz mycket
viktigt respektive mycket bra förslag 5, exklusive dem desvarat attsom
inte kan uttala sig. liägreJu värde desto för viss satsningårmer man en
eller kål/er med visst påstående.ett

Åsikter teknologi samhöllel/i Man KvinnaKönom ny

3,4 3,2EnligtDin åsikt, Du förslagvad de förtsframanser om som om
använda kommunikationsteknologiför ökadirekt-att ny att

demokratin låtamänniskor olikalokalaröstaattgenom om
frågorvia datanätett

3,3 2,9EnligtDin åsikt, Du förslagvad de förtsframanser om som
samhälleti högreutsträckning idagskallänattom satsa

ekonomiska förinfrastruktur telekommunikationresurser
iställetför tåg flygochvägar,

2,7 2,9EnligtDinåsikt,i hurhögutsträckning Du data-attanser ny
ochkommunikationsteknologi hot denutgörett mot typav
representativdemokrati haridag

r 41i
3,6 3,6Enligtdinåsikt,i hurhögutsträckning deduattanser ny

dataochkommunikationsteknologiökarmöjligheternaför
människor begåekonomiskabrottatt

På det gäller åsikterna skolan såsätt när ärsamma som om
åsiktslikheten mellan och kvinnor och olika socialamän grupper
påfallande. Den skillnad kan någotär männennoteras att trorsom

på teknologins användande för direktdemokrati ochmer att man
skall på teknologi istället för infrastruktur. Kvinnorna iärsatsa
gengäld något oroliga för teknologin kan hotutgöraattmer ett mot
demokratin.



mediateknologiNy
klyftornaoch i
samhället

klyftorSociala

I enkäten ställdes fråga Enligt din a°sikt, i /zur /tög utsträckningen anser
du data- oe/z kommunikationsteknoløgi kommer äka klyftorna iattatt ny
sam/zället mellan: med möjlighet därefter ställning till olikaatt ta sex
alternativ klyftornakring i hur hög utsträckning kanatttrorman
tänkas öka.

Taaell Kommer klyftorna öka. Eleverna vid Bora°s gymnasie-att32:
skolor demde klyftorna kommer öka. Medelvärden färtror att attanger om

pä frågorna enligt femgradig skala, inte alls oelz i mycket1svaratsom en
sig.utsträckning exklusive dem de inte kan uttala J5,stor svarat attsom u

högre värde desto klyftorna kommer öka. Rangordnattror att attmer man
fra°n kagsta till lägsta medelvärde för män.

Klyffariiisamhallet/Kön regna; ii i

iiiiiiii
och lågutbildade;Hög- 4,13,7

generationer iiii
3,7

Sociala 3,2 3,7grupper
miLågaoch stad 2,8

Etniska 2,7 3,1grupper r
En i 2,5" i ikiwi/iinniaiiiiiiiñiñjñi

och



I första hand klyftorna kommer öka mellan hög-tror att attman
lågutbildade, generationer sociala Därefteroch och attgrupper.

skillnaden mellan land och stad kommer öka och i ganska litenatt
utsträckning klyftorna etniskakommer öka mellantror att attman

och och kvinnor. Kvinnorna oroade förmän är attgrupper mer
klyftorna kommer jämfört tydligaöka med Inga skill-männen.att
nader mellan socialgrupperna inga statistiskt signifikanta skillna-

möjligen ider, kan skönja genomgående tendens attman en
socialgrupp överlag förefaller något mindre orolig för ökande1 vara
klyftor jämfört socialgruppmed och2

En faktoranalys visar fram endast enda faktor med starkaen
laddningar för samtliga ingående variabler, vilket antyder mycketen
liten spridning i svarsmönstret.

liknande ClusteranalysenEn clusteranalys antyder tendenser.
bekräftar de små Variationerna i åsikterna visar ändå attmen

oroliga för klyftorna särskiltkvinnorna kan komma öka,är att attmer
social generationer, land och mellan hög-mellan stad samtgrupper,

och lågutbildade. Männen dominerar i det Cluster där angerman
minst för ökande klyftor.oro



Könsskillnader

och datornsdatornfråga elevernaI enkäten ställdes tror attomen
ikvinnor högreannorlundahadetillämpningar utsett omm.m.

och bestämmautsträckning fått medvara

oe/tdatoroe/t utformninguppräkning egenskaperNedan följer av enaven
dessautsträekning dui /zur /zögEnligt din a°sikt,dess utrustning. tror att

annorlundadem /zadeoe/t udormningenegenskaper /tos dator sett utaven
utvecklingteknikensnaft inflytandekvinnor större överom

vid BoräsElevernaKänstill/zärig/zet oe/t datorn.Tabell 33:
annorlundadatorutveeklingendegymnasieskolor utsetttror attanger om

/zogre värde ibestämt. Juvarit med oe/t/zogre utsträckningkvinnor iom
Medelvärden päannorlundadetdesto /togre grad ut.att setttror enman

exklusive demsannolikttill mycket 5,skala alls sannolikt 1frän inte
kögsta till lägstaRangordnat fränkunnat uttala sig,inte deansett attsom

betyg:värde enligt männens

Könsskillnader/ KvinnaMunKön
Hi iiii 3,83,2

iÃrisgisáiian 3,6

tillömpninginroch 3,02,9Program
ii "i i 3,12,8

2,e;"""M27 iiii if nrÃgenrboLaer
irasta z 2,7 2,8

,Skärm 2,72,6

Skrivare 2,5 2,4
i

1WW, s, ,s

miljö-första handpåfallande lik. IRangordningen är atttror man
kvin-skulle påverkatsmarknadsföringarbetsmiljö ochkrav, merom

kvinnorna i högrei frågorbestämt. Just dessavarit med och trornor



utsträckning saker och ting skulle annorlunda jämfört medatt sett ut
Således både och kvinnor det sociala skullemännen. mäntror att

Varit annorlunda kvinnorna haft inflytande. Inga skillnaderstörreom
mellan sociala det påfallande frånvaron skil-ärgrupper, snarare av
lnader beroende på social tillhörighet.

