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Skolan, livslångaIT och det lärandet

Förord

Användningen iIT skolan har varit frågornade viktigaste iav en av
IT-kommissionemas arbete, allt sedan den första IT-kommissionen har dessa
frågor stått högt dagordningen.upp

Successivt frågornashar dock fråntyngdpunkt förskjutits IT redskapatt ettse som
alla elever lär sig hantera, till IT redskap kan utnyttjas föräratt ettsom som

pedagogisk utveckling.

Målsättningen med hearingen kunskapsamla hur vimycketatt vetvar om om,
inte bara också långtIT redskap, hur vi har kommit i den pedagogiskautansom
utvecklingen i riktning kunskapssökande arbetssätt.mot ett mera
Vad forskningen och vilka behov ytterligaresäger forskning finnsav

Hearingen arrangerades tillsammans Utbildningsdepartementet.med

På grundval de erfarenheter har framkommit vid denna hearing harav som
IT-kommissionen den 23 1998 lämnat skrivelse till regeringenmars en om
Skolan, livslångaIT och det lärandet.

Gunnar Hedborg
kanslichef
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Slutsatser

utvecklingpedagogiskInnebär IT-satsningar en

eventuella samhälleligaförst och denekonomiska satsningarna har beslutatsDe
får fram-komma i efterhandskall ha och varför,debatten till vad skolan ITom

hearingen.professor Ulla Riis underhölls av

påfå satsningama i skolanfrågeställning vi belyst ITsökteEn var envar om
teknisk satsning.detgenomtänkt pedagogisk satsning eller enom snarare var

redanvår farhåga, utsträckning adderats till detför ibelägg ITDagen att storgav
inte tillräck-för vi idagpedagogiska arbetssättet. Beläggexisterande vetattgavs

någon långt pedagogiska utvecklingsarbetetuppfattning hur detligt för haatt om
många Intemetanslutningardatorer ochi Vi ganska väl hurhar kommit landet. vet

används i det pedagogiskalite hurdet finns i landets skolor, ITytterst ommen
också förväntavi lite vad vi kaninnebärutvecklingsarbetet. Detta vetatt ossom

mycket och litelångsiktigt handlarde satsningar Detgörs. trosom nu omav
utvecklinginte pedagogiski sig självtvetande. Vi kan konstatera ITatt ger en -

för skall bidra tillsammanhang ITdet krävs pedagogisk vision och attetten
utvecklingen skolan.av

Framgångsfaktorer utvecklingsprojekti

ambitioner.i grad lärarnas och elevernasSkolans utveckling beror högsta egna
gällerbåde utveckling. ITnyckeln och flaskhalsen i skolans Detta ävenLärarna är

från bådekan vi hämtaundervisningen. Exempel dettaoch dess användning i
Mönsteråsfrån anföranden. VilkaHåkan Ronneby ochLevins och företrädarnas är

Håkan Levinframgångsfaktorema Vårt de faktorerbestämda intryck är att som
förde fram har betydelse, d v

från skolpolitiker, elever och föräldrar,skolledning,förväntan lärare,0 en
omgivningen, särskilt deni projektetd medverkande näravet attattv s

påverka undervisningen iomgivningen, det de kommergör atttror att en
riktning.delvis förändrad

inifrån, vilja och intressemedverkande har klartryck d de ettett att en0 v s
projektet lyckas.att

projektet tillfår sig och drivamedverkande projektet,de äranäga taatt0
sitt slut.

finns eldsjälar iFrån Mönsteråsexemplet viktigt det detkan vi konstatera hur är att
framgårentusiasmen till eleverna. Detprojektet hur lyckats spridaoch man

själva verketIT-projekt ialldeles klart det kan är ettettatt somsom synas
ocksåFrån kan vi konstaterautvecklingsarbete. kommunpedagogiskt Vara att

utvecklingsprojektindustri, positiv tillomvärld, närliggandeskolans ärtex av
ocksåPå lett till skolansindustrigymnasium har dettadetta slag. ABB:s att

påverkatsarbetsformer industrin.har av
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frånSpridningseffekter utvecklingsprojekt

Även utvecklingsprojekten viktiga fråganför skolans utveckling detär ärom om
de har betydelse för andra skolor. KK-stiftelsens k fyrtornsprojektHar ljus-s en
spridande påinverkan andra skolor Räcker det med ordentliga infonnationsin-

inte sådana på,satser Det projekten fel faktumdet det viär är utan attsom som
såmänniskor kanske inte påbenägna till det andra ställen.är göratt ta oss man

ju,Det kan Gunilla edeskog framhöll, finnasJ grannavundsjuka.som en

Utvecklingsprojektet kan dock indirekt spridning. forskningen harFörge en
IT-projekten betydelse. Vi behöver samlade och strukturerade kunskaper hurom

påverkarIT undervisningen och hur undervisningen kan förbättras. Forskning
IT-ornrådetinom ocksåskapar möjligheter områdettill teoribildning inom

IT-pedagogik.

Longitudinell forskning

måttetviktigasteDet utbildnings kvalitet förstvi eleven har lämnatnärveten
utbildningen, vi hur väl utbildningen har förberett eleven för arbetslivetnär ser
eller vidare utgår frånstudier. kvalitetsbedömningar idagDe skolangörssom av
förhållandena i skolan. Denna kvalitetsbedömning i sig betydelsefull värde-är en

påden inte de viktigaste hur skola fungerar ochmätare, men ger svaren en
effekterna utbildningssystemet.av

Jämförande studier olika pedagogiska arbetssättav

såvälDatorer och kan iIT användas traditionella i utvecklingsinriktadesom mer
utbildningssammanhang. finns inga jämförande studier olika pedagogiskaDe av
arbetssätt, gårvilket innebär det med säkerhet inte den ellersägaatt att att ena
andra undervisningsformen bättre eller satsningar skerDeär sämre. görs,nya som
utifrån förmodan riktiga.de finns till exempel inga kända planerDetäratten om
på utföra jämförande frånstudier traditionell utbildningresultat medatt av en

frånresultat skola med arbetssätt präglat problemorienterat ochett etten av
kunskapssökande Utgångspunkten sådanaarbetssätt. för studier skulle taattvara
reda vilken utbildningsform bästa förutsättningarna för livet efterdesom ger

livslångaskolan, och för det lärandet.

Många de problem förhål-diskuteras i skolan idag ofta orsakadeärav som av
landet eleverna för lite Gemensamt för de skolor arbetar medatt tar ansvar. som

kunskapssökande pedagogik föreleverna sinär störreatt tar etten ansvar egen
inlärning. i sådantIT undervisningen skulle stödja arbetssätt. finns dockDetett
ingen uppföljning eller forskning belyser detta.som
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Nya yrkesroller

frånErfarenheterna ocksåde projekt har följts visar befattningarattsom nya
kommer in i skolans vardag. Bibliotekariemas betydelse har ökat. blir i ochDe
med ökad användning indragnaIT i själva undervisningen ochav mer numera

tillsammans med lärarna undervisningsteam. Andra kategorier börjarutgör ett som
märkas teknikerna, därför skolans allt komplicerade datorsystemär kräveratt mer
underhåll.

Vad vi kan framöver lärare, bibliotekarier och IT-tekniker tillsammansär attse
har viktig iroll undervisningen.en gemensam

måldokumentRäcker dagens för skolanatt styra
IT-användning i undervisningenmot en

måldokument,Skolans programmåld läroplaner, och kursplaner, viktigaärv s
mål-grundpelare i och åtskilligtresultatstyrt skolsystem. läroplanen finnsIett

stöd för undervisning ingårdär naturligtIT verktyg. lärareDeetten som som
arbetar Mönsteråsdet exempelvis i finner stöd i läroplanen.sätt som
Frågan måldokumenten tillräckligt förstyrande stimulera lärareär är att attom
utveckla sina undervisningsmetoder och använda verktyg.IT ettsom

målKort behövs tydligare i detta avseendesagt -

Åström från förhållningssätt.Lage Skolverket hade här dualistisktett
politiskaDe styrmedlen tillräckliga, måldokumenten.börär övermen man se

frånReinolfPer Svenska Kommunförbundet, ansåg mål.det krävs tydligaatt
Lise-Lott Landsorganisationen, såg ocksåHansson, betydelsen ställeratt statenav

påkrav kommunerna. Lika viktigt följer och värderar resultaten.är att staten upp
framhöllsDetta flera, inte minst Reinolf.Perav av

frånFör kunna jämföra resultaten skolan frågaoch kunna bedöma dem iatt om
kvalitet och likvärdighet mål. Vårtbehövs tydliga och entydiga frånintryck
hearingen måldokumenten bör i syfte tydliggöra samhällets kravär överatt attses
vad gäller infonnationsteknikens roll i skolans undervisning.
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Inledning

Gunnar IT-kommissionenHedborg,

långtståravstämning vi idag, hur vi harSyftet med denna belysaär att var
utvecklingen, vilka problem vi har och hur vi skall hantera dem.kommit i

samlaprimära för idag inte sprida kunskap, kunskap.Det är att utan attoss
gårför vidare.vi samlar in under dagen skall ligga till grund hur vikunskapDen

föremåldålärarutbildningen, den förVi medvetet valt intehar äratt att ta enupp
offentlig utredning.

gångenåret någonsin,juni första det fördes bred debatt i riks-iFörra var som en
områden,IT-frågor. såsomsamhällets alla utbild-gällande innefattadedagen Den

säkerhetsfrågor. också gång årsjukvård och fattades beslutning, Det ett att en per
Åretsfrågor debatt november.debattera kring i riksdagen. ägde den 27IT rum

debatten följande, jag citerar: Det uppgift försade underInes Uusmann är en
navigera i det infor-lära eleverna värdera information ochskolorna att attatt nya

svåra tillfredsställa och där det möjligtmationsflödet. behov,Det är ärär attsom
IT-kommissionen och Utbildnings-och viktigt skolan hittar denna roll.att nya

månadkommer därför i genomföra hearing dendepartementet nästaatt en om
långtutvecklingen stöd. avstämning hur vipedagogiska med IT Enettsom av

vi vidare."kommit i Sverige och hur skall

går innebäri samhälle där utvecklingen allt snabbare. kunskapVi lever Det attett
måste underhållas.bli färskvara, förnyas ochallt kommer Det äratt en som enmer

de elever lämnar skolan har kunskapssökandeutmaning för landet att som en
sådanBlir vi i Sverige duktiga utveckla reflexreflex i ryggmärgen. att en

vi goda förutsättningar för utvecklingen i landet.skapar

livslånga ihågkommer cirka 5förbereder skolan det lärandetHur Barn procent
hör, vad de läser, 80 vad de och 90vad de 10 görprocent procentprocent av avav

nåvi, för bättre resultat ochvad de lär till andra. Detta säger ettut att attoss enav
måste få aktivtinlärning, eleverna bli aktiva. innebärbättre Detatt ett mermer

också påståvill kunskapssökandeoch kunskapssökande arbetssätt. Jag att ett
livslångabättre förutsättning för det lärandet.arbetssätt enger

mål. påredskap och inte har ofta funderat vi fokuseratmig IT JagFör är ett ett om
så iför mycket den pedagogiska utvecklingen har hamnat skugganIT, att av

fårFörhoppningsvis vi det idag.tekniken. ett svar
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målvilka finnsVilka krav och1

måsteVi minska utslagningen1.1

LandsorganisationenLise-Lott Hansson,

samhälle kommer kräva ökad specialisering och bredareFramtidens att
gårpåför skolan. Elever idagbaskunskaper. detta det liteTrots att vet satsas

kunskaper läsa, räkna och skriva.skolan grundläggande i attut utan
något åt elever.viktigt den ökande utslagningenDet viär göratt av svaga

livslånga lärandet för hur viktig skolanRubriken Sk01an, IT och det tonenanger
också för eventuellagrunden läggs för lyckad framtid, deDet därär en men

livet. Rubriken inte särskiltmisslyckanden individen lever med hela ärsom
livslångtkontroversiell. Behovet lärande faktum och det skolanärärett ett somav

grundläggande färdigheter, metoder ochskall förutsättningarna; baskunskaper,ge
svårt framtiden, endaför ständigt kunna lära sia detverktyg Det äratt nytt. att om

intesäkert den idag.är är att utsom ser som

påFramtidens utbildningkrav

på särskilt med tankekan tycka kraven utbildning orimligt högt,Jag sätts attatt
mångaså många ifinns arbetslösa bra utbildning. det väldigtdet med Dessutom är

förmåganfårarbetslivet inte möjlighet använda sin kompetens. Saknas attattsom
detnyttja anställda flestakunskaper och kompetens hos de De är överens attom

delta aktivt i samhälls- ochidag behövs utbildning tidigare för kunnaän attmer
arbetslivet.

baskun-Arbetsgivarna vill ha ungdomar med bred gymnasieutbildning, bredare

språk,teori, teknik ekonomi. ungdomar skall haskaper, data, och Dagensmer
förmåganproblemlösningsförrnåga, kreativitet social kompetens, d attsamt v s

umgås, lyssna och ställa krav, delaarbeta tillsammans, fatta beslut,gemensamma
viinformation, kritik Allt detta skall skolan geoch Jag tror attta emotge m m.

måste utbildning, med färregenerell gymnasieutbildning. Enännumot en mer
ingångar specialiseringen i grad utvecklas efteroch bredare idag, där störreän

mångfald igymnasiet. kommer behövas fortsatt expansion ochDet störreatt en en
utbudet eftergymnasial utbildning.av

Satsningar besparingareller

från1996 000 tillKostnaden elev i grundskolan varierade under 39 caper
förstås på faktorer.76 Till viss del beror skillnaderna strukturella000 kronor.

påverkarförhållandenGeografiska och andelen invandrare faktorerär som
politiska prioriteringar ligger bakom dessa skillnader.kostnaden, ävenmen
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Under perioden 1991-1995 minskade kostnaderna för undervisning i grundskolan
med 19 elev. Specialundervisningen minskade med 30 hem-procent procent,per
språksundervisningen med 55 den vanliga undervisningen med 7procent, procent

svenska språkoch andra minskade med 33 Besparingama idagharprocent.som
bromsats och det tycks allmän uppfattning skolan behöverattupp vara en mer

Ändå kommer uppgifter fyrade statliga miljarder i 1/4att extraresurser. om av
gårkommunerna inte alls till skolverksamhet, de speciellt förärtrots att avsatta

vårdskola, och fårDet behövs till skolan, elever inte till-omsorg. mer resurser
nå målräckligt förstöd de regering och riksdag.att sattssom avupp