Frågan könsskillnader följdes med fråga köns-om upp en om
kvotering, Vad dn förslaget tillämpa känskvotering aktivtattanser om mer
vid anställning människor kar inflytande data- oelzöverav som
kommunikation det gäller utførmning, utveckling oe/z användningnär
Kvinnorna något för könskvotering jämfört medär männen.mer
Ingen skillnad mellan socialgrupperna.



Framtidens mediesituotion

deI ställdes fråga framtida mediesituation Detfinnsenkäten en en
framtid kommer allt delinom sä störretror att en avsom en snar

deltagandemänniskors användande medier tidningar, radio oe/z tv,av
olika ock musik andra fritidssyssel-kulturaktiviteter filmteater, samt

elektroniskasättningar i allmänket ske med /tjälp olikastörsta att av
kommunikationskanaler Enligt din a°sikt, i /tur /togInternet, m.m..www
utsträckning du du själv i framtiden kommer utnyttjatror att att
databaserade det gäller läsa/se ,od/lyssnakommunikations kanaler när
pa°/ta del av:

vid ora°sTabell Nytt/andel framtida medier Eleverna B33 av:
gymnasieskolor vad de användande medier i vardagslivet. Jutror avanger

kommunikationsmedier kommer/zogre värde i desto /zogre grad tror attman
traditionellt mediet. Medelvärden pa° skala fra°nnyttjaersätta sättatt att en

inte alls sannolikt till mycket sannolikt 5, exklusive dem inte1 ansettsom
uttala Rangordnat kogsta till lägsta värde enligtde kunnat sig, fra°natt

betyg:männens



fiNyHiande imedier/ Kön Kvinnaav

Ekonomiskinformation 3,3 3,3

Reseinformation 3,5z

Samhällsinformation 3,2 3,2
W

Musik 3,2 2,8

Film 3,2 2,6

intormatitrm 2,87Politisk

Morgontidningar 2,8 2,2

Kvöllstidning 2,8 2,3

Tidskriftsmagasin 7 1

Böcker 2,4 2,0

M2,3 A
Serietidningar

konserter 2,3 2,1

:Teater 1,7 1,7

I första hand olika information kommer blitror att typer attman av
det i framtiden kan tänkas nyttja via olika kommunika-som man
tionskanaler, betydligt mindre serietidningar,på böcker,tror attman
konserter och något kommer nyttja via kommunika-ärteater attman
tionskanaler. Intressant hur i utsträck-högreär männenatt notera
ning kvinnorna tekniken kan vinna in i vardagslivetsän tror att steg
medier. När det gäller information könsskillnaden liten.är



arbetslivFramtids

behandladefråga ställdesEn ytterligare typ avsammasom
Enligt dinarbetslivetkringgång fokuseratfrågeställning, dennamen

uppräknadenedanståendedu debög utsträckningäsikt, i bur tror att
kanframtidtillverkningsomräden iarbetsplatser oe/texemplen pa° en

sitterdistansarbetemed databaserat personermöjligakomma bli ersättaatt
arbetsplatser.inreddaeller i specielltframför dator i /zemmeten

gymnasieskolorvid Bora°sDistansarbete. ElevernaTabell omanger34:
/zägretraditionellt arbeta. Judistansarbete kande sättersätta atttror att

ersättning.distansarbete kangradvärde i desto /zägre utgöraatttror man
mycket sannoliktsannolikt tillalls 1skala frän inteMedelvärden pa° en

fränRangordnatuttala sig,de kunnatexklusive dem inte5, ansett attsom
betyg:värde enligtbogsta till lägsta männens

Manii Kvinnai i ii ilDistansarbete/Kön

314,33. ijlournailisjfiki "X1Mi
3,7

i i:Marknadsföring
,Wiss,,,_,__,s-WW m,

;Konstruktionsarbete 3,33,3

lUndervisning wmmsli

4"Tältjriiikvjeláiigfsfåibeie 3,0

marknadsföring dejournalistikBokföring och ärsamt
medkommer kunnafrämstarbetsområden ersättasatttrorsom man

i högregenerellt arbeteKvinnornadistansarbete. atttror rent
jämfört meddistansarbetemed databaseratutsträckning kan ersättas

det gällermellan könenmarkeradSkillnaden närärmännen. mest
marknadsföring.bokföring, journalistik ochåsikter om



sysselsättningen framtidenDen iegna

Som avslutning på frågeblock framtiden ställdes till sistett om en
fråga vad ungdomarna de kommer i framtiden.göraom tror att att
Om du tänker vadpä da själv du kommer tio, lzargöratror att att passom
sannolikt du det da själv kommer /za någon nedanståendeärtror att att av
sysselsättningssitaationen

Tabell Sysselsättning i framtiden. Eleverna vid Boräs gymnasieskolor3 5:
vad de de kommer framtiden.i Medelvärden pa°goratror att attanger en

skala frän inte alls sannolikt till1 mycket sannolikt exklusive5, dem
inte de kunnat uttala sig. Rangordnatfrän kogsta till lägstaansett attsom

värde enligt betyg:männens



Sysselsättning framtiden/i Kön

arbete kommunikationsföretagdata/iFast ett-

offentligtföretagi/verksamhetarbeteFast i ett-

taggiga; ;ifatt-itillverkningsföretag
arbete serviceföretagFast i ett-

:Tillfälligt dam/kammbáika-iarbete i ett-
ltionsföretag

företagare data/ kommunika-inomEgen -
tionsföretag

Tillfälligtoirbeiéiiiéwtillverlcningsföretag
Tillfälligt serviceföretagarbete i ett-

.Tillfälligt offentligtarbete i ett-
lföretag/verksamhet

företagare serviceföretaginomEgen -

utbildning
lAnnat

lEgenföretagare tillverkningsföretaginom -

Barnledig

lArbetslös

Männen inom tioårsperiod kommer ha fastdetror att att etten
tillverkningsarbete,arbete inom data/kommunikationsföretag, ser-

viceföretag tillfälligt inom data/kommunikationsföretagoch arbete
serviceföretag. utsträckning syssel-och Kvinnorna i högre detror att

sig med något det i de fasta svarsalter-sätter änannat som anges
nativen, barnlediga, utbildning, tillfälligt i offentlig verk-i arbeteär

olikasamhet, arbetslösa. Således, och kvinnor relativtmänsamt ser
sysselsättningsftamtider framför sig.



omvand|ingskraHDatoriseringens

En sista fråga handlande datoriseringens omvandlingskraft Hurom
sannolikt du det den informationsteknologin oe/zar atttror nya
datoriseringen sambal/et kommer innebära lika omvandlings-att storav en

samba/let skedde samband med industrialisering-ga°ng iprocess av som en
en

vidTabell Datoriseringens omvandlingskrafit. Eleverna B ora°s36:
gymnasieskolor bur sannolikt det datoriseringen lika starkarar attanger
omvandlingskraft industrialiseringen. Medelvarden pá skala frånsom en
inte alls till mycket sannolikt exklusive dem intesannolikt 5,1 ansettsom

de kunnat uttala sig.att

Omvandüngskrofien/ KvinnaKön Man

3,5 3,5
i

sannoliktUngdomarna det bara liteär äntror att attmer
omvandlingskraften i datoriseringen lika stark industrialise-är som
ringen könsskillnad.gång Ingenvar.en



Sammanfattning

Både och kvinnor det viktigt skolan anskaffamän äratt attanser
modernast möjliga utrustning liksom går tillöveratt man en
undervisningstyp innebär själv söker kunskap tillattsom man
förmån för lärarledd katederundervisning. Ingen skillnad mellan
könen eller socialgrupperna, åsikterna överlag samstämmiga kringär
dessa två frågor. På motsvarande gäller detta åsikterna olikasätt om
samhällsfrågor och teknologi. Den skillnad kan ärny noteras attsom

något teknologins användandemännen direkt-tror mer av
demokrati och skall teknologi istället för infra-att satsaman
struktur. Kvinnorna i gengäld något oroliga för teknologinär attmer
kan hot demokratin.utgöra ett mot

I första hand klyftorna kommer öka mellan hög-tror att attman
och lågutbildade, generationer och sociala I mindre ut-grupper.
sträckning klyftorna kommer öka mellan land ochtror att attman
stad mellan etniska och och kvinnor. Kvinnornamän ärsamt grupper

oroade för klyftorna kommer öka jämfört med männen,mer att att
inga tydliga skillnader mellan socialgrupperna för varje enskild fråga.
En intressant genomgående tendens emellertid socialgrupp 1är att
överlag förefaller något mindre orolig för ökande klyftor jämförtvara
med socialgrupp och2

Det således små variationerna i åsikterna kvinnorna dockär ärmen
överlag oroliga för klyftorna kan komma öka, särskiltattmer att
mellan social generationer, land och stad mellan hög-grupper, samt
och lågutbildade. Männen minst för ökande klyftor.anger oro

I första hand miljökrav, arbetsmiljö och marknads-tror attman
föring skulle påverkats kvinnor varit med och bestämt. Iom mer
dessa frågor dessutom kvinnorna i högre utsträckning än männentror

saker och ting skulle annorlunda Således både mänatt sett ut. tror
och kvinnor det sociala skulle varit annorlunda kvinnornaatt om
haft infl kvinnorna Inga skillnaderstörre trormen mer.
mellan sociala grupper.

Information kommer bli det i framtiden kan tänkasatt som man
nyttja via olika kommunikationskanaler, könsskillnaden liten.är
Man inte böcker, serietidningar, konserter och någotärtror att teater

kommer nyttja via kommunikationskanaler i framtiden.attman



tekniken kanutsträckning kvinnornaMännen i högre än atttror
insteg i vardagslivet.vinna

arbetsområ-marknadsföring dejournalistikBokföring och ärsamt
medförsta hand kommer kunnaiden ersättasatttrorsom man

i högregenerellt arbeteKvinnornadistansarbete. tror rent att
jämfört medmed databaserat distansarbeteutsträckning kan ersättas

gällermellan könen detSkillnaden markerad närärmännen. mest
marknadsföring.journalistik ochåsikter bokföring,om

fastde kommer hatioårsperiodInom männen att ettatttroren
tillverkningsarbete,data/kommunikationsföretag,inomarbete ser-

data/kommunikationsföretagtillfälligt arbete inomviceföretag eller
utsträckning de syssel-iserviceföretag. Kvinnorna högreoch atttror

tillfälligtutbildning, habarnlediga, isig medsätter ettatt vara vara
och kvinnorarbetslösa. Mäni offentlig verksamhetarbete samt vara

framför sig.sysselsättningsframtiderrelativt olikaser



NaturligaDet

Stegets systemsyn
Karl-Henrik Robêrf, John Holmberg ochAv Göran Broman

Enkelhet reduktionutan

I miljödebatten framförs ofta oenigheter på detsätt görett attsom
faktiskt kan eniga aldrig blir klarlagt. För beslutsfattare ivara om
politik och näringsliv grälet detalj frågor beklagligt tillär och ochom