En likvärdig högskola med kvalitet

Skolverket fram intressant statistik bland visar nästantar annat attmassor av som
går6 ungdomarna nian med ofullständiga betyg, och den andelenprocent utav

ökar. ocksåVi flickor har bättre betyg pojkar i grundskolan. Viänvet att vet att
andelen barn med särskilda behov har fåökat och allt andel sig intestörreen anser
den hjälp de behöver. gårAv de elever gymnasiet idag har 5 ofull-ut procentsom

råderständiga betyg. skillnaderDet mellan olika de teoretiskastora program,
har mindre andel elever med ofullständiga betyg. Idag avbryterprogrammen en en

allt också mångaandel elever sina gymnasiestudier. Vi eleverstörre vet att mest
sitter och längtar efter och skoldagens slut.rasten

Hur vi denna information Det behövs analys de faktatar vara mer av som
åtgärderredovisas och framför allt leder till förbättringar. finnsDet storsom en

uppslutning bakom principen skolan skall lokalt, det finns alltatt styras trotsmen
nationellt intresse, nationellt statligt någotingripa fel.när ärett ett attansvar

Skillnaderna mellan kommuner i olika måste åtgärdas, såskolor analyseras och att
fårvi likvärdig skola med hög kvalitet.en

Vad skulle det kosta alla barn med särskilda behov den undervisning deatt ge
såbehöver Varför det flickor har bättre betyg pojkar Varför har arbetar-är änatt

bam betyg tjänstemannabarn Varför sprids inte de goda pedagogiskasämre än
formerna bättre och snabbare, vad fallet idag Varför lyckas vissa lärareän ärsom
och skolor bättre med entusiasmera elevernaatt

inteJag det sig den tekniska utrustningen, arbetssätt,rörtror att utanom om
människor, relationer måsteoch pedagogik. Eleverna känna det roligtäratt att
till skolan. jag föräldramöte, gårDet min flicka i fjärde klass, och möttesettsa

hånskratt från förälder. vi föräldrarHar inställningen det inte kanett attav en vara
dåroligt i skolan, våraundrar jag vad vi förmedlar till bam. det inteAttatt

alltid kan roligt i också,skolan, det inser jag jag övertygadärattvara men om
gårdet hitta arbetsformer, skolarbetet spännande lustfyllt.ochgöratt att som mer

En förutsättning jag undervisningen blir individualiserad, lärarenärtror att attmer
inte enbart hela klassen varje individs intresse, möjligheter och framförutanser
allt behov stöd.av
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Lärarroll i förändring

årenfått i och med allauppenbarligen arbete deharLärarna senasteett tyngre
måste på lärarna utvecklar skol-nedskärningar. det vi ställa höga kravTrots att

omvärlden för-förändras, vilket självklart eftersomarbetet. Lärarrollen ävenär
måstemåste Undervisningen blibli handledare.ändras. Lärarna mermer av

kvalificerad använd-vilket innebärprojektinriktad och uppsplittrad i ämnen, en
måste pedagogerkunskapskällor.ning olika Lärarna än ämnes-mervaraav

många iutanför skolanspecialister. kan och börI ämnen engageraspersoner
för varandra, samlaundervisningen arbeta i arbetslagLärarna bör stöttaattmer

måste bli del-åstadkomma flexibilitet. möjlighetoch ökad Dekompetens attges
pågår. arbetssättutvecklingsarbete sprida kunskaper braaktiga i det Att omsom

tillmåste Lärarfortbildningen och antagningenbli viktig del i fortbildningen.en
måste socialförändras. dag behövs helt kompetenslärarutbildningen I änen annan

lämplig för katederundervisning.den som var

gårpågår intediskussion antalet elever i varje klass. DetDet att ettgeomen
på rimligt. enkelt det blirgenerellt vilket antal Detär är säga attatt ensvar som

samspelet mellan elever ochfler det viktigastebättre skola med ärvuxna, men
fall25 elever iIbland kanske det räcker med lärare annatettmenvuxna. en

två lärare 16 elever.kanske det behövs

skall de ha i framtidens skolaviktig skolledarna, vilken rollEn ärannan grupp
gångekonomer, pedagogiska ledare eller alltSkall de administratörer, envara

förfinnas i skolan och denRektorn skall chef, han eller hon skall ansvaravara
allt. organisa-utvecklingen, behöver inte eller kunna Ipedagogiska göra enmen

på den kompetensen.tion bygger arbetslag kan rektorn komplettera egnasom
påi skolan, olikadet finns andraVi skall heller inte glömma bort att vuxna som

sinkan bidra till verksamheten med kompetens.sätt

är flera hjälpmedel i undervisningenIT ett av

självändamål,påpeka något fleradetSlutligen vill jag datorer inte ärär ettatt av
förespråkar varje elev ska hainte till dem atthjälpmedel i skolarbetet. Jag hör som

finnsfrämjar samarbetet det intedator. detJag tvärtomtror att enomen egen
uppgift. Vi innehavkompensatoriskdator till varje elev. Skolan har vet att aven
vanligt i arbets- och samhälls-datorer starkt klassrelaterat. Eftersom datorerär är

måste i kontakt med datorer.livet, skolan till alla elever kommerattse

förviktigt hjälpmedel, inte minstviktig kunskapskälla ochRätt ITanvänt är etten
tillräck-Internetuppkoppling 800 elever intebarn med särskilda behov. En är

får tillgång till denhar hemmaligt, risken bara de elever datorär att nyasom
i varje klassrum.kunskapskällan. räcker inte heller ställa dator DetDet att ut en

måste skallmåste in i sammanhang.finnas strategi och den Lärarensättas etten
få och utbildningsjälvklart skall läraren stödinte behöva dataexpert, utanvara

bistå Många siglärare kännerteknisk kompetens kan med kunskaper.samt som
för utvecklingen.idag osäkra och det hinderär ett
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Frågor till Lise-Lott Hansson

åliggandeSköter inte kommunen sitt skolanvad gäller

målNej, det finns för vad skolan skall klara vilkaoch kunskaperuppsatta av
då gåreleverna skall ha de lämnar följsskolan. inte idag, elever medDenär ut

ofullständiga betyg eller inte har fullständiga läs- skrivkunskaper.och

nårAlla elever förutsättningarskall ha du, hur vi ditsägersamma men

måste frånFör det första det finnas strategi och regeringens sida för hurstatensen
detta måsteskall lösas. det andra det finnasFör kostar alltDet trots attresurser.

mångaköpa datorer. När dessutom lärare känner de har bristfälliga kunskaperatt
finns någonstans.inte den där riktiga drivkraften

De satsningar KK-stiftelsen eller Skolverket har gjort visar fört att attsom ex
lyckas krävs hårtdet handlingskraftig eldsjäl, förarbetar atten person, en som

framåt.driva utvecklingen ståNär sedan denna slutar, kan dyra datorerperson
outnyttjade. räcker inte med finnsDet det människa ochatt troren ensam som

måstedriver utveckling. Det hela skolan. Alla lärare och skolledareen genomsyra
måste medvetna vad behövs.vara om som

påskyndaVad skulle kunna förgöra utvecklingenstaten att

Staten skall tillvara informationden Skolverket redovisar. skallDeta som ana-
åtgärder.lysera vidta måste någonoch möjligt till tillDet det och medär att typ av

målen.riktade insatser nå måsteför Framför bli tydligare förallt det kommuneratt
ställer krav.att staten

många påMin uppfattning är skolan redan har väldigt sig vilketkrav kanatt
påskapa frustration Ställer vi forskolorna. mycket krav eller ställeruteen

påvi fel krav skolorna

Jag tycker inte vi förställer krav skolan. Skolans uppgift för-äratt stora att
bereda ungdomarna för livet efter skolan. förändringar iSker samhället eller

måstearbetslivet tillskolan ungdomarna förberedda. Skolan fortfar-är ärattse
för från måste åstadkommasande allt isolerad omvärlden, allt inte inom skolan,

ocksådet viktigt använda de finns i omvärlden. Arbetsmark-är att resurser som
nadens intresserade delta och komma med synpunkter. finnsDetärparter attav
specialistkunskaper på företag myndigheteroch kan bidra till stödjaattsom

sålärarna. måste påDet inte lärarna klara allt hand.är att egen

råd härifrånVilket främstaär det du vill vi skall medatt ta oss

viktigt minska gårDet utslagningen. elever ofullständigaAtt medär att utsom
betyg, hoppar skolan, eller fårhar särskilda behov den hjälp de behöver.av

skulleJag vilja vad det kostar fördem nödvändiga klara sigveta att attge resurser
i mångaskolsystemet. Jag skulle beredda betala den kostnaden.ärtror att att
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fårSamhället förändras inte efter1.2 skolan halka-
Gustaf Richert Industriförbundetoch Thomas Falk,

då fråninlägg levererades skriftligt ingen Industriförbundet hade möjlighetDetta
vid hearingen.närvaraatt

förändringstakt ökar och det viktigt skolanSamhällets snabbt inteår att
påmåstekommer efter utvecklingen. Skolan stimulera eleverna läsa vidarei att

framför tekniska och naturvetenskapligahögskolor och universitet, allt inom
så långtmåste få efterindivid utvecklas möjligt,Varjeämnen. utrymme att som

rådsina förutsättningar. Sverige har inte med annategna .

fåtal frånIndustrin direkt skolan. allra flesta kommeranställer endast Deett
från någon utbildning. Industrin riktareller mindre yrkesinriktadnärmast mer

således på nyanställda skall ha tilli första hand kraven vilka kunskaper som unga
varifrånde yrkesskolor, högskolor och universitet de förväntas komma. Dessa

förmedla till skolväsendet vilka krav ställslärosäten förväntas i sin tur som
på tillgodogöra sigspecifika förkunskaper för eleverna bra skall kunnasättatt ett

måste för-därför braden högre utbildningen. Ett krav skolan sättatt ettvara
utbildning. följandebereda ungdomarna för högre eller yrkesinriktad I deten

beträffanderedovisas sammanställning de förväntningar industrin harav somen
viktigaste krav därför rimligenmänniskor skall anställas och de somunga som -

måste påställas skolorna.

för förändring lärandeBeredskap och

ständigt och förändringstakten ökarSamhället, inte minst industrin, förändras
måstesåvälutmaning för lärare elever. Skolsystemetsnabbt. Detta är storen som
dåkursinnehållså förändras snabbt.flexibelt och hjälpmedel kan Förstattvara

föränderligautexaminerade ungdomarna fortlöpande omvärldenskan de motsvara
krav.

förmåga.såvälSkolan skall bibringa människor kunskap Det är avunga som
industrin för samhället i övrigt och förbetydelse, inte bara för utanyttersta ung-

förmåga förändring.själva, eller sig till Dendomarna de haratt attges anpassa
inlärda kunskaper i snabbsnabba utvecklingen inom teknik och samhälle gör att

måstesådana. Varje individ för lyckastakt kan behöva modernareersättas attav
förmåga yrkesverksammatill ständigt lärande under hela sittha beredskap ochen

sådantmåste liv. bör i dessaliv. Skolan förbereda sina elever för Lärarnaett
avseenden föredömen.utgöra
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förmågaSpecialister med samarbetaatt

Samhället i sin helhet liksom industrins verksamheter och alltprodukter utgörs
komplexa oftaUtvecklingen de enskilda komponenterna kräversystem.mer av av

olika specialiserad kunskap. Industriell verksamhet sker därför i ökande grad
företag lika såledesväl individer samverkar i nätverk. Det ärattgenom som av

förmågabetydelse ungdomar redan i bibringas aktivtskolan godstor att att sam-
verka med individer med andra kunskaper och intressen.

Skolan bör i högre grad hittills stimulera eleverna till intresse föravsevärt än
långsiktigbaskunskaper fortsatt betydelse för tekniska ochämnen som ger av

industriella yrken. Matematik, svenska, prioriterasengelska och datakunskap bör

idag. gäller inte bara antalet lektionstimmarDetän ävenutanmer engagemang
och kompetens lärarna.hos Den andel högstadieeleverna söker sig tillav som

måstetekniska och naturvetenskapliga i gymnasiet öka ytterligare.ämnen

Samverkan mellan skola och näringsliv

måstebild industriell verksamhet förmedlar positiv.Den skolanav som vara
tillfredsställaEtt detta och andra de här anförda kraven varjesätt äratt attav- -

skola har och konstruktiv samverkan näringslivet.med det lokala allraDenära
påflesta företag har insett betydelsen detta och ställer och sin ort.av upp, var en

tillgång fråntarDetta för skolan, inte skolan dess utvecklaär atten men ansvar
förstklassiga ungdomar lämpade för vidare utbildning yrkesliv.och

självklarhetDet svenska skolor skall arbeta med högsta effektivitet.är atten
såvälinnebär bland lärare elever skall medDet bra arbetasättannat att ettsom

måstemoderna, ofta hjälpmedelIT-baserade och metoder. Medel föravsättas att
fönnågaskolorna skall kunna ha förstklassig utrustning och utnyttja den.att

Vidare förutsätts de elever ha särskilda förutsättningar utvecklasatt attsom synes
fåtill ledande i samhället skall goda möjligheter utvecklas i sin taktattpersoner

måste få så långtmed den inriktning de väljer. Varje individ utvecklas som
möjligt efter sina förutsättningar. rådSverige har inte med annat.egna

Det bör observeras Industriförbundets synpunkter enligt krav, inteäratt ovan
önskemål. Vår framtida välfärd hänger de uppfylls.att
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Måldokumenten för1.3 skolan
Leif Davidsson, Utbildningsdepartementet

Skolan har historiskt lokal funnitsvarit där det samlad kunskap. Idagsett en
finns kunnandet fångai utsträckning utanför skolan. gäller denDetstörre att

fårkunskapen och bidra till alla del den. Skolan skall aktivt verka föratt ta av
fåralla lika möjligheter informationsflödeorientera sig i detatt att som

kunskapssamhället medför.

övergripandeDet styrinstrumentet för skolan läroplanen, vilken skrivenär är
utifrån förhållningssätt,mycket allmänt fokusering informations-ett utan

gårteknologi. läroplanen det dock finna rubriker innefattaI antal kanatt ett som
informationsteknologin. Skolan skall för skilda uppfattningar ochöppenvara

till kunskap. Undervisningen sakligskall och allsidig.uppmuntra vara

Likvärdig utbildning inte utbildningenbetyder överallt skall utformasatt
mångaDet behöver inte lika datorer i varje klassrum eller i varjesätt.samma vara

skola. skall fördelasResursema kompensatoriskt detDärsätt.ettsnarare
behövs också ocksådär skall det finnas Skolorna skallmer resurser, mer resurser.
aktivt fårmedverka till pojkar flickor lika möjligheter.och Det gäller iatt synner-
het informationsteknologin, hittills har varit pojkarnas domän. Skolorna skallsom
också förbereda eleverna för aktivt deltagande i samhällslivet. viktigtDet ärett att
alla väl rustade för i arbetslivet.är att ut

Eleven skall kunna orientera sig i komplex verklighet inforrna-med ett storten
tionsflöde och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder atten an-

alltsåvända kunskap viktiga. nödvändigt eleverna utvecklar sinDetär är attny
förmåga kritiskt granska fakta. inteEtt undersökande arbetssätt behöver nöd-att
vändigtvis förutsätta tillgångeleverna har till datorer. Skolbiblioteket, verklig-att
heten utanför skolan och andra källor diskuteras.kan undersökas och

Informationsteknologin få bådehar skapat helt förutsättningar för attnya oss
information och desinfonnation, detta ställer krav skolan eleverna nöd-att ge
vändiga förverktyg kunna värdera information och omvandla den till kunskap.att

En förändrad skolmiljö

Skolan skall god miljö för lärande. Skolan skall verka i den omgivning därvara en
mångadet finns kunskapskällor. enskilda skolans utvecklingDen hänger samman

med hur följer värderar, metoder och diskuterar hurprövarman upp, nya man
framgångsrikt går Mångavidare. skolans läroplan inte kopplad tillärattmenar
informationsteknologin. tycker finns mycket grundläggande formu-Jag detatt av
leringar stöder användningen informationsteknologin i skolan.som av

vårenIden proposition framlades förra finns mycket starka kopplingar tillsom
ocksåläroplanen, till den förändring informationsteknologin innebär förmen som

skolan. finnsDet uttryckt den pedagogiska vidgas.som arenan
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Skolan historiskt varithar lokal med böcker, lärare och samladsett en annan
kunskap. Idag scenariot kunnandet finns utsträckning utanföriär störreett annat,

fångaskolorna. gäller den kunskapen. Skolan har viktig uppgift iDet att atten
motarbeta samhällsutveckling där del invigda ochmänniskor i kunskaps-ären en
informationssamhället medan andra lämnas utanför.

förs ofta diskussion kring lärarnas förändrade roll, där läraren skallDet ochen nya
bådeha pedagogens och handledarens roll och samtidigt stödja eleverna i deras

kunskapssökande. präglades skolanFörut lära Idag präglas skolanatt ut.av mer av
vikten in.eleverna skall läraatt

Behovet strategiav en

måste finnas strategi för IT-användningen i strategi, börDet skolan. Enen som
kopplas till arbetsplanering, måstekommun och skola. finnas sammanhangDet ett
där datorer kommer in. läste Blairs strategi för det engelskaJag Tony göraattom
skolsystemet inriktat där finns mycket starkaIT. Han Detsäger attmer argu-

för utveckla läromedel IT-baserade. Storbritan-Problemetär ärment att attsom
fånien för litet för Storbritan-dessa läromedel lönsamma." marknaden iOmär att

nien för liten för det skall löna sig IT-baserade läromedel, hurproduceraär att att
då alltsåskall det kunna löna sig i Sverige finnsDet behovett stort att sam-av

förverka internationellt utveckla denna läromedel. Skolverket har blandatt typ av
fått till uppgift stimulera denna utveckling.annat att

Lärarutbildningen överses

måsteLärarutbildningen förse skolan med lärare informations-kan hanterasom
teknologi i sittverktyg pedagogiska arbete. Riksdagens utbildningsutskottettsom
har diskuterat lärarutbildningen och slagit fast finns behovdet starktatt ett attav

målen lärarutbildningen.med har därför tillkommit utredning,Detöverse en
Lärarutbildningsutredningen, leds ordförande i utbildnings-Jan Björkman,som av

vårenutskottet. De kommer lägga betänkande i slutet 1998. Därför detäratt ett av
inte nödvändigt diskutera lärarutbildningen deti denna hearing. Däremot äratt

påviktigt lärarfortbildningen, den kompetensutveckling vilaratt ta upp som
kommunernas inriktasoch skall läraren förmedlare dennaansvar som som av

kunskap.nya

skrivelse till riksdagen i redovisadeI höstas regeringen den utvecklingen som
skolområdet.skett inom Regeringen pedagogisk för-kanITattmenar ses som en

nyelse, pedagogisk utveckling skolans i sammanhang därverksamhet, etten av
skolan skall ha till uppgift likvärdig utbildning till samtliga elever.att ge en

måldokument påfinns klartDet ställer krav utvecklingsarbete inom dettaettsom
område.
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2 Hur det idagutser

IT revolutionär evolutionär faktor2.1 ellersom
Riis, universitetUlla Uppsala

djupgåendeInformationsteknikens påverkan på arbetsliv och samhälle innebär

påförändringar. tekniken revolutionära effekter,Vissa starkt och desstror
andra kommer absorberas skolan och bli hjälpmedel vidIT itror att ettatt
sidan andra.av

år,har funnits i skolan i fram till idag har deDatorer den svenska 20nästan men
Tillämpningsområdenainte betytt särskilt mycket för skolarbetet. blir successivt

fler, datorerna blir datanäten möjligheter.lättare använda ochatt ger nya
åren.för den teknikens roll i skolan har ökat kraftigt under deIntresset senastenya
frånteknik fascinerar mänskliga intellektet. skiljer sigNy och fängslar det Datorn

framstårtidigare mekanisk teknik den psykologisk maskin.attgenom som en
frågor och kunskapens villkor. Kanske kan fler läraDetta inlärningensreser om

sig kortare tid Kanske dagens lära andra saker andrakan sätt änmer unga
föräldrarna gjort

anspråksfull.påEntusiastema starkt retorik högljudd ochIT. Deras ärtror
inforrnationstekniken eliminera rad gamla kända pedagogiskaDen skallnya en

problem. sinElever skall bli motiverade, lärarna kommer utvecklaattmer
kompetens och bli skolor kommer omvandlas till"kunskapsnavigatörer", att

bådemedborgerliga ikunskapshus. Samverkan med andra skolor, Sverige och
utomlands, och med kommer fram. Allt detta kommer inärsarnhället växaatt -

måsteentusiastemas visioner eller mindre sig självt. naturligt-ske Detatt avmer-
förstårvis till hel del det till och med den inbitne teknikbejakare.mesten pengar,

står ändådetta kommer bli vid det gamla ochMot de svalas det mesta atttro, att
de egenskaper utmärker dagens skola de den till just skola.är göratt som som
kommer hjälpmedel vid sidan hjälpmedel.IT absorberas och bli andraatt ett av

två stårVi har här föreställningar varandra: revolutionärITmotsom som
alternativt evolutionär faktor i skolan.

påMiljardsatsning IT

påFör närvarande ekonomiska medel utveckla använd-mycketsatsas stora att
ningen i skolan. KK-stiftelsen miljard kronor, redan det mycketIT ärsatsarav en

Till detta kommer utomordentligt belopp svenskade kommunerstorapengar. som
pålägger sak, det sig uppskattningsvis ytterligare miljar-rör ett tresamma om par,

från år alltsåder rnillennieskiftet. finns1996 och fram till den klirrandeHär

IT-förespråkamasrealitet förutsättning visioner skall kunna bliförär attsom en
verklighet.
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Uppföljande forskning

1996 startade utvecklingsarbete kring i antal iHösten IT skolor och kommunerett
Sverige. Mina medarbetare och jag följer sedan dess verksamheten i de 27 allra

projekten, finansierade KK-stiftelsen och berörda kommuner.största av
vårtVi kommer fortsätta denna verksamhet inom för forskningsprogramatt ramen

ELOGIS, där Pedagogiska institutionen i Uppsala samarbetar med kollegor vid

Linköpings universitet.

27 skolutvecklingsprojekt vi följer skall förbrukaDe sammanlagt änmer
år. Såmiljoner700 kronor under medel för utveckling kring enskilttre stora ett

har svenska aldrig tidigare haft till sitt förfogande. viskolor Inte heller hartema
tidigare så såstark koncentration dessa medel till begränsat antalsett etten av

Ändå föregåttskommuner framoch skolor. har denna satsning haväxt utan att av
egentlig politisk genomlysning. ekonomiska satsningarna har beslutats förstDeen

och den eventuella samhälleliga debatten till vad skolan skall ha och varför,ITom
får komma i efterhand. Eftersom dessa projekt förfogar ekonomiskaöver mer
medel skolor i andra kommuner och län det rimligt de ligger iän är att anta att
framkanten det gäller utveckla användningen i skolan. DärförITnär att av

något utifrånkommer vi idag tala erfarenheter dessa projekt och skoloratt mer av
vi talar utveckling IT-användningen i svenska skolan i allmänhet.denän om av

förra läsåret,Under 1996/97, besökte vi och dessa 27 projekt.vart ett av
Vi besökte dem i ordning bild fick därefter.den de hade och den vistartat, var
På pedagogiskadet planet hade inte särskilt mycket skett och sjudande elev-en

såaktivitet kring har vi bara vissa ställen. inteIT Det mycketännu ärsett att
måste skolan skaffa den tekniska utrustningen, därefter skall kabelFörstsäga om.

dras och installeras, fortbildning försedan behöver lärarna kunnaattprogram
använda tekniken, och allt detta tid. det uppenbart elevanvändningMen ärtar att

ocksåkommer, förr eller uppenbart lärarrollen, harIT Det är attav senare. som
åren,förändrats hel del de 10-20 kommer fortsätta förändras.senaste att atten

Frågan hur detta sig.kommer gestaltaär att

Kommer skolan förändras i grundenatt

förhållandenframförDe sig revolution skolan centrala iattsom ser en av menar
Sådana förhållandenskolan kommer förändras i tillgrunden. skolan skola,göratt

det de systemimmanenta egenskaperna. gäller organisera kun-Detär sättet att
innehålletskaper för utläming och för inlärning, d skolämnena, i dem ochv s

mellan dem. vidareDet gäller skolans arbetsorganisation, lärarnasgränserna
arbetsmetoder, lärar- och elevrollen inlärningelevernas arbetssätt, ochsamt
kunskaper. frågor lång mångamed tradition och försvarare.Det är stora
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tid.vårt och förändringsarbeteSkolan samhälles organisationerär största taren av
stånd-evolutionäraviktigaste intar ofta denskolans aktörer,Lärarna ärsom vuxna

på fortsatta utvecklingen.punkten och den kommer prägla den Natur-satsar att att
medrevolutionärer lärare, andelen aktörerligtvis finns det bland vanligaäven men

skolhierarkindenna vision blir vanligare högre i den kommunala manupp
vänder blicken.

aktivtläroplaner det elevenEnligt den kunskapssyn präglar dagens är somsom
främsta uppgifttillägnar sig kunskap, färdigheter och värderingar. Lärarens är att

hållaoch visst antalstödja denna inte katederperson att ettattprocess, vara
från läraren skall hainte helt läraravtalet 1995 innebärlektioner. längreDet attnya

årsarbetstid arbetsuppgifter utföras.och inom för den skall olika slagsramen
varierat och läraren handledare.Undervisningsarbetet blir mer av enmer

på ITHur ungdomarser

djupgåendepåverkat arbetsliv samhälle innebärhar redan ochIT sättett som
återkommerdjupgående jag till. del dettaförändringar; Somhur av sam-pass en

ochockså aldrig upplevt tillvaro datorerhälle finns dagens ungdomar utansom en
också bär värderingar.kanske nyasom

IT-råd.år regeringen Ungdomens sitt första betänk-sedan tillsatte IFör ettett par
på IT-användningoch människor. Ett exempel braande, SOU 1996:32 Möss

livet.skrev de: "Tekniken bara naturlig delbland barn och ungdomar, är en av
skolgången, under fritiden och i samband medi delar arbetet,medDen är av

alls inget underverk.kommittéuppdraget. Tekniken inte märkvärdig ochär
Nyckeln till MEGA-används. sitt slutbetänkande, 185bara I SOU 1997:Den

lång tid dis-"Detbeskriver de "det gamla samhället"BYT ET, trögt: atttarsom
frågorna. diskussionenkutera och behandla samhället kommerI det snararenya

fattats."efter det beslutenattupp

välfinansierade projektfinns ochhär parallell till deDet storautser som om en
förespråkarepågår upplever kanske intekring i skolan. ungdomensIT Dessasom

deskola, tyckervuxensamhället experimenterar med deras attutanatt snarare
pågår. Fråganhelaformar skolans IT-användning medan detsjälva med och ärär

dock hur representativa dessa ungdomar är.pass

Den poststrukturalistiska skolan

skolapoststrukturalistiska skolan. Enfinns tydligen föreställning denHär en om
också imångfasetterad, kanskeblirdär lärarrollen omvandlas och vagaremer men

gles-information via skola därskola där elever hämtar Internet. Enkonturerna. En
samtidigtdag i veckanbygdselever möjligheten studera hemmaatt somenges

Frågan sådan utvecklingkostnaderna för lokaler.skolan kan minska ärär enom
går universitetsutbildningvid konferenssannolik önskvärd. deltog jagoch I en om

"Studenten i centrum".temat
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två åldernföreläsare, iTre 50, tävlade med olika estradörupp-attruntvarav om
lägg för stårtala alla vi mitt i paradigmskifte. De menadeatt ett attom oss uppe
ingenting kommer bli sig likt, poststrukturalismen här för viäratt att stanna,mer
måste sluta planera den högre utbildningen till varjehänsyn students indivi-utan
dualism, vi inte utbilda några sådanaskall för vissa bestämda yrken kommer
inte måste stårfinnas i framtiden. Vi studenterna alla möjligheter tillatt ge som
buds använda den tekniken och i stället för gamla mossiga 40-talistiskaatt nya

låtaakademiker dem praktiskadet livets människor med erfarenhet denmöta av
modernaste teknikens användning och tillämpningar.