farligt,med eftersom det inte erbjuder den överblick godsom
planering kräver. Det Naturliga Steget förarbetar överbryggaatt
dessa svårigheter med hjälp form vetenskaplig dialog viav en av som
kallar Enkelhet reduktion. Genom försöka skapa förstå-utan att
else för vetenskapliga sammanhang på enklast tänkbara kansätt man
undvika hamna i förvirrande detaljdiskussioner. Enkelhetatt
innebär därmed beskriver de överordnade principer ochatt man
icke-förhandlingsbara regelverk gällerför hela i ställetsom systemet
för börja med analysera delarna för sig. Utan reduktionatt att var
innebär inte söker skapa enkelheten reduceraatt man attgenom
eller bortse från komplexiteten och svårigheterna i frågorna. Detta
sker däremot vid sk reduktionism, då försöker förstå helhetenman

analysera delarna för sig. Förståelse för de överordnadeattgenom var
principerna kan fatta välgrundade beslut hållergör att man som
lång sikt. Dessutom kan tolka detaljerna med mycket störreman
säkerhet, och förutsägelser vad kommergöra hända iattom som

varierar detaljerna.närsystemet man

De överordnade principerna kallar stam och grenar och alla
övriga delar och detaljer för blad. De överordnade principerna är
de villkor måste gälla för inte förutsättningarna för komman-som att
de generationer systematiskt skall försämras. Bladen kan handlat.ex.

specifika miljöskador och försök bestämma tröskelvården.om att
Det i bladverket konkreta ändringarär beteende, strukturer,som av
design eller produktion diskuteras. Sedan ochstammen grenarna
klarlagts kan människorna, inom olika specialområden, själva ituta



funnit"blad". Vi harträdet medåtgärder behövs klämed de som -
kreativitet och beredskapskapa samförstånd,enklaredet är attatt

grenar.från stam ochutgårförändring på dettatill sättom man
Detta flera skäl:av

det lättareprincipertill överordnadeAtt känna gör atto
såkedjor, d.v.s"uppströms i orsak-verkantänka nära

i sin detmöjligt, vilkettill problemetkällan görtursom
måste åtgärdas.enklare vadatt se som

samförståndöverblick ochlättare skapaDet närär atto
principer alla detaljerna,överordnadegällerdet än ap g

debladverket ochikomplexiteten störreär attuteatt
värderingar.oberoendeprincipernaöverordnade är av

habladverket måstetolkningar iFör kunna göra manatt0
därföröverblick. Var och kandetaljkunskap ochbåde en
vilketkompetensområde,sittmed kunskap inombidra

föriställetömsesidig respektochskapar engagemang
försvarsattityder.

deochidentifieratillsammans kanOm enas omo man
förprinciperna det lättareöverordnade är attgruppen

vill åstadkomma.vidare med detarbeta man



Kretsloppsprincipen

Vilka då de överordnade principerna, stammen och förgrenarna,är
vårt och samhället Hur förståelsen förkan desystem, naturen
grundläggande regelverken leda till effektivt handlingsprogramett
för vrida utvecklingen bärkraftigt samhälle Här följeratt mot ett en
sammanfattning de grundläggande sambanden leder tillav som
kretsloppsprincipen och de fyra Systemvillkorensystemvillkorenl. är
centrala delar i instrumentdet används i förändringsarbetet, densom

Kompassen.ks

Grunderna

En självklar utgångspunkt livetdet krav självt ställer:är som
/llänsê/ig/zeten tâ/ inte systematisk förändring omgivningsjbêtorerz. Vim av
tål inte och åkrar och skogar, alltmer tungmetaller isurare surare

direkt eller läckande från filter, ochsämre sämrenaturen
betingelser för fisken i våra fiskevatten, mindre och mindre
produktiv åkermark, och växthusgaser Dessutometc.mer mer ger

naturvetenskapen följande fyra grunder:oss

Materia och energi intefärsvinnakan eller nyskapas3o

Materia och energi tenderar spridas4. Det innebäratt
bl.a. förr eller kommer den materia tagitsatt senare som
in till samhället läcka i den sprids såle-att ut naturen
des, försvinner inte.men

Materiella värden kännetecknas koncentration ocho av
struktur5. Det innebär värdet ökar med ökad kon-att
centration, renhet och struktur.

För utförlig1 diskussion, Holmberg Robert K-H, and Eriksson K-E;en mer 1994.se
SocioecologicalPrinciples for Sustainable Society. Institutionen för fysisk resursteori,a
CTH, Göteborg,eller Robert K-H, Den Naturliga Utmaningen.Ekerlids förlag, 1994.

2 För många har redanuppnått skadliganivåer,vilket upphördsystematiskämnen gör att
ökning ettminimi-kravär

3 Nlateriaprincipen förstatermodynamikens huvudsats.resp.
Termodynamikens4 andrahuvudsats

5K0ncentration kan i "exergi" informationsvärde".och struktur i Vi kan intemätas
konsumeramateria koncentration,endastdess renhet ochstruktur.-



nettoökning koncentration ochVäxtcellerna skapar0 av
energi utifrån förjorden. Det krävsstruktur på att

kunnakoncentration och struktur skallordningen av
jordenö. har förmåganbibehållas eller öka på Växterna

hela tidensig den energidirekt tillgodogöraatt som
solljusetflödar in till jorden -

Denkretsloppsprincipen.Dessa vetenskapliga grunder leder till
delsfår systematisktinnebär dels inte öka attnaturen,att rester

jorden måstemateriella värden pååteruppbyggnaden varaav
följer all materianedbrytningen. Häravåtminstone lika attstor som

materiaanvändningd.v.s samhälletsmåste i kretslopp, att av
Om inte, kommersoldrivna kretslopp.måste inpassas i naturens

eftersom materia intebli över avfall, ochdenna materia att som
i omgiv-systematiskt ökar vårkan försvinna innebär det haltenatt

för återvinning, detbärkraftigt samhälle står alltså inte baraning. Ett
ingår isamhällemindre teknisk aspektendastär ett somen

förDet bärkraftiga samhället i sin helhet stårkretsloppet. ett sam-
fortsättakretslopp kanhälle utnyttjar så att naturensresursernasom

minstavfallsmängderna tillräckligt låga, dels byggadels hållaatt upp
lika mycket konsumeras.resurser som

avfall systematiskt ökar påEkologisk icke-uthållighet att naturre-
funktionellt olika meka-bekostnad endast ske viakan tresursernas

nismer:

koncentration förFöroreningar i Naturen ökar iI. att
tillförs från någotmaterial hela tiden annatnaturen

system.