Det intressanta de studenter i konferensen visadedeltog tydligt deatt attvar som
så småningomblev våraprovocerade och till orda: Vi faktiskt akade-tog tror

miska studier, i förväg diskuterade fastställdaoch kursplaner och framför allt
fåvill vi skolning i kritiskt tänkande, ungefär vad de De hade kunnatvar sa.

hållningentillägga de inser den poststrukturella förutsätter struktureratt att att
finns liksom den postmaterialistiska attityden vilar erfarenheten livetsatt att
materiella förutsättningar för givna.kan tas

Lärarna2.2 och de yrkesgruppernanya
Gunilla LinköpingsJedeskog, universitet

PåInformationsteknologin sköter inte sig själv. del skolor, framför allten
finns idag teknikergymnasieskolor, redan anställda. Bibliotekarierna har
åren fåttunder de lära sig informationsteknologin försenaste attmer om

kunna hjälpa elever söka information hjälp den tekniken.medatt av nya
ocksåVi yrkesgrupper fram arbetar parallelltoch medväxerattser nya

lärarna.

har sedan mittenDet 80-talet varit i huvudsak motiv ambitionentre styrtav som
implementera datatekniken i skolan; demokrati, arbetsliv och inläming.att

har betonats informationsteknologinDet teknik alla elever skalläratt en som
kunna hantera, de bor i landet. infonnationAtt söka och kommuniceraoavsett var
via jämställs idag med färdigheter kunna läsa, skriva och räkna.nätet attsom

måsteArgumentet elever siglära hantera datatekniken inför det kommandeatt
arbetslivet, uppfattar jag idag nedtonat. Den IT-kompetens skolansom som

såförutsätts eleverna, generell behovet peka bestämda använd-är att att utge av
ningsornråden inför framtida arbetsuppgifter inte särskilt starkt längre.är
Forskning på någravisar idag knappast entydiga resultat positivt sambandettom
mellan IT-användning förbättradoch inlärning. Vad vi emellertid vet genom
lärares erfarenheter har haft positivaIT effekter för elever med särskiltär att
behov stöd.av
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förändra hjälpKraft med ITatt av

fjärde motiv lyfts fram gäller kopplingen mellan och lärandeEtt det ITnär ärsom
medel förändra blandinforrnationsteknologins förändringskraft. IT ett attses som

elevroll lärarroll. skall söka information skallarbetssätt, och Elevernaannat som
förändras och förutsesbearbetas, värderas, analyseras och redovisas. rollLärarens

bli eller navigatör i stället för kunskapsförmedlare.handledare, coach Förvänt-

på långt KK-stiftelsensningarna sträcker sig utanför skolans värld. FleraIT av
möjligheter med hjälp hejda utflyttningen iprojekt till exempel ITattstora avser

sinaglesbygdskommuner. Förhoppningen ungdomarna kan bo kvar, bedrivaär att
på företag istudier distans och efter avslutade studier kommunen.starta eget

flerFörändringsarbete tid, vi kan redan i dag konstatera allt lärareatttar an-men
undervisningen. finns tillämpningar alla ochvänder i DetIT ämnensom passar nu

liksom tidigare har den enskilde lärarens inställning till betydelse för elev-IT stor
gåri dela in lärarna i bero-användning skolarbetet. DetIT att grupper,ernas av

pående deras intresse för teknik eller för förändringsarbete huvudöver taget.ny

yrkeskategorier i skolanNya

gångna året yrkeskategorierVid sidan lärarna har vi under det funnit andra varsav
inflytande i undervisningen grund IT-användningen.och växerutrymme av

Påsjälv. främst gymnasieskolor, finns detTekniken sköter sig inte del skolor,en
tekniker anställda arbetsuppgifter datorer och till nätetär att attvars serva se
fungerar. saknar i regel denna tekniska och hänvisadeGrundskolorna ärsupport

undervisning hartill skolans datoransvarige lärare, vid sidan sin ordinariesom av
uppgift för IT-utrustning.skolansatt ansvarasom

också involVi har bibliotekarier IT-användningen blivitmött som genom mer
inte bara eleven i dennesverade i undervisningen tidigare. Idag stödjerän man

ocksåpåsökande efter information via uttryckeroch cd-romnätet utan man
önskemål bådeundervisningen, det gälleraktivt deltagande i själva närettom mer
planering redovisning elevarbeten. Vi hur lärarens och bibliotekariensoch serav

framväxandeyrkesroller sig varandra och i förlängningennärmar anas en ny
yrkesgrupp.

några flickor, utbildning i kom-kommuner erbjuds arbetslösa ungdomar, oftaI
Efter utbildning anställs de underIT- eller lärcentrum. avslutadmunens en

lärama.begränsad tid i skolorna dataassistenter och arbetar vid sidanute avsom

ansvarsområdenFörändrade och rollernya

bokstavlig betydelseYtterligare yrkesgrupp arbetar i skolan inte i äränen som om
eller lärcentra. förde k handledare anställs kommuners IT- Inom ramens som

ide projekt stöds KK-stiftelsen har kommunen byggt IT-centra treett av som av
gymnasieskolande kranskommuner förser med elever.av som
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fårdag i veckan eleverna i sin hemort, de beger sig till ochEn IT-centretstannar
påmed teknikens hjälp möjlighet skolarbetet tillsammans med eleverskötaatt

påövriga och med sina lärare, kvar skolan. anställda handledama,Deärorter som
vårt våraspedagogisk utbildning, vid besök i inte hittatalla har hade ännusom en

sågsin yrkesidentitet. uppfattade lärarna dem tekniker och inte villeDe att som ge
något pedagogiskt aktiv deldem medan de själva beredda att taansvar, var en mer

i elevernas arbete.

någraVi här hur yrkeskategorier in i skolan och tillexempel kommerser nya
viss del lärarnas arbete eller arbetar parallellt med dem. skol-Deövertar nya

många, funderaarbetarna inte särskilt det hur lärarna,värt överär ännu är attmen
professionell yrkesgrupp, lärarutbildningen detta. lärarnaoch Kommermötersom

höja sin IT-kompetens lärarutbildningenKommeratt satsa att attegen ge
studenterna möjlighet till IT-utbildningadekvat Upplever lärarna deen nya
yrkesgruppema i skolan hot eller möjlighetettsom en

Frågor Gunillatill Jedeskog och Ulla Riis

långtteknologi inte innebära pedagogisk utveckling.Modern behöver Hur
ni vi har kommit med den pedagogiska utvecklingenattanser

svårtGunilla Jedeskog: generellt det del iDet detär äratt ett storasvar, enge
försammanhanget. Vi inte tillräckligt mycket idag och dessutom harattvet svara

långt gå.vi kvar att

på något dåOm vi vi utvecklingenkunde hur skullegöra sätt,annat styra

Ulla Vi inte förändra historien. Vi den situation vi har idag.Riis: kan har
Vi påbehöver kunskap bygger praktisk erfarenhet. empiriska, kaotiskaDesom

svårfångadeoch erfarenheterna och överblickbara.behöver struktureras göras
någraPraktiken behöver förädlas med hjälp teori för vi skall kunna godaattav ge

råd. påForskningens för försöka denmetoder de verktyg vi kan användaär att se
måsteverklighet vi lever Teoretiska iakttagelser och slutsatser tillbaka till

skolvardagen, till lärarutbildningen och till fortbildningen.

gårTidigare har vi haft förändringstakt idag utvecklingen alltlägre ochen
påverkarsnabbare. Hur det oss

Ulla Vi har vad vi egentligen har. Vi kan likna det vidRiis: startat utan att veta
introduktionen riktigtjärnvägen eller elektriciteten, ingen vilka konsek-vetav

påden teknologin kommer medföra sikt. Vi forskare försökerattvenser nya nu
påspringa i hälama praktikema för reda utvecklingen är väg.att ta vart

Det bra för praktikema tyckte kartlägga verkligheten, detattvore oss om om
Mångaskulle bättre helhetsbild. vi intervjuat de intelärare säger attge oss en som

har tid reflektera och mindre dokumentera.ännuatt att
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Går då går sådet teori, utvecklingenutveckla snabbtatt en

Ulla Riis: jag. Seymour skriver iDet Papert The Childrens Machinetror
följande The children having love affair. They having love affair withare a are a

såthe They realise that the belong their generation. Ochcomputers. tocomputers
det. IT-kommissionen och Skolverket skall lärarnaLärarna, det stödär staten, ge

måsteeleverna inte har. Skolan strukturer och stöd för kritiskt tänkande.som ge

Då får mångaindividuelllärarna lönesättning, kan det inte bidra till att
fårlärare känner sig tvingade intressera sig for utvecklingen och dettaatt att

negativ effekt Tar de lärarna KK-stiftelsens informationdelen av

Gunilla Jedeskog: Vi har exempel där lärarna betthar band-stängasett oss av
dåspelaren. har såDe berättat de inte ställer den här utvecklingen,att om upp

fåkommer de lägre lön. kan inte självaDe längre den pedagogiskaatt styra
på.utvecklingen, påde de bäst konkret exempelDettaär äratt ett attsom anser

lönesättningen blir tekniskt inriktad.

Kan det finnas sprida kunskapenbättre vägar att

svårtGunilla Jedeskog: Vi har skolor och kommuner har spridasett att att
kunskap och erfarenheter till sina grannar, bland grund avundsjuka.annat

intresserade fått.Däremot andra den lärdom skolorna harär av

Ulla Vi inte exakt varförRiis: grannkommuner vill lära varandra.vet av
kan finnas fleraDet bakomliggande faktorer. positiv möjlighet tillEn med

exempel individuell lönesättning grannkommuner kan köpa över lärareär att
från skola, fråntill exempel har drivit projekt med stöd KK-stiftelsen.etten som

finns påexempel detta skett kanske effektivaDet och det och konkretaäratt mest
på.sprida kunskaper erfarenheterochsättet att

framgångVad kännetecknar och vilka hinder för utvecklingen finns det

Gunilla Jedeskog: deI skolor har kommit längst finns tradition attsom en
nivåer,utveckla och förändra skolan. olikaEtt till exempel ärengagemang

fålärarna ocksåsig hörda. viktig skolledaren,En det börgöra ärattvana person
vågar lyfta fram idéer och uppmuntravara en person som nya engagemang.

viktigaHur pengarnaär

Ulla viktiga för frånRiis: De skall känna kommunin-är att mottagaren press
vånarna, fårandra skolor och andra kommuner. Skolan förtroende förvalta.ett att

fått förhållandeFlera kommuner har mycket i till antaletstora summor pengar
invånare. måsteFör huvud kunna med dessa iöver göraatt taget av pengar en
sådan situation ialla anställda skolan engageras.
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framgångsfaktorer föräldratryckhar det gällande elev- ochHur sett ut som

frånvarovi finns inte i organiseradUlla Föräldratrycket har DetRiis: noterat av.
individnivå. kommun fanns hadeform, däremot I en en pappa som enmen

hjälpte tillkonsultfirma i databranschen, han utvecklingsprocessen.att startaegen

fårGunilla Jedeskog: Om föräldrar kurser eller blir insatta i problema-mer
tiken de sigengagerar mer.

Informationsteknologin2.3
kommer den revolutionera skolanatt-

Jens Pedersen, Linköpings universitet

Informationsteknologin första, och heller den enda, teknologiinte inteär som
förmåga. mångaBakom föreställningar förhopp-tillskrivits revolutionär ochen

informationsteknologin döljer önskan den skall med-ningar sig attom en om
framför ekonomiskaföra pedagogiska och kanske allt vinster.

skall kortfattat redogöra för jag har skrivit uppdragJag rapport,en som av
påverkanHuvudsyftet kan studera den förmodat starkaSkolverket. sägas attvara

ocksåSyftet belysalärarroll, elevroll och skolans arbetssätt IT har. är attsom
flickor, effekter ochden effekt datorer kan ha pojkar och gällande eleversamt

inlärning.

i sedan förändrashar forskats datorer skolan länge, tekniken helaDet menom
tiden och forskningen släpar efter den tekniska utvecklingen. studie har iDenna

framåt. ändåvarit forskning ochhuvudsak inriktad 1990 Det betyderrunt att
frågordet mycket inte finns med i forskningen, till exempel hur viär som om

påverkas tillgångvi har tillleva i samhälle där Internet.ettattav

måste ihåg få tillgång tillVi komma den allmänheten började Internetatt stora
tillgångelever har till idag varierar väldigtförst 1994. Andelen Internetrunt som

spårmellan länder och olika skolor, effekterna detta det ingaännumen av syns av
några teknik intei forskningsrapporter. Mycket det ärpresenterasav som om ny

sådantforskningsresultat, jag har försökt undvika material. har hellerJagattrena
inte tagit med forskning distansundervisning i rapporten.om

förmågaTeknikens revolutionära eller evolutionära

årenhundra har människan haft känslan leva i deDe senaste att ytterstaav av
då går Infonnationsteknologindagar allt snabbare och snabbare. inte den endaär

förmågateknologin tillskrivits revolutionär det gäller skolan.har närsom en
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tekniken i sig väldig kraft skapa möjligheterTanken har ochattatt atten nya
alltsåskolan mossig institution inteär ären ny.

åstadkomma mångarevolution inom skolan finns före-Kommer IT Detatt en
påverkaställningar hur informationsteknologin kommer skolan. framtidenIattom

kommer inte behöva till skolan varje kaneleverna dag, de lära distans, deatt
lär mångasig snabbare med hjälp de kommer inte behöva lika lärar-IT, attav
timmar föreställningar ligger ekonomiskt intresse. finnsBakom dessa Detetc. ett

önskan informationsteknologin skall medföra pedagogisk revolutionatten om en
fåkraftig rationaliseringsvinst.och ekonomisk Eller kommer vi upplevaatten en

evolution Vi har idag video, bandspelare och informationsteknologinTV,
kommer precis tidigare teknologi assimileras med övriga tekniskaattsom
hjälpmedel i skolan, enligt uppfattning.denna

påInformationsteknologin tidigare Framfördock annorlunda teknik. alltär än
påverkar områdengrund det teknik fler radio, telefon och TV.är änattav en som

förvån-det gäller kring faktiska förändringarNär resultat de deägt ärsom rum,
små, vilket kan bero vi inte har den tekniskaslutetansvärt ännuatt sett

utvecklingen. Vi intresserade det kan för tidigt ellerär attav svaren, men vara ge
några mångaForskning visar idag det finns idéer och framtidsvisioner,attse svar.

i praktikendet har skett lite.att ytterstmen

Flickor, pojkar och IT

detNär gäller forskning hur pojkar och flickor använder och informa-om ser
såtionsteknologin forskarna samstämmiga. för sigResultaten i och inteär över-är

raskande, de med tidigare forskning gällande kön ochstämmer överens natur-
Flickor vill i utsträckning mening,vetenskap. sammanhang och destörre serse

nå mål.tekniken medel Pojkar däremot oftare teknikenett att ett ettsom ser som
egenvärde. samhällets synvinkel flickomas inställning sympatisk ochUr är mer

någonjag kan inte anledning till försöka förändra den. fler kvinnorFöratt attse
skall söka till naturvetenskapliga utbildningar krävs kanske ökat inslagett av
relevans för dem i de tekniska utbildningarna.

Visioner framtidenom

Gemensamt för framtidsvisionema framställseleven renodladär att som en
rationell varelse. Skolans sociala betydelse eller betydelsen för fostran diskuteras

på svårigheternainte. Det beror antagligen hur informationsteknologinatt att se
kan användas i dessa sammanhang.

många ståinlärningBättre kan innebära väldigt olika saker, det kan för billigare
skola, motiverade variation i Pedagogiskelever, ökad undervisningenmer osv.
debatt handlar inte i första hand det effektivaste organisera undervis-sättet attom

fråganing; den värderingar och vilken skola vi vill ha.är en om
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del forskare har försökt kvasiexperimentellaEn studier förgöra att se om
inlämingseffekten ökar eleverna använder datorer. Problemet dessanär är att

svårastudier mycket Vitolka. känner inte till alla informations-är ännuatt
användningsområden,teknikens precis vi inte riktigt visste vivad skullesom

använda elektriciteten telefonin måsteoch till dessa tekniker Vi kunnanär var nya.
skruva ned förväntningarna, jag inte förhoppningaralla kunskapslyfttror att om

rationaliseringaroch kommer infrias.att

Låt underifrån,bra användning inforrnationsteknologin fram detväxa troren av
jag de resultatetbästager

Frågor till Jens Pedersen

påSkall vi fortsätta och hoppas bra utvecklingtro en

Undervisningen kan bli roligare och bättre, vi har fortfarande läraremen samma
måste få förståoch elever. Skolans arbete eleverna och förvandlaut att att

information till kunskap.

Blir inlärningen bättre med hjälp den teknikenav nya

Nej, inlärningen behöver inte bli bättre. blir inte godare för vi tillMaten att exem-
mikrovågsugn, fårpel använder vi bättre förutsättningar, det blir enklare, attmen

långtlaga Vi i Sverige ligger väldigt fram i utvecklingen. KK-stiftelsensmat.
satsningar kommer dessutom kunskapsövertag.att ett stortge oss

Är allt bragörssom

fårhänder mycket i svenska skolor idag. Allt kanske inte viDet braär väntamen
går dåligt,och inte förhand måste fåDet vad bra eller visäga ärattse. som

problem tekniken hela tiden förändras. ViEtt riskerarpröva. ärutrymme att att att
såhamna i fortbildningskarusell, vi aldrig kan komma fram till handhav-atten

andet. Tekniken bra, den inte lösningen visarallt. Det stavnings-är är tmen ex
till viss del underlättar arbetet för elever med läs- och skriv-programmen, som

svårigheter, de kan naturligtvis inte stavfelen uteblir.attgaranteramen

Finns följadet andra sätt vi snabbare kan tillämpagöratt attupp, som
resultaten

personligen inteJag de förväntningar finns tekniken,ITtror att motsvarar som
förväntningarna har helt enkelt varit för höga.

Är såteknologinden verkligen viktignya

Infonnationsteknologin inte det enda skolorna behöver. Det mycketär är som
frånskolan behöver idag, måste fåallt läroböcker till bättre. Skolan självanya

på.vad den vill läggaavgöra resurser
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når måletHur vi3

Skolans informationsmonopol bryts nedkunskaps- och3.1
Åström, SkolverketLage

påFrågan viktigt, hur implementeras bästainte längre IT sättIT ärär utanom
på måstedetta sker bästaskolan och undervisningen. Kunskaper huri sättom

måsteMånga spridasoch kan mycket, erfarenheternaspridas. aktörer vet men
konferenser, tidningar,via seminarier, rapporter etc.

Äveni idag och i framtiden. deni grunden positiv till läget skolanJag är om
mångaså ställen.generella bilden inte ljus, händer det ganska mycket ganskaär

så Ulla Riis och hennes medarbetare harinte mycket läget vadJag änvet mer om
länder.ingen heller, varken i Sverige eller andradet görpresenterat, men annan

på vårthar gjort uppdrag.visar den forskningsöversikt PedersenDet Jenssom

Vår skaffa kunskap vilkenavsikt med tidigare nämnda studie att oss omvar
påområdetkunskap finns inom utbildning och Med tanke dedet IT. stora sats-

sådet problem viningar i kommuner och skolor idag ärgörs vetett stort attsom
på jag dock,lite vilka effekter har skola och undervisning. sakIT En vetom

fortsätter i hög takt.inköpen datorer till skolanav

Fler datorer i skolan

på åren detVi tittat 1993, 1995 och 1997. Vi kan konstaterahar närmare att
fördubbling antalet elevdatorer i grund-mellan 1993 och 1995 har skett en av

cirka elever dator.skolan. det cirka 20 elever dator och 1997 131995 pervar per
två år.på gymnasieskolanökat medAntalet datorer i skolan har 50 Iöver procent

går på vi ligger bland de främstadet 6 elever varje dator. siffror visarDessa attnu
ändånågot positivt. vill höjai världen, vilket naturligtvis i grunden Jagär ett var-

så tämligen lätt-ningens finger. kan inköpen datorutrustningDet attvara av ger
alla kommuner bliköpta för politiker och skolledare. Nästanpoäng satsar att

ocksåmånga politiskt korrektadetsamma gäller skolor.k IT-kommuner, Det gers
ansvarige tillsammans medoch pedagogiska bilder i lokalpressen, där den syns

datorer och elever.

Svenska i världsklass när gäller IT-utrustningskolor det

från jämförelseskiljer sig den i omvärlden, till och med iSituationen i Sverige
två det första harövriga länder i Norden, i eller viktiga avseenden. Förmed ett

några till IT-utrustning. det harinte fördelat öronmärkta medel Trotsstaten
IT-utrustning.svenska skolor kanske världens bästa
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frånDetta mycket medvetna ställningstagande 70 och 80-talen, visar det äratt
svårt få långsiktig nivåstabil, utveckling lokal hjälpmedatt storaen av

statliga utvecklingsprojekt. Flera studier visar verksamheten sjunkertemporära att
ihop de statliga utvecklingsmedlen försvinner. nationella strateginDen ochnär
politiken under 90-talet enligthar min mening i detta avseende varit mycket

framgångsrik.insiktsfull och Vi befinner i situation vidär i intestortoss en
behöver bekymra för kvalitet påoch kvantitet svenska skolors IT-utrustning.oss
Som nation vi befinna i det läget.är nästan attensamma om oss

Den andra punkten vilken Sverige frånskiljer sig andra länder det gällerär när
datorer och i undervisningen. för fokuseraIT Istället IT i under-attsynen

visningen har nationellade styrdokumenten betonat behovet förnyade, elev-av
aktiva arbetssätt och förändrad arbetsorganisation. Förenklat uttryckt handlaren
det undervisasluta datorn och istället undervisa hjälpmed dem.attom om av
Även framgångsrik.denna strategi har varit Skolämnet data har tagits bort ur
grundskolan för undervisningen inte skall fokuseras Följdendatorn. blevatt att

åktedatorerna specialsalarna och in i klassrummen, vilket naturligtvis gjordeur
dem ocksåtillgängliga för lärare och medför förutsätt-elever. bättreDettamer
ningar för förändra arbetssättet i skolan.att

går ändå så långsamtVarför det

går långsamt.Trots dessa goda förutsättningar det Eller det inte det jäm-Igör
förelse med utvecklingen inom går långsamt,vissa samhällssektorer det jämfört

gårmed långsamt.andra sektorer det inte Jämfört med andra länders skolväsende
definitivt går ändå våradet inte det, det betänker skolorgör trögt attmen om man

kanske området någothar bättre land.än annatresurser

implementera svårareAtt i skolanIT och undervisningen mycket ochär störreen
fråga den hur skall använda datorer i undervisningen. ställerDetän om man
frågan skolans arbetssätt och arbetsorganisation sin och främstIT,spets.om
dess kommunikativa låtermöjligheter, sig inte vidare infogas i denutannya
traditionella skol- och undervisningskulturen.

inte längre alldeles självklartDet undervisning skall ske i form förmed-är att av
Åtminstonelingspedagogik från ocksåkateder, det inser flestade lärare. deen

försökt använda till exempel i undervisningen. flestaInternet De lärare ärattsom
positiva till ianvända IT undervisningen, det visar bland KK-stiftelsensatt annat

Såattitydmätningar. har inte alltid förändradedet varit. attityderLärarnassenaste
till datorer årenoch i undervisningen har kommit underIT de ochsenaste
sammanfaller med Internets snabba utveckling i Sverige.

svårt förändraDet skolans organisation och arbetsmetoder. Sättet under-är att att
visa och organisera bådeundervisningen bygger kultur ochgammalären som
universell. många dådag det ungefär likadantI i skolor jag gick iutser som
Skellefteå försöksskolor på förvånansvärtstads i slutet 50-talet, likaoch det utser

Åtminstonehela världen. in bakom formalia och retorik.över trängerom man
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Vad sker skolansär monopol informations-att och kunskapsöverföringsom nu
håller på brytas ned. Medvetenhetenatt detta har format den nationellaom
strategin för Ändåutveckling skolan under l990-talet. går utvecklingenav
långsamt.

Frågan alltså inte längreär IT viktigt för Fråganär skolan. hur skallITärom
implementeras i skolan och användas i undervisningen. Skolans eventuella mot-
stånd brutet.är Men skolans lärare och ledning frågar sig hur skall vi göra-
Problemet ingen kanär Eftersomatt utvecklingen har gått såIT rasandesvara. av
fort finns ingen forskningännu eller beprövad erfarenhet kan något påsom ge svar
frågan. På nationellt plan arbetar viett naturligtvis med fram resultatatt ta genom

initiera utvärderingar och forskning.att För Skolverkets del detgörs mesta av
ELOlS-gruppen.detta arbete Tyvärr det långofta tid innan forskningav tar tar

och utvärdering kan redovisa användbara resultat.

Att sprida kunskaper och erfarenheter

Det finns många aktörer kan väldigt bådegöra mycket, för sig och till-som var
I dagens läge, då vi saknar empiri datoranvändningensammans. i skolan, bör viav

sprida de erfarenheter i landet.görs Metoderna kan och bör många;som vara
konferenser, seminarier, tidningar Distributionen skall båderapporter, ske påetc.

och i trycktnätet form de redan etablerade och relativtsamt resursstarkagenom
kanaler finns, Utbildningsdepartementet,t Svenska Kommunförbundetsom ex
KK-stiftelsen, och Skolverket. ocksåDet viktigtär fortsätta det samarbete ochatt
den samordning idag finns mellan de nämnda aktörerna och desom nyss gemen-

genomförda projekten.samt

Fortsatt satsning på kunskapsproduktion

Vad förväntar jag mig framtiden hoppasJag den nationella strategi,attav som
idag finns för implementera och utvecklaatt IT-användingen i skolan får fortleva
ytterligare några år. Det inte säkert,är valrörelsen sig ochnärmar nationella
politiker börjar uttala ambitioner för iIT skolan. Tyvärr finns det i delnya en
kommuner förväntningar på skall lösa genuint kommunalaatt staten problem
inom detta och andra områden. Idéer överstatliga projekt för intervenera påom att
klassrumsnivå finns det flera av.

Jag önskar och andra påaktörer nationellatt staten nivå får fortsätta tidigare,som
d syssla med kunskapsproduktion, framför allt initierav s forskning ochattgenom
utvärdering inom området, sprida erfarenheter, skapa goda förutsättningar och
utveckla tjänster skolorna goda förutsättningar utveckla användningensom ger att

IT i undervisningen. Slutligen jag användningenav tror Internet i skolansatt av
undervisning kommer kraftigtväxa under de åren.att närmaste
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ÅströmFrågor till Lage

tillräckligastyrmedlen ärpolitiskadeAnser du att

vill ingripapolitikertendenser nästanfinnsde räcker. DetiJag attatttror stort
räddjagtillräckliga,idagstyrmedel vi har ärklassrumsnivå. de ärJag atttror men

ochfå datorer IT.för fokusvi skallför stortatt

kommit det gällernäri Sverige harlångt utvecklingenupplever duHur att
arbetssättetkunskapssökandedet

omfattandegjortnyligenKK-stiftelsen harnågra tal.absolutaintekanJag enge
detvisarUndersökningenskolan.arbetssätt iochIT attundersökning om synen

ocharbetssätttill förändratattityderlärarnassvängning vad gällerhar skett en
teknologi imotståndlitefinnsförhållningssätt datorer.till Detderas motytterst ny

de skallinte hurdeProblemetpositiva.mycket ärlärarnaskolan, vetatttvärtom är
dåligt arbetssätt.bra ellervadkunskapfinns ingenoch det är ettgöra somom

så viktigt.erfarenhetsutbytetDärför är

fårföråldrade demvi välnärerfarenheterkunskaper och attKommer vara

fallet ganskai detutvecklingenproblem,primärt ärinte detJag är ettatttror
vijagallt, deteffekternafår vi intearbetasnabb. Vi atttrorvettrots att av

vänja vid.kommer atttvungna ossvara

någonting Skallnivåpå inte skall göra statennationellAnser du att man
passivvara

ocksåmåsteIblandkursplaner.måldokument, framför alltbör tittaMan över nog
kommunerskallvill inteförtydligas.politiken Jagnationelladen styraatt staten

kanskefå viktigastemåste prioritera. Detdetaljnivå, själv ärskolanoch skola
måsteförstandra slagheltfinnas problemdet kandatorer,inte köpaatt somav

prioriteras.

råder närojämlikhettill med denrättaför kommaskall viHur att somagera
informationsteknologiochmed datorerkonfronteraselevergäller hurdet

tillvi skallinnebärtillsyn, dettill uppdragSkolverket har attutöva attatt se en
eleverde flestaJaguppdragsköter sittkommun atttrorgentemot staten. som

informationsteknologi. Detvad gällertillräcklig kompetensskolan harlämnar en
området,undennålig undervisningharexempel där skolorenstakafinnaskan

åtagande.sittoch skolandå inte den kommunenskötermen

tillsynsmöjlighetenskulle prövaduReceptet attvaraanser

villidag, ingenkommunerför de flestaviktigtframåtsträvande jag ärAtt trorvara
i alla fall.det motsattavar
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3.2 Hur upprätthåller vi lärandet
Per Reinolf, Svenska Kommunförbundet

framtiden måste individen varje tillfälle till lära.ta Min personligaatt för-
hoppning är framtidennär vi iatt talar skolan kommer mycketattom avse

än vad idag.gör Om skall lyckas förändramer och utveckla skolan, krävs
tydligare mål.