väsentliga möjlig-realiteten jordskorpan den endaI är
negativt ellerenda vi kan påverkaheten, och den

positivt.

föri koncentrationFöroreningar i Naturen ökar2. att
kvantitet och/ellertillverkar avfall tillsamhället som

beskaffenhet de soldrivna krets-kvalitet sådanär attav
ellerhinner dem tillloppen inte resurserprocessa nya

fast dem ijordskorpan igen.lägga

soldrivna produk-fysiska underlaget för NaturensDet
tillsjälvt förvandlas dåtivitet undermineras. Naturen

mindre bidragSolenergin dominerande, det finns två6 här heltär annat ursprungavmen
gravitarionsenergi från vårt solsystemfrån inre källor- ochvärme jordens heta --

tidvatten.



avfall, skog förstörelse jordar ochnärt.ex. en p.g.a av
grundvatten förvandlas till och hamnar i spriddstäpp
form växthusgaser i atmosfären, samtidigtsom som
Naturens soldrivna produktivitet handatt ta annatom
avfall minskar.

I samhället fungerar resursslöseri i förhållande till den
mänskliga generellt gaspådrag denyttan ett tresom

nämnda mekanismerna. De ekologiska meka-ovan tre
nismerna, och den samhälleliga, formuleratshar till de
s.k. fyra systemvillkoren:



fyra systemvillkorenDe

Ämnen fra°n jordskorpan fair inteSystemvi//kor I:
systematiskt öka i naturen

utvinns intebärkraftiga samhälletbetyder i detDet att:
vadi taktmineraler högrefossilbränslen, metaller och andra än som

mineralerna tillfastläggningenlångsammadenmotsvaras avav
tvåi se deökar halternajordskorpan. Därför att: naturenannars

fördröjningsmekanismeroch komplexitet ochförsta grunderna, gör
orsakaförutsäga vilken halt kommersvårtdet att enextremt att som
vilkenofta okänd,finnsskada. För varje övergränsämne enen

förkâ//ande tillinnebar det iinträffa. I praktikenskada kommer att
metallergruvdrift i synnerhetradikalt minskaddagens situation: av

fossila bränslen.användningovanliga i ochär naturen avsom -

molekyl-endasystematisk ökning någoninteNaturen tål aven
kolzink, koppar ellerkvicksilver, bly,Varje somatom t exsopa. av

Förr ellernågonstans.från jordskorpan måste vägen senaretatar
och spriddi oordnadinnehåll ligga ikommer att naturengruvornas

tungmetaller i jordarna,ökningenform. Exempel detta är av
Deatmosfären.koldioxid isvavelsyra i skogen ochfosfat i sjöarna,

användaoch effektivt,planerabärkraftiga alternativen är sparsamtatt
återvin-från effektivautvinna materialförnybara och attresurser,

i konsensusdokumentensystemvillkor utvecklasningssystem. Detta
Metallfrå-perspektiv ochnaturvetenskapligtEnergifrågan i ett

perspektiv.i naturvetenskapligtettgan

Ämnen fa°r intesamkö//ets produktionSystemvi//kor från
ökasystematiskt i naturen

själva framstäl-får vi intebetyder i bärkraftiga samhälletDet detatt:
brytastakt de kanoavsiktligt, i högreavsiktligt eller änämnen,

Därför ökarjordskorpan.fast ined i eller läggas att: annarsnaturen
fördröjningsmekanismerkomplexitet ochhalterna i och görnaturen

orsakavilken halt kommerförutsägadet svårt att enextremt att som
vilkenofta okänd,finnsskada. För varje övergränsämne enen

för/tei//ande tilldet ipraktiken innebarinträffa. Iskada kommer att
naturligaomsättning sådanadagens situation: minskad ämnen somav

naturfrämmandelånglivade ochutfasningidag ökar, ämnen.samt av



dioxiner,Exempel på långlivade, naturfrämmande ämnen är DDT,
freoner, bromerade flamskyddsmedel och klorparaffmer. AllaPCB,

inte från de ändligamolekylsopor ökar i kommer alltsånaturensom
lagerresurserna flera molekylsoporna producerar själva,av-

vid förbränningmedvetet i kemiska industrier, eller omedvetet, t.ex.
Ämnenvissa plaster. inte in i kretslopp "blirnaturensav som passar

De bärkraftiga alternativenöver och halten ökar i omgivningen. är
och effektivt, återvinna material och fasaplaneraatt sparsamt att att

långlivade naturfrämmande ämnen.ut

Systemvillkor jfysiska underlaget för produktion oe/z3: Det naturens
inängfaldfär inte systematiskt utarmas.