Jag är projektchef för det skolutvecklingsprojektnumera Svenska Kommun-som
förbundet driver i samarbete med framför allt lärarnas fackförbund. Utifrån den
infallsvinkeln har jag för avsikt berätta hur vi arbetar ochatt vilka intryck vi har

framtiden. Vi hämtar vår kunskap från skolor frånav och lärare, inte i första hand
från forskning, praktiska erfarenheter.utan mer i

Vi skall tala det livslånga lärandet. Jag har fåttom med läggaattvara ett nyttupp
för lärarnas lönersystem och arbetstid, inte fokuserar på enskilda lektioner.som

Under förhandlingarna med lärarförbunden har vi haft mycket svårt hanteraatt
löne- och arbetstidsfrågan. Vi har tillfört 6 miljarder kronor under avtals-extra
perioden i löneökningar till de lärare särskilt bidragit till skolans utvecklingsom
och förnyelse. Det jättelikär satsning.en

Två bilder skolanav

Jag vill inledningsvis återge två bilder. Den företagetär Volvo med tänktena en
underleverantör i Gnosjö. Tänk underleverantören efter detaljeradeatt ritningarer
tillverkar viss plåtbit. Underleverantören får kontinuerligten ritningar till-attnya
verka plåtbitar efter, de medverkar inte alls inya utvecklingsarbetet, stårmen det
Volvo för. Idag ställs det krav på dessa företag, måstede själva börja funderanya

huröver de skall plåtbiten,utveckla hur den hänger med plåtbitarandrasamman
och hur den bildar På så sätt underleverantörensystem. växer fåroch en ny
relation till kunden, vilket interna konsekvenser på företaget. Denger nya som
sköter maskinerna måste börja fundera på hur han eller hon kan arbeta smartare,
och bidra till sakergöra bättre.att

Individen måste varje tillfälle helata tiden lära sigatt Individen måste arbetamer.
lärande. Dessa förhållanden företagenmöter idag och medarbetarna inteär ännu

vid situationen. Vi kan fråga vilkenvana organisation i samhället haross ett-
lärande arbetssätt Skolan någonsinHar ni hört talas företag söktettom som upp
sin närmaste skola frågatoch den hur arbetar lärandeman-

Den andra bilden hus.är Ett hus där vi utbildarett människor. Vi in demstoppar
6- eller 7-åringar och sedan kommer desom denär myndiga,är fostradeut och

rustade för liv i samhället.ett Dettagott tillhörsynsätt tidigare samhälle,ett nu
måste skolan sig.öppna
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upprätthåller vi detår skolan.många de börjar Hurinnanhar lärt iBarnen
några år skolanviförhoppningpersonligaMinlärandet är när prataratt omom

medvetenSamtidigt jagvi idag.vadmycket ärvi görkommer än omatt mermena
arbetsuppgifter.ochålägger skolan alltkontinuerligtviatt mer ansvar

måltydligareFörändra genom

vitillkommit framutifrån harmina erfarenheter ärjagEn slutsats att omsom
mål. vi skallVad dettydligareskolan krävsutveckla ärförändra ochskall lyckas

Är kursplan,läroplan,mål timplan,ha skolplan,åstadkomma tydligadet att
tenderarNågonting måste Hela skolsystemetbortetcutvecklingsplanarbetsplan,
måsteVimåste utveckla.förändra ochviupprätthålla värderingargamlaatt som

och ledarna. Detlärarnaförändra skolankanockså de ärbli medvetna att somom
granska sigvardag ochsinsig vid sidandem ställavår uppgift hjälpaär attatt av

ochsina arbetssättsjälva, mönster.

nivå hanationellVi börbra resultat.också ställa kravfullVi har rätt att
jätteliktintevad vi behöverkrav kommuner, ärtydligt uttalade ettmen

dekommunerskall ställa kravvikontrollsystem. Jagnationellt attattmenar
påpå deockså skolan,ställa kravnår Vi kanresultat.skall visa de ettattatt

når resultat.deskall kunna visatrovärdigt sätt att

skallvadochsaker skallregelstyrt hurcentralstyrt och görasvi inteHar som
Viömsesidiga lärandet.för detdå måste förutsättningarnaåstadkommas, vi öka

skolandenformer därgår varandra,läramåste former där detfinna att enaav
skall inteerfarenheteröverföringden andra. Dennakan lärasmidigt sättett avav

Stockholm.alltid behöva passera genom

Frågor Reinolftill Per

skolanframgångsfaktorerna utvecklingför braVilka är aven

framgång. Fler lärarenågon lösningenkelfinnsinte detJag tror att som ger
medtillräckligtfår finns intetid, dessutomvibetyder inte att pengar.mer

ochlyckassaker,braför belöna demåste formerfinna olika görVi att somsom
sitt hjärta.helasatsarsom av

lättprofessionell. Detsvårt ärlärare,det taIbland kan attattatt varavaravara
utvecklingprofessionenslyfta framviktigtsig bekymmer. Det samtbarnens är att

nätverk.ocharbeta isamverka,viktigtyrkesrollen.och Detlärar- är att grupper
traditionellasinapå, fast imåste deviviktig ärSkolledaren är satsagrupp somen

mycket idag.alldeles förde arbetaroch jagroller attser
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Entusiasterna bland lärarna, någrakan du mönsterse

Det finns skolledare pådriver och utvecklingen. Det viktigtstyr viär harsom att
skolledare efterfrågar utveckling och förändring.som

Att förvandla frånskolledaren administratör till ledare

Ja, vi behöver bättre ledare.

Hur Skolverkets iroll utvecklingsarbetet utser

Jag det väldigt viktigtär Skolverkettror att fokuserar påatt resultat som
åstadkommits och vi hjälper skolor fokusera påatt resultaten. Det jagatt ärtror
den utmaningen.största

3.3 Förmedlare information och kunskapav
Håkan Levin, KK-stiftelsen

Utvecklingen varje elev har datormot kommeratt gå mycketatten egen
snabbare mångavadän spekulerat Datorer kommer också spelaatt storen

vårtroll i livslånga lärande. En god grund lagdär i Sverige, måstemen
vårasprida erfarenheter nationellt och internationellt.-

gårVi in i tid. tid dåEn datorn lika vanligär telefonen idag, dåen tidny ärsom en
vi kommer ha datorer i varje hem. Datorer kommeratt inte de datoreratt utse som
vi känner till idag, de kommer förmedlare informationatt och kunskap.vara av
Datorer kommer spela vårtroll i livslånga lärande,att stor det de redangören
idag.

Idag används informationsteknologin i utsträckning för lärande i företag.stor
För mig det självklartär vi inom framtid kommeratt användaatten snar samma
teknologi vid lärandetäven i skolan. Därför det viktigtär påreda vilkaatt ta
metoder kan resultat, och vilka inte det. Vi behövergör skapasom ge som
forskningsprojekt och utvärderarprövar dessa metoder.som

Forskning och förebilder

KK-stiftelsen började arbeta med praktiska exempel, ganska komsnartmen
forskning med i bilden. Samtidigt vi drog igång olika skolutvecklingsprojektsom
startade vi forskningsprojekt. Ulla Riis forskning och resultat från andra forskare
har god kunskapsgrund frångett början och allt eftersom arbetet fortlöpeross en
blir bilden allt tydligare.
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mindreskolutvecklingsprojekt och 48i 27KK-stiftelsen har storasatsat pengar
Även förhållandevissmå projektennågot efter hand. defler ärprojekt, blirsom

treårsperiod. Varförunderenda skola6 tillmiljoner kronortillstora, enenupp
metoder ochförebilder, defå hittapå några Syftetskolorenbartdet är attsatsas

andra skolor. Detöverföras tillskall kunnaprojektenfram inomidéer växersom
åren.under defokusera närmastekunskapsöverföring vi kommerdennaär att

stöd fördoktoranderharkraftigt. Idag 7forskning ökarsatsningKK-stiftelsens
område villochför lite dettaVi idaglärande.ochforska IT vetavetatt omom

genomför. AlltKK-stiftelsenockså projektalla definnsForskning runt sommer.
till del.alla skolorkan kommakunskapsbas,för byggautvärderas att somupp en

förlängaskommaskolutvecklingsprojektenidag kan deEfter vivad attstoraser
år, utveckling tid.ytterligare tarett

hjälp ITmedNya Iäroprocesser av

teknikarbeta. Enpedagogiskaför sättmöjliggörareIT attär nyaprocesser,nyaen
Vi kankommunicera.ochinformation, produceravi kan samla mötenmed vilken

utanförsamhälletfinns iIThelt läroprocess. Atthjälp skapateknikensmed nyen
pedagogiskai skolarbetet. Deskall integrerastilli sig inget skäl ITskolan är att

skälvinsterna däremot är nog.

går vadsnabbaredatorvarje elev har änsituation därUtvecklingen mot en egenen
jagdator ochmednaturligtmig det väldigtmånga spekulerat För är egenen

elevvarjenågon dator. Attviddå tvingas sittajagmig främmandekänner annans
brådskandemål särskiltintebehöverdator ärskall ha attett upp-somvaraen egen

ändå detjag ärskall tillgodose. Menskolanmycketfylla. attDet trorär annat som
traditio-oftaläromedel har vivi tänkerså Närframtiden kommer att ut. ense

läromedelskola kommermorgondagensböcker.till exempel Inell bild, att vara
ståkommersimuleringarspel ochnågot Databaser,helt ärannat. somnya resurser

förfogande.till lärarnas

inställning tillvisar lärarnasGallupundersökninghänvisa tillvillJag somen
lärarnareaktionernaredovisades blevundersökningdennaIT. När att var

positiva tillmycketandelen lärarefel.jag Den ärokunniga. Det störstaäranser
i skolan,pedagogisk utvecklingförmöjligheterinformationsteknologin och dess

fortbildning. Lärarnai deras sägerfinns hindermånga detäven att egenmenarom
utvecklingenkanhinder, därockså utrustningen säga attär ettatt man nogmen

justi skolornadatorerväldigt mycketgår så den kan. Detsnabbt satsas nu.

tryckFramgång och inreyttregenom

förväntanfinns starkframgångsrika detvaritför projekt ärTypiskt de att ensom
lokala aktörer.andraföräldrar ochfrån elever,på kommun,projektet, lärare,

frånkommerutvecklingen den närastarkare effektharförväntanDenna omen
inifrån.också tryckhåll. haProjekten skall ett
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Vi bör tillvara initiativ hos eldsjälarna,ta belöna driftiga låtaoch dem tapersoner
sig Detäran. viktigt fårär de sitt projektägaatt och driva det till sitt slut.

En god grund lagd förär svensk skolutveckling. Per Reinolf har varit inne på
några dessa faktorer. Leif Davidsson talade läroplanen.av Den decentralise-om
ring skett svensk skola någotär vi måste slåsom vaktav det lokalasom om,
frirummet viktigt.är Jag har tilltro till de lokala skolorna, deras möjligheter,en

Ävenoch vilja utveckla verksamheten.attresurser de medel KK-stiftelsenom
ställer till förfogande tycks de nationelltärstora, perspektiv små.ettur
Vad skolan behöver för behålla frirummet långsiktigtatt är förett program
kompetensutveckling.

Frågor Håkantill Levin

Kompetensöverforingen, fungerar den

Det svårt förär kommun föregångare i detatt länet. Kanskeen detvara äregna
något i skolans tradition bör bearbeta. dagI grannkommuner delsom man tar av
varandras kunskap i ökande grad, vi har alltså nått biten vägen.en
Tyvärr finns inga enkla lösningar, vi kan bara fortsätta erbjuda den möjligheten.

Hade inte alla KK-stiftelsen satsar större effektgettpengar de hadesom om
spritts Stimulansbidrag Då hade fåttkanske flersom delta av pengarna.