Det betyder i bärkraftiga manipulerar eller skördardet samhälletatt:
produktionskapaciteteninte ekosystemen så den långsiktigaatt

och mångfalden systematiskt Därför kapacitetatt:utarmas. naturens
för omhändertagande restprodukter och uppbyggnad resurserav av

för bärkraftigt välstånd. I praktiken innebär det igrundenutgör
förändring vårforkällande till dagens situation: genomgripande av

vid jordbruk, skogsbruk, fiske och samhälls-ytanvändning t.ex.
planering.

skogsskövling,Om vi inte följer detta villkor kommer jordbruks-
artutrotning, uttorkning, jorderosion, ökenspridning,nedläggning,

förstörelse tillsoptippsutbredning, asfaltering och sötvattentäkterav
försörjningenslut lämna allt mindre resursunderlag kvar tillatt ett av

jordens miljarder människor. Klarar sig kringfartsledalla utanman en
systemvillkor. Kanplanera klokt, stödjer dettaattgenom manman

Systemvillkorbygga fabrik gammal fabriksgrund likaså.en ny en
ytterligare i konsensusdokument Den livsviktiga3 utvecklas våra

På villkor.näringen om jordbruket och skogens

resnrsomsättningfärSystemvillkor Effektiv oe/t rättvis4:
tillgodose mänskliga bekov.att

mänskligDet betyder i det bärkraftiga samhället så mycketgörsatt:
möjligt från till Därföroch utsläpp attnytta uttag naturen.som per

välfärdhela jordens befolkning måste kunna leva i med en
villkor Endast då kanresursomsättning inom 1-3. sam-som ryms

attraktivahället bestå politiskt acceptabla former, och denna .under



vision nödvändig för förändringen dithän ska framstå såär att som
önskvärd den i tid. I praktikensker innebär det i förhållande tillatt
dagens situation: teknisk och organisatorisk effektivisering i hela
världen, med bl resurssnålare livsstil den rika delen.1a

Systemvillkor intar särroll. Det inte påbygger4 en en
naturvetenskaplig analys, de första fysiskt räcker dettre attsom
uppfylla villkoren för erhålla ekologisk uthållighet. Däremotatt1-3

Ärdet logisk och korrekt konsekvens dessa. inteär system-en av
villkor uppfyllt i tillräckligt hög grad kan inte mänskligheten4
uppfylla de första villkoren. Vil/korq kan således inte beskrivas itre
absoluta för det finns antagligen ingen för våra möjlig-gränstermer,
heter effektivisera resursutnyttjandet för tillfredsställa mänsk-att att
liga behov. Nästan alla miljövårdsåtgärder-återvinning, resurssnål-
het villkor. Oftahandlar detta sker arbetetetc- utan attom man
kopplar resultatet till ramen-de övriga systemvillkoren. Dettre
innebär glömmer bort det ekologiska huvudsyftet medatt attman

arbeta med systemvillkor uppfyllandetnå systemvillkoräratt att4 av
1-3.

Här följer motiveringen till låta begreppen effektivitet ochatt
Rättvisa stå överordnande grundprinciper för mänsklighe-attsom

skall lyckas uppfylla de första villkoren:ten tre

Emhivitet

Begreppet "effektivitet innebär resurseffektivitet sett mot
mänskliga behov, d.v.s tillfredsställa människor istället föratt t ex 20

med resursinsats. De första systemvillkoren lägger5 tresamma en
för bärkraftig resursanvändning. För kunna hålla sig inomram att

den det viktigt inte slösa med d.v.sär attramen attresurserna,
utveckla och resurssnåla och sofistikerade förmetoder attmer mer
tillgodose mänskliga behov. Effektivitetsbegreppet innefattar flera
olika delar:



Teknisk effektivisering, energisnålare0 t.ex. genom
maskiner och materialsnålare produkter.

Organisatorisk effektivisering. Detta innebär0 t.ex. att
onödigt långa undviks, lokal produktiontransporter att

samtidigt kunskap och erfarenheter utbytesgynnas som
globalt. Ett exempel för åter-ärannat att systemen
användning och återvinning effektiviseras, så att
källsortering stimuleras i alla delar samhället.av

Anspråkseffektivisering. Här kommer vår livsstil in. Hur0
tillgodoser behov Materiellt eller immateriellt Med
vilka och/eller tjänstervaror

Rättvisa

Rättvisa för effektiv tillfredsställelse mänskligaär termen av
behov på global nivå. Begreppet rättvisa har diskuterats så länge och
med så värdeladdade vi börjat glömma bort vadnästanargument att
ordet egentligen betyder. I detta sammanhang har vi begrep-använt

i den mindre betydelsen icke-orättvis, för dettasträngapet att
ställer mindre krav på diskutera värderingar. Vidare måste rättvisaatt
för någon ekologisk mening det perspektivet:att storases
mänskligheten. I detta perspektiv det enkelt konstateraår att att
resursfördelningen år orättvis: idag förbrukar människorna20% av
80% medan svälter och saknar tillgång till20%av resurserna, rent

Detta ohållbart, eftersom vi ibor Jorden,ärvatten. system,samma
och här saknas Den svälter bryr sig inte försökagränser. attsom om
uppfylla de första systemvillkoren. Det räcker alltså inte medtre
resurseffektiviseringar i tekniskaavgränsade eller isystem ens
nationella perspektiv. Inga åtgärder kan resurseffektiva,sägas vara

dagens orättvisor i den Iota/a mänsklighetens resursfördel-storaom
ning får bestå. Det endast teoretisk och inhuman synvinkelär ur en
dessutom dåligt underbyggd historiskt och ekologiskt-som man
kan tänka sig uppfylla de första systemvillkoren påatt tre ett
orättvist inom industrivärlden, och samtidigt hålla densätt t.ex.
svältande delen världen i schack med vapenmakt så villkorenav att

blir uppfyllda här.även1-3

Sammanfattningsvis kan alltså konstatera effektivitet iattman
resursanvändningen kräver, i ekologiskt systemperspektiv,ett att



innebär effektivitetanvända rättvisa. Socialtbegreppetvågaräven
de företag ochHosanvänds där de bäst behövs.att resurser

Naturliga Stegetsarbetar med Detkommuner systemsynsom
planeringen.insikt konsekvenser för denmedför denna egna

rättvisaglobalallmänmänskliga hänsyn, innebärFörutom omsorg om
fattiga kan betraktas morgondagensidagde är grannar,att somsom

Därigenom rättvisa delmarknad. blirochkollegor egen-en av
nyttan.