Det kan naturligtvis spekulera Ulla Riis framhöll deman att satsassummor som
vissa projekt är Avsikten få fram förebilder,är att vi kanenorma. lärasom oss
och del erfarenheterna.ta Rätt eller fel, det såav vi harär valtav arbeta.men att

Hur skall hantera de inte vill med förändraman att och utvecklasom vara
skolan Känner de trycket såoch är det starkt måstedeav att ändranu
inställning

80 lärarna skolan kommerprocent tror utvecklasatt de åren.av att närmaste
71 positiv påverkan påprocent tror lärarrollen och 6en procent tror att
lärarrollen kommer utvecklas för dematt negativtett Detsätt. jag tyderanser

Sveriges lärare vill tillatt sig teknologita och arbetssätt. Jag harny nya en
mycket positiv bild vad lärare åstadkomma.vill Det sjuder aktivitet iav landet.av

nåAtt resultat och skapa förväntan ocksågör besvikelsenatt i vissa fall kan
bli väldigt Hur hindrarstor. detman

Hur vi kommerän gör det Mångatid. lärareatt ta deras kompetens ochattmenar
utrustning hinderär för skolans utveckling.ett Vad det gäller den tekniska utrust-
ningen kan vi knappast få snabbare utveckling den vi har iän Sverige idag.en
När det gäller kompetensutvecklingen måste vi avvakta. Vi skall ha klart för oss

den kompetensutvecklingatt vi talar skall ske års5-10över period.om en
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på har.något redandetläggerfår IT ärintrycketIbland att manmanman
tillför bidraiställetgamla arbetssätt, attkonserverandeFöljden blir ett av

på detutveckling. Har du stötten

skulle kunnaskolanbeskrivning. Jagriktig emotjag tatyckerDet är tror atten
huvudnågon förändringskulle skedet övermånga taget.väldigt datorer attutan

konserverande.dtraditionellt,användsmaskinernarisk ifinnsDet att v sen

går ihopmultimediaproduktionerpånågon 20siffraJag har hört att en av
läromedelråd produceraför haskall göra attVadekonomiskt. att nyaman

globalavi behöverinternationellt.måste Det ärsamarbetaJag atttror man
finnsHårmåste vi kulturanpassaSamtidigt mot-lösningar. enprogrammen.

till dessahänsynmåste därfinna formervijagsättning och taratttror man
från början.motsättningar

traditionellaefterliknar deinteraktiva läromedelriskerFinns det att
harläromedel vi redan

inläggahar ochdettill handsrisk. liggernaturligtvis Det nära att taDet är manen
multi-och förlagpåpeka producenterjagSamtidigt villmultimedia. att av

peda-tankar ochsigtillreceptiva ochmycketmediaproduktioner är tar nynya
kombinationsläromedel.framtiden kommervi igogik. Jag attatttror mer avse

ellerprojekt harKK-stiftelsen avstannatvissagjortdetVad är att avsom
fått resurser Vilkaharsärskilt väl gottfallitinte trots attut, omman

misslyckatsprojektengjortfaktorer har att

framgångsrikaviåsyftar. Däremotprojekt duinte vilkafaktiskt attvetJag vet
framgångsfaktorer.viktigavarittryck, vilketoch inrehaftprojekt har stort yttreett

såväl eleverlärareförEn3.4 somprocess
Maria LarssonochKenneth Johansson

Mönsteråsåret på gymnasium.går sistaoch MariaKenneth lärareär
skol-iteknologi integreraslärande därutifrån problembaseratarbetarVi ett ny

såväl eleverför lärarekunskapsinhämtandetarbetet. Vi somprocessensomser
någonsin bli, fullärd.kanellerdär ingen är,en process-

använderoch viundersökande arbetssätttillämpar viPå Mönsterås gymnasium ett
upplevelser, Internet,intryck,därelevaktivitetVi betonarverktyg.datorn ettsom

få denbildhjälper elevencd-romtidningar ochböcker,intervjuer, att aven
läsainte barai skolan,verklighetenalltidskallElevernavi lever mötaverklighet

källor.via andradeneller höra om
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Vi tillämpar också PBL, problembaserat lärande, bl innehåller:som a
undersökande arbetssättett0
vetenskaplig utgångspunkten

elev- och individansvar

samarbete och integrering
verklighetsanknytning

Arbetsmetoden bygger på följande fem steg:
formulera problemett0
samla fakta

bearbeta och analysera
och diskuterapresentera

värdera åtgärdaoch

Problembaserat lärande elevens perspektivur

Jag heter Maria gåroch tredje åretoch sista Mönsteråsgymnasiet. Jag skall
berätta hur vi arbetar. Till börja fårmed vi själva, utifrån intresse,attom välja
arbetsområde. Allt arbete sker i och formas utifrån intresseornråde.grupp gruppen
Först väljer vi intresseornråde, sedan försökerett vi tillsammans hitta problem-en
fonnulering täcker in allas intressen. Därefter vi planeringgör kursen.som en av
Vi planerar vad vi skall vid varjegöra lektionstillfälle, vi skallnär analysera och

de fakta vi samlat in,presentera vi skallnär studiebesökgöra Vi väljeretc.
områden utgångspunktmed från vad skall ingå i kursen. områdenDesom som
eventuellt inte täcks vårain arbeten behandlas läraren, någonellerav attgenom

inom området kunnig föreläser.annan person,

Jag och min har Ärvalt titta frågeställningennärmareatt kvinnan alltidgrupp
offer Jag undersöker våldtäktett och pornografi, medan de andra arbetar med

sjukdomar följer olika tiders kvinnoideal, kvinnor och drogersom invand-av samt
rarkvinnors situation i Sverige. Vi samlar fakta till de olika delarna attgenom
använda böcker, artiklar, TV, radio, intervjuer Samtidigt diskuterar vi vadetc. vi
har kommit fram till och hjälper varandra. Vi har också samarbetenära medett
Kvinnojouren i Mönsterås. vårtDe bollplank,är med vilka vi diskuterar det vi
kommit fram Påtill. detta försöker fåvisätt helhetsbild kvinnoproblem ien av
samhället, också dagens kvinnosynHärefter följer kanske det viktigastemen av
arbetet analysen. Det vi binderär frågorde vi hade i inledningennu samman-
med de slutsatser vi kommit fram till under arbetets gång och analyserar dem. Vi
försöker hitta lämpliga åtgärderäven inom ämnesområde.gruppens

När vi har avverkat två tredjedelar kursen det dagsär vad vi harattav presentera
kommit fram till inför klassen. Detta både skriftligtgörs och muntligt. Innan den
muntliga presentationen har klassen läst vårt arbete. Vi slut-presenterar gruppens

och diskuterar med helasatser klassen för någon någrahar synpunkteratt se om
åsiktereller kan värda beakta. Vi försöker ocksåatt helasom vara engagera

klassen i arbetet, kanske studiebesök eller dem uppgiftgenom attgenom attge en
lösa, varpå vi diskuterar de olika lösningarna och eventuella olikheter i resultaten.
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perspektivlärarensUtvecklingshinder ur

timmar40betydligtbetydelse. arbetar änJagväldigtTidsaspekten har stor meren
vecka. Dettimmar60 och 80 görnågonstans mellanförmodligenvecka, perper

omöj-detså, i längdengår arbeta ärTillfälligt detingenting,mig tvärtom. att men
allapå min fritid,dataprogrammigroligt läradettyckerligt. Jag är att menatt nya

villfinns demåste Detdetdet kul,intetyckerlärare är acceptera.att somman
intevillledig. Deochsedan hemvecka ochtimmarsina 40arbeta varaper

kompetensutvecklingtillinte tidfinns detutbildning.fritid Tyvärrsinlägga
i dag.i skolanarbetstidennormalainom den

heltlärare harlärarrollen. Dagensdenutvecklingshinder ärEtt enannat nya
igängsättare, hand-skallnågra år läraresedan. Dagensför bararoll än varaannan

ochbetygsättareoch moral,etiköverförareinformatör,ledare, observatör, av
vi lärareharkunskap. Tyvärrförmedlarefrämstlärarenkonstruktör. Förr avenvar

arbeta förvi skallhuroch kunskapinformationfått ordentlig att motsvarainte om
roll.också lärarutbildningenspelaridag. Härställs storde krav enosssom

hosKunskapenutvecklingshinder.ocksådatorhanteringenbristfälliga ärDen ett
svårt hinna med kompetens-detochbristfälligamycket tyvärr ärvissa lärare attär

teknologin,denhanteraduktigaMånga väldigteleverutveckling. är att nya
elevernakompetensdenoch dradåliga användaofta lärare nyttaär att avmen

utvecklingshinder.kontrollsocialblirhar. Där ett

alltid bäst,lärareklasser,skolanutvecklingenför vethinder ärAndra stora somav
minuters-människor, 40kunnigapå material ochtillgångenbegränsadeden

talatidagFlera harverkligheten.endadenskolanochlektionerna omatt ses som
råder.verklighetoch densamhälleöverleva i detelevernavi skall lära att somatt

samhälleverka i detochsig levaskall lärahåller alls med Dejag inteDet attom.
får ochmedså deviktigtDärför detbygga.själva kommer ärde attatt varasom

samhällei detsigklararfostra eleverskall inteskola. Vidagensforma somsom
samhälleleva i detdemvi skall lära50-talister,och40- attbyggts somupp av oss

själva skall bygga.de

Maria LarssonochFrågor JohanssonKennethtill

Mönsterås GymnasiumbegreppAnsvar tycks ett genomsyrarsomvara

studier ochsinaplanera äventill eleverna attVi lämnar att genom-stortett ansvar
dettill dedåvi lärareviktigtdet ansvaret.tarföra dem, attär att sersommen

blirkommunikativa, deochmedvetnaeleverna attEtt gör vanaegetstort ansvar
alternativ.olika val ochförargumentera
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Hur påni den pedagogiska utvecklingenser

Vi kunskapsinhämtningen bådeförser lärare och elever, vilketsom en process
betyder vi alltid lär någotatt ingen blir någonsin färdiglärd.nyttoss -
Vi bygger holistisk kunskapssyn, vilket vi integrerargören antingen iatt eller
mellan förämnen skapa helhetsbilder,att för fåäven fördjupade kunskap-attmen

i respektive Vårämne. pedagogik bygger påer eleverna själva väljeratt ämne
efter intresse inom kursens detta medför större ochettram, störreengagemang en
aktivitet, vilket i sin kunskapertur höjer intresset. Vi skapargenererar som en
situation där motivationen för införskaffandet kunskaper kommer från elevenav
själv. Vi arbetar också frågeställningarmed och i projektform och iteman grupp.
Vi väljer efter intresseämne och därefter bildas de olika projektgruppema, vilket
medför ökad social kompetens för eleverna.

Hur viktig är tekniken för den pedagogiska utvecklingen

Vi individualiserar mycket, vilket stimulerande bådeär för mig lärare förochsom
eleverna. Detta vigör utvecklas hela tiden, bådeatt lärare och elever, eftersom vi
hela tiden undervisningen till ämne, lärareanpassar och elev. Vi hargrupp,
datorer, vilket mycketär utvecklande för vårt kunskapsinhämtande. Datorema
stimulerar eleverna och lärarnas kreativa och estetiska sinnen i gradstörre vadän
vi hade möjlighet till innan datorernas inträde i undervisningen.

När jag besökte skola mitt viktigaste intryck jager aldrigatt hadevar
upplevt skola där eleverna såtog mycket Samtidigten kan inteansvar. man
låta bli fundera på mångaatt att de problem diskuteras i skolan idagav som
är resultatett elevernaatt för litetar Du Kenneth långav haransvar.
erfarenhet olika skolformer, dutror skolan idagattav befinner sig i ett
ekorrhjul där problemen såtar mycket tid och kraft lärarna de inteattav
har kraft kvar hittaatt sätt arbetaatt skulle lösa de problemnya som som
har orsakats det gamla sättet arbetaattav

Du har redan frågan själv. Många läraresvarat de harsäger problematt stora
med elever inte sköter skolan fåroch de inte stöd hos föräldrarna.som gårMan till
sitt arbete för hantera konflikterna såatt åtminstone kanatt i klass-pass man vara

De har inte tidrummet. skolans arbetssätt,att prata pedagogiken.om om
"Vi orkar inte med det de, därförsäger kommer de heller aldrig lösaatt
problemen.
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kraftlevakanAtt3.5 starta egenavprocesser som
Ronneby kommunFormer,Borelius, NyaLars

på lång sikt ochkunde överlevaprojektövergripandeskapaVi ville ett somsom
ioch bryta barriärerverksamhetutanför skolansockså kunde tillämpas sam-

förkomponentersamarbete viktigaochvisioner ärhället. Strategi, att
framgångsrik.skall bliT-utvecklingenI

till ochår för bidrasedaninstiftades för 10formerProjektet Nya styraatt
levasedan kanutveckling. Syftetkommunens att starta egenavsomprocesservar

kanADB-killeduktiganställa envalt intevi medvetetkraft. Därför har att som
överlevakundeprojekt,övergripandepå frågor. Vi villealla ettstarta somsvara

verksamhet ochskolansockså utanförtillämpaslång kundesikt och somsom
kunskaps-mellanbygga broarkunskapssamhället. Vi villeibarriärerkunde bryta
frukt. DetLångsiktiga börjarinsatsergenerationer.klassklyftor ochklyftor, nu ge

denharteknik, däremotnätverk ochsnabbt byggaganskagick bra och att upp
påockså inverkanhafthartid.tagit längre Pengaruppbyggnadenmentala stor

utvecklingstakten.

frånlikaså centralvisionerviktig,StrateginFramgångsfaktorema varit flera.har är
från föräldrarsamhället. Trycketnå helaskall tillnivå IT-utvecklingen utattom

fått frånkommunenliksom depositiv riktning,påverkat utvecklingen ihar pengar
kunnatsedan harförmyckethar betyttKK-stiftelsen. De att starta somprocesser
fram-viktighögskolansamarbetet medkraft. ärDetleva nära annanenav egen

vilketIT-fadderskap,haft kharstudentergångsfaktor. exempel deEtt är ett ssom
kostnadseffektivtenkelt och sätt.kunskaptill spridabidragit ettatt

kommun.Sölvesborgssamarbete medinspirerandeockså myckethaftVi har ett
håll ellerdå drar olikaiblandjämföra varandras arbete,intressantDet är att man

erfarenheter.varandraslärdomVi har kunnatolikaväljer vägar. ta av

Frågor Boreliustill Lars

nivåfråndirektiv centralSaknas det

på skolor,finnas allaskall ärstyrning, ITcentralinte ettbehövsDet attmenmer
kommuni-finansieravi skallockså hurviktigtSedan detviktigt beslut. är att veta

skallframtiden ochibibliotekskall skola ochkationskostnadema. Hur ut vemse
stå kostnadenför

Är få användandetförned kostnadernaviktigtdet att

långsiktiga användandet Internet.finansiera detviktigtAbsolut Det är att av
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Saknar fråndu stöd nivå,central vad gäller den pedagogiska utvecklingen

stimulansHög viktigt. Vi fungerarär ljustom sprider kunskap, studie-som som
besök, kunskapsnätverk och workshops. Det arbetet underlättas med ochrespons

frånstöd nivå.central

Du beskrev samarbeteert med Sölvesborgs kommun, kan vi dra slutsatsen
vi kan lärdomatt ta varandra erfarenheterav

Ja absolut, vi lär och inspirerar varandra.