Strulen

fyrasamtliga systemvillkor,i storskaligtIdag bryter samhället mot
samtidigtavfalletvilket får till följd ökar naturresursernaatt som

hela tiden krymper.Detminskar. betyder resursutrymmetatt
skall försörjas defler människorSamtidigt blir vi fler och som av

uthålliga utveckling kan liknasDenna ickestressade ekosystemen.
ekonomi blir mindre ochför hälsa ochvid därstrut, utrymmeten

förpåverka förutsättningarnaDetta starktmindre. kommer att
kommuner, före-Förutseende aktörermorgondagens verksamheter.

redannationer söker produktions-individer och helaenskildatag,
för verksamheten så denmetoder och förhållningssätt attatt styra om

för bärkraftigtstrutöppningen, inom deninom d.v.s ettramryms
Enkelhetsystemvillkoren.samhälle de första utantresom ges av

planerar och handlings-särskilt effektivtreduktion görnärär man
skall genomföras. Iför denna förändringsprocesshur nästaprogram

utarbetatsinstrument-Kompassen-somkapitel beskrivs det ge-
detta tankesätt.nom



Kompassen

Systemvillkoren de väldefinierade överordnade principerutgör
stam och grenar rambeskrivningen målet. Delmålensom ger av -
de konkreta vågvalen "bladen" Väljer sedan så de bäddarattman-
för uppnå målet. Slutmålet för det bärkraftiga samhället, elleratt
slutmålet för kommunen/företaget i det bärkraftiga samhället, kan
inte definieras i detalj. Detta inte heller nödvändigt, eftersom detär
huvudsakligen definitionen de överordnade principernaär av som
medger kontroll utvecklingen. Detta skeröver att styrgenom man
sin verksamhet uppfyllelse de fyra systemvillkoren.mot av

På detaljnivå ändras hela tiden förutsättningarna beroende på vilka
åtgärder vidtas. Allt hänger på komplicerat sätt,som ettsamman
vilket bland förklarar alla motstridigheter i miljödebatten. Detannat
enda inte ändras i de överordnade principerna.ärettsom system
Dessa kan därför riktlinjer i utvecklingsarbetet. Tillutgöra trygga
exempel kommer ständigt kritiska belastningsgränser förrönnya om
olika miljögifter, faktummedan kvarstår halterna inteämneatt ettav
får öka systematiskt i Systemvillkoren, kompletterade mednaturen.

åtgärdsprogram innehåller åtgärdslista och tidsaxel ärett som en en
tankeinstrument, Kompass, för tackla miljöproblematikensett atten

svåröverblickbara mångfald. Användningen Kompassen inteärav en
många alternativa metoder för miljö- och resursplanering,av utan

övergripande tänka för all miljö- ochutgör resursplane-sättett att
ring.

Aktören bör följandeställa sig frågor:t ex

Minskar organisationen systematiskt sitt ekonomiska0
beroende gruvdrift och icke-förnybar energiav
Systemvillkor r

Minskar organisationen systematiskt sitt ekonomiska0
beroende långlivade naturfrämmande ämnenav
Systemvillkor 2



Minskar organisationen systematiskt sitt ekonomiska0
och dessberoende undanträngaatt naturenav

funktioner
Systemvillkor 3

systematiskt sitt ekonomiskaMinskar organisationen0
beroende använda onödigt mycketattav resurser
förhållande mänskliga nyttantill den
Systemvillkor 4



Praktiska erfarenheter

oKompassen utgår från hela Jorden, med inräk-systemet naturen
nad, del och beroende Därmed har säkerärsom en av av. man en
och stabil och slipper sitta fast i detalj problem varierarattram som

tiden. Denhela rambeskrivning systemvillkoren gör attsom ger man
upptäcker såväl begränsningar möjligheter i den verksam-som egna
heten. Det blir också enklare tydliga miljömål, Visättaatt tupp ex:
vill fossila bränslen"oberoende systemvillkor r iställetgöra oss av
för Vi vill försöka minska vårt utsläpp koldioxid. Genomav

systemvillkorenanvändandet fokuserar "uppströms, så näraav man
orsaken till problemet möjligt, bliroch därmed tydligare. Isom

ögonblick metaller utvinns brytssamma som ur en gruva, en
försegling. Därefter tidsfråga innandet metallen hamnat iär en

Att minska metallutsläpp olika renings- ochnaturen. genom
återvinningsanläggningar koppla åtgärderna till minskadutan att
efterfrågan på gruvdrift, exempel kortsiktigt "nedströms-är ett
tänkande", vilket inte någon kontroll på den ekonomiska ochger
ekologiska utvecklingen inom organisationen.

Kompassen gäller oberoende aktörens storlek, och kano av
enskilde,användas den hushåll, kommun eller helaettav en

Sverige. Varje aktör kan exempelvis ställa sig frågan Har
efterfrågan tungmetaller olja, inteoch eller systemvillkor
Som konstaterat lever hela civilisationen utanför förovan ramen

Äruthållighet vi bryter storskaligt systemvillkoren.mot avman en
dem bidrar till detta verksamheten dömd upphöra, denattsom om
inte förändras. Fortsätter investera sig in i ekonomisktatt ettman
beroende bryta systemvillkoren, på långvägaatt t.ex. satsaav

dieseldrivna långtradare systemvillkor 4,transportsystem av 2, 3,
eller producera freoner systemvillkor 2, kommer förr elleratt man -

förlora sina investerade Den brytersenare-att motpengar. som
systemvillkoren kommer drabbas prisstegringaratt av resurser
och/eller avfallshantering, förloratskatter, kundförtroende eller något

sig till känna.smärtsamt, när strutväggarnaannat ger

Tidsaxeln i åtgärdsprogrammet kan ställa kortsiktigagör att0 man
mål åtgärder i relation till det vi det långsiktiga måletvet om
uppfyllelse systemvillkoren. Delmålen ska inte undermineraav
fortsättningen. Då slipper felinvesteringar i någotgöra storaman



miljöförbättring,tillalternativ idag kan ledaut att menensom se
samhälle, liggerinte in i morgondagensdetta utantrots passarsom

utanför ramen.

psykologisk stötdämpa-Tidsaxeln fungerar också som en0
mellan målet ochchockartatre det kan så gapetatt sevara nog-

tusenmilafärder börjar medsituation. Men alladagens ett steg.
"det bästagradvisa strategin slipper ocksåGenom den göraattman

viktigare långsiktiga kursenfiende. Det dentill det godas ärär att
felfria detaljbeslut.riktig, heltän göraatt

för givetpositivt arbeta aktivtFör allra flesta år detde ettatt0
delåtgärderför tiden få instruktionermål, i stället hela utanatt om

meningsfullt,förstå vill nå. Det känns störreatt vart germerman
kreativi-delaktighet och stimulerartillfredsställelse och känsla av

övergripande principer i allmänhetledningsgruppFör ärteten. en
och lättarenödvändigare, engagerande änatt enas ommer

miljörevisionerlivscykelanalyser ochdetaljerna. Medan ärLex.
delmålen på Kompassenhjälpmedel hantera görvägen,expertens att

ledningsgruppen ochblir engagerad, inte barahela verksamhetenatt
användaingå i lag och därmiljöavdelningen. Alla kan samma

ekonomisklångsiktigDet leder också till bättrespråk.samma
strategi för verksamheten.



Vetenskaplig grund

Den vetenskapliga underbyggnaden för Det Naturliga Stegets
framgår skrifterrad och publikationer, bl böckersystemsyn, av en a

prof. K-H Robert, doktorsavhandling fysiski resursteoriav en av
tekn.dr. John Holmberg, och våra konsensusdokument energi,av om
metaller, styrmedel, jordbruk och Agenda 21-arbete i kommuner,
vilka alla kan beställas från vårt kansli. Gemensamt för konsensus-
dokumenten redaktionsgrupp sökt efter de överordnadeär att en
sambanden och principerna för respektive ämnesområde ochstam-

Arbetets relevans efter hand hurprövatestasgrenar. attgenom
bladen i förhållande till och ioch förhållande tillstampassar grenar

Däreftervarandra. skickas dokumenten på remiss till störreut ett
antal människor med kunskaper inom respektive område, varefter
redaktionsgruppen sammanställer Synpunkterna till slutversionen

alla deltagarna kan ställa sig bakom.som



Tack

tacka:Ungdomens IT-råd vi||

Alla de ungdomar har under Våra turnéermött runto
i Vi fått så mycket goda idéerlandet och harom som

ifrån.

Alla ni ungdomar deltog i Ung Vårt96,IT0 15.000 som
alla ni Boråsarerådslag IT-frågor i Borås ochstora om

gjorde rådslaget möjligt.och andra som

ni Landsrådet för SverigesAlla på Ungdomsstyrelsen,o
Scoutförbundet,Ungdomsorganisationer, SvenskaLSU,

Ungdomsförbundet, Röda Korsets Ungdoms-Liberala
förbund, Elevorganisationen och har gjortSVEROK som

möjlig.ungdomssidan på webben YOUTH

iAlla ni känner igen detta0 resonemangsom era egna
betänkande. Vi har inte dragit för stjäla bra idéerattoss

framtidenom

bidragit till vårtAlla ni andra känner på haratto som er
arbete.

Och, slutligen alla ni deltog i Våra Visions-tre0 som
seminarier eftersom lovade skrivaunder hösten att

detl:deras här så görnamn

Visionsseminarium sam/lá//ets ulveaê/ing.om

kommitténBirger Sjöström, Huvudsekreterare, Ungdomspolitiska

Brita-Lena Ekström, Pressekreterare, Datainspektionen

Cissi SverigeBillgren, Huvudsekreterare, Kulturnät

Edna Ericsson, Projekt Spiltan, Hildebrand Kommunikation

Lisa Pelling, Internationell sekreterare, ssu



Per Andersson, UngdomenLRF

Daniel Sjöberg, projektledare, Telia Internet/routernet

Viriønsseminarinm utbildningenom

Alexander Rudenstam, Den Digitala Salongen

Anna Stålnacke och Karin Olsson, Skol IT

Catarina Palo och Elisabeth Andersson, MDA-studenter och
Mattemagiutvecklare

Fredrik Larsson, Unga Synskadade

Henrik Levinsson, Svenska Kommunförbundet

Carlsson,Håkan Lärarförbundet

Leif Geiger, IT-generationen, Universum

Lena Kjersén-Edman, Filosofie Doktor Litteraturvetenskap

Marta Sandén, chefredaktör, tidskriften Decisions

SverigesNora Källström, Elevråds Samarbetsorganisation, SVEA

Sven Secher, Högskoleverket

Åsa Sjöberg Svenska Scoutförbundet
,

Visionsseminarium arbetsmarknadenom

Jan Carle, filosofie licentiat, Sociologiska Institutionen vid
Göteborgs universitet

Jessica Persson, Folkparkerna

Lars Bryntesson, departementsråd, Inrikesdepartementet

Linus Malmberg, konsult i företagsorganisation, Ernst 8CYoung

Magnus Lundin, värnpliktigt kompanibefál

Thomas Kofoed, Idékompaniet

Wiktor Södersten, Sveriges roll- konfliktsspelsorganisation,och
datakonsult.SVEROK,

Mattias Hansson, Postnet
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