3.6 Att och bromsa samtidigtgasa
Ingmar Johansson och Jan-Erik Persson, Vara kommun

Vi sökte från KK-sttftelsen fick avslag. såVi dock långt gångnapengar men var
i valde gå vidare,att detatt egentligen inte fannstrotsprocessen att resurser
till det. Vi ochtvungna neddragningar påatt göra områden,vissavar spara
samtidigt påsatsade något Detta beslutannat. varken lättsom ettvar som var

fatta eller genomföra.att

Vara kommun hade problem 1993. Det lågkonjunktur,stora vi hadevar ont om
och framför allt flyttade invånarna från kommunen, vilket innebarpengar viatt

fick allt fler pensionärer och allt färre betalade kommunalskatt. Undersom en
femårsperiod försvann 20 arbetstillfällena. Kommunenprocent av tvungen attvar

samtidigt insåg vi vi på utvecklingatt förspara, tvungna att satsavar att
kommunen skulle överleva. Vi och bromsa samtidigt.tvungna attvar gasa

Vi ville IT-utveckling i skolan ochsatsa sökte från KK-stiftelsen,pengar men
vi fick avslag. Vi hade dock såkommit långt i vi inte kundeatt stanna.processen
Vi fick politikerna 48 miljoner. Satsningarnaatt skullesatsa komma alla till nytta,
d alla kommunens invånare skulle möjlighet delsv utvecklingenatt tages en av

den tekniken.av nya

IT-utbildning för alla

All personal i skolan, från lokalvårdare till lärare, fick utbildning inom IT.
Lokalvårdaren kanske inte hade utbildningen i sitt arbete,nytta däremotav som
medborgare i kommunen. Varje anställd i skolan fick minst 40person som var
timmars utbildning. Vi utbildade särskilda IT-pedagoger. Deras uppgift inte attvar
fungera dataansvariga, pedagoger. Iden 8utan poängskurs de ficksom snarare
skulle minst hälften tiden diskussionägnas den pedagogiska utveckling-av om

i undervisningen.en
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årenMellani kommunen.kompetensutvecklinghårt medmycketarbetatVi har
vikompetensutveckling,kronormiljoner mervi 70 varsatsade1995och1993

har kommunenområde. Dessutomdettainomsöktevilyckosamma när pengar
blandvidärprojektdrivitSkövdeiHögskolanmed gemensammatillsammans

ochkontoristerlärareintefrån början utantekniker,20utbildathar varsomannat
harfinnasbörsamhällevarjeiansåg det somVi personvårdpersonal. enatt

kunskap.teknisk

naturvetenskapligadetdatavetenskapligfåttharGymnasieskolan grennyen
dataundervis-habehövainteframtidenvi iskallFörhoppningsvisprogrammet.

allaundervisningendel iintegreradskalldenseparerad,ningen utan vara en
kognitionsvetare,projektledare,antal tjänster;också tillsattVi har ettprogram.

få helhet.skallskolornaförnätverksteknikeroch att ensystem-systemvetare,

viktigastärMjukvaran

hård-föri ställetpå mjukvarahandi förstaviktigt satsadetmärktVi har är attatt
teknologi.ochdatorerinte köpa satsavivalde pengardärför att massaenvara,

det ärutvecklingen,drivaför kunnahårdvaravissdet menattNaturligtvis krävs
daghem-tillköptevienda datorerligga. Debörsatsningenför varfokusdärinte

berättasjälvafickförskollärareochLäraredatorer.inganämligenfannsdärmen,
vilkenförförklaratviså fick typPåverksamheten. sättutveckla i ossvilledevad

behövde.hårdvara deav

hurgällaalltframförskulleProjektenprojekt.i manvi allaladeövrigtI pengar
uppfölj-ochmål,ställde kravVi rapportför barnen.arbetssättetförändrakan

bästadeintelärareeftersom ärenkelt,särskiltsig intevisade detning. Tyvärr vara
projekt,pågår 140-150Idagdåliga det.medochtillDedokumentera. äratt

framförprojekt. Detflera ärellerinblandad ivarje lärare är ettinnebärvilket att
små projekt,i störrehelstVi arbetarnågra större.små projekt, ävenallt men

med dem.orkarintevisåblikanprojekt attstora

IT-samhälletimedelpunktenskolanKan vara

verk-olikaintegreralyckosamtochnödvändigtbåde attgångermångaDet är
planerhadevioch startakommunbibliotek attredanVi hadesamheter. ett

slå ihopförvibeslötprojekttvå attolikaförstället ossIdatastugor. att satsa
fördekvällstid öppnaärochskolornadeanvändsdagtidUnderdem. av

tillsiginvånare söka närmastesåledes kommunensPå kvällar kanallmänheten.
denskolanblirPå dettainfonnationsteknologin. sätttillgång tillfåförskola att

skalldenförarbetarvisamhället attmedelpunkt i vara.som
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Erfarenhetsutbyte med vänorter

Vi har också inlett samarbete med Estland.ett Det viktigt förär tala medattoss
våra i Estlandvänorter och fungera förebilder. Jag haratt aldrig såsom sett
entusiastiska lärare under de sista dagarna vårt besök i Estland. Under desom av

två årennärmaste kommer vi ha kontinuerlig kontaktatt med delsvänortema, via
besök också via Vi har knutit kontaktävene-post. med imen England, därorten
vi med hjälp den tekniken kan ha erfarenhetsutbyte.av ettnya

Framgångsfaktorer

Vara kommun vågade fast det egentligen inte fannssatsa för det. Detutrymme är
oerhört nyttigt fortfarande få slösa någonstansatt måstenär in alltman spara

Att ständigt behöva nedskärningarannat. göra och därförär detärtungt uppmunt-
rande det finns någonatt annanstans.pengar

Ett erfarenhetsutbytetätt mellan pågåendealla de projekten har också varit väldigt
viktigt för såväl goda resultatatt ta eventuella misslyckanden. Vivara harsom
arbetat i ämnesgrupper, där svensklärare från förskolant och ända tillex upp
gymnasiet har hjälpt varandra möjligheter.att se nya

ocksåDet viktigtär skolan del denär kommunalaatt helheten. Vi haren av
tidigare intervjuat elever, föräldrar och lärare. påI slutet år skall vinästa göra
uppföljande intervjuer för det har skett några förändringar.att Politikernase om
vill naturligtvis vad hände med de 48 miljonerveta kronor de satsade.som

Vad kan hindra utvecklingen

Det främsta hindret har varit kraven på samtidigt vi har drivitatt spara som en
utvecklingsprocess. Ett hinder denär tekniskaannat utvecklingen går såatt snabbt

Äntekniken konstantatt omodern. såär länge också forskningenär dålig,ganska
vi det börjar hända saker, blandatt tackmen ser KK-stiftelsen.nu annat vare

Traditioner inom skolan kan också problem. Där har vi haft då vårettvara tur,
gymnasieskola precis Mönsterås gymnasium inte särskiltär gammal. Desom
byggnader vi har idag kan också problem och hindra utvecklingenettvara av
skolan. Dagens skolor byggs och ritas arkitekter iärav ettsom annatuppvuxna
samhälle med andra värderingar.
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PerssonJan-ErikochJohanssonFrågor Ingmartill

idagpolitikerblandinställningenärHur era

och 3för4845kommunfullmäktigeibeslutet avNär varJohansson: togsIngmar
dåavhopp,politiskafleramedperiodtuffoerhörtDetfrånavstod rösta.att envar

bekostnadinfrastrukturen tutbyggnad exavförsvaratufftdet avär att en
vi liggerbesviken,ochförväntansfullbådeinställningenåldringsvården. Idag är

allagenerellt sett trorutvecklingsprocessen,ihalvår eftercirka menett
600vi konsumerat1993-1997 harperiodenvikompetensutveckling. Summerar

utvecklingenförstå vadsvårtdetfortfarande är attutbildningstimmar,000 men
utvecklingen.ingenvilldet utanTrotsinnebära.kommeregentligen varaatt

tillgång tillinte harallaorättvisa,taladetidigare attNågonJan-Erik Persson: om
harvitillanledningarna satsathuvudsakliga attdeDethemma ärdatorer en av

datastugor.

valt bortdesatsning, därpolitikernaskommuninvånarnaVad säger om
ITforfördelnågot tillannat

högmycketVi harpositiv.satsningen ärIndustrin enJohansson: attIngmar anser
intekanskolanmedkontaktikommerMänniskornäringslivet.iIT-mognad som

uppfattningarolikafinnsdetskolan,i omsakerhänderdetundgå menattatt se
exempelfrån tillstjälvityckerMångadåligt.eller attbrahuruvida det är

kanskevi gör.vilketåldringsvården,

resultat, tsatsningarsutöver exeffekternågra konkretani egnaHar erasett
drivitharni självaprojektdetackföljdprojekt vare

fåttVi harföljdprojekt.harvåra satsningar genereratViJan-Erik Persson: attvet
deltagande isöka stortEricsson ettochTeliamederbjudande gemensamtattett

Vi hoppasoch IT.utvecklingnäringslivetsrörandeEU-projektinternationellt
igång.vi harden sattfortsättninghittaskall kunnavi processnaturligtvis att en

ochIT-utvecklingenfortsättaförhitta attidagproblemet är attDet största pengar
dilemma.politisktsvårtDetfrån något är ettdemtiden annat.måste helavi ta

ochpå förskolaIT-satsninginförosäkermycketJagJohansson: enIngmar var
datorerna,användatreårsåldemtvå- tilli mensvårt barnhadeJagdaghem. att se

betydligtbibliotekenockså förtharengagerad. Vioerhörtvaritpersonalen har
intehellerDetskolan. ärin ivi flyttatbibliotek hartidigare,skolan än ettnärmare

ochförskolanmed lärarekompetensutvecklingdrivervanligtsärskilt att man
bra.mycketfungeratdet harsamtidigt,gymnasiet men
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Det tycks ni har varit tvungna att ansträngasom om mycketextra tacker
ni inte någrafickatt från KK-stiftelsen.vare pengar

Jan-Erik Persson: Det möjligtär det blev viktigt föratt seriösa,extra attoss vara
eftersom vi fick avstå från medel och i ställetexterna använda kommunala medel,

hade kunnat någonanvändas Det ocksåsom viktigtärannanstans. komma ihågatt
förändringskraften komatt underifrån.

Ingmar Johansson: Vi den på det skulle fungera. Jag ocksåatt utifrångav oss vet
vår kontakt med engelska skolor vi har relativt godaatt I England gjorderesurser.
de utomordentligt arbeteett med betydligt sämre vi har i Sverige.änresurser

3.7 ABB:s lndustrigymnasium
samverkan mellan skola och näringsliv-

Hans A Eriksson och Markus Sandin

Hans projektledareär och Markus går tredje och åretsista på ABB:s industri-
gymnasium i Västerås. Vi vill öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga
ämnen hjälpa våra elever fåsamt den sociala kompetensatt såär viktig isom
arbetslivet idag. Vi vill skapa skola påminner den verklighet och deten som om
arbetsliv kommer möta ungdomarnaatt eftersom gymnasiet.

ABB ofta association till det multinationellager företageten stora med massor av
anställda. ABB har idag 250 000 anställda fördelade på 1000 företag i 140 länder.

SverigeI har ABB ungefär 100 företag och 27 000 anställda. Vi har verksam-ca
heter i nästan varenda kommun i Sverige. Västerås, Ludvika och Finspång är orter
där ABB har mycket sin verksamhet.av

Skolfrågoma har i vårt företag och inte minst i ABB Sverige markerats mycket
starkt. Vår koncernchef, Percy Bamevik, haregen sagt:
Det viktigaste vi har här i Sverige är utbildning, utbildad befolkning."numera en

Att frånstarta skola grundenen

Jag har aldrig arbetat lärare eller skolledare, har hela tiden arbetatsom inomutan
industrin. De åren har fåttjagsenaste äran med och byggaatt skolor ivara upp
samverkan med näringslivet. juniI 1993 blev det klart vi skulle få fri-att starta
skolor i Sverige. En vecka koncemledningen beslutettog ABB skullesenare att

gymnasium.starta Den 14 juniett fick jag uppdraget projektledare framatt tasom
koncept. Mina erfarenheter frånett industrin förälder till barnsamt ochtresom

klasspappa i årll fick ligga till grund jag planeradenär verksamheten.
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lärandetlivslångaoch detITSkolan,

åretVästerås 1994,iverksamhetenstartadeVigymnasieskolor.idagharABB tre
Finspång.iårytterligareochLudvika ettigymnasiet senareviöppnadedärpå

år. förstaDetvarjeelever100inviochelever300totaltvi tar nyaIdag har ca
våras.igickstudenterkullen ut

gymnasieskolaABBVarför startar en

ilågkonjunkturdet1993Sverige.iframtidstrovisa varHuvudargumentet attvar
tänktemånga att startaintedetdåliga tider eni dessaoch somSverige var

verksam-skolansmellansamverkanskapaandra attskola. Det argumentet envar
ochtekniskaför de naturveten-också intressetökavilleVinäringslivet.ochhet

ochsociala kompetensdenelevernavi läravilleDessutomskapliga ämnena.
näringslivet.ibehövskundorientering som

ochdelaktighetMålstyrning, engagemang

Grundenarbetsformema.gällervadalltframförskolan,modell förstårArbetslivet
PedagogikenT50.kallasmetodvår skolai ärarbeta somdetför sättet att ennya

devad görreflektera överlåta elevernapraktik ochmedteorigår attut varva
viktig förkunskap attärsamlarelevernadetvadFörståelsen för är omsig.och lär

verk-iyckelordenarbetslivet. Nikunskapendenanvändaskall kunnasedande
ochdelaktighetmålstyming, engagemang.samheten är

utbildningarbetsförberedandeochindividanpassadintegrerad,

klasser,därutbildningarutbildningar. Det ärtekniskatillsökerkillarbaraNästan
ville skapaVitraditionella.mycketgångermånga enärundervisningochscheman

schemabunden,utpräglatinteskolafokus,iämnesintegrering varmedskola somen
jagarbetslivet ägnarIolikademellan ämnena.kopplingenvisadeskola somen

matematik, däreftermiddagenochengelskaförmiddagenexempel intetill
kunskaper.minaintegreras

olika.våra eleveralla äreftersomindividanpassadocksåskulleUtbildningen vara
decent-arbetadT50 attkonsekvens sMålstyrda vprocessen,avenvargrupper

relationsupp-väldigtbliruppgiften. Dessutommed fokus gruppernaraliserat,
yrkesför-föriställetarbetsförberedandeocksåskulleUtbildningenbyggande. vara

då fram-vi isigtillbordegenerelltskolan tajagnågot attberedande, ansersom
Idagkommerarbeteochskola attdärarbetsliv samman.fåkommertiden ettatt

gymnasie-måste redanViyrkeskompetens.barakrävsframtiden änioch mer
förgrundgodbygga ettochelevernahossociala kompetensen ennivå denbetona

lärandet.förhållande tilllivslångt

44



Skolan, IT och det livslånga lärandet

ABB:s industrigymnasium elevens perspektivur

Vårt schema inte alls traditionellt schema.ut Dagarnaser ett mycketsom är längre
och istället för utgå från traditionellaatt delas dagenämnen in i med olikapass
lärare. Klassen går tillsammans med läraren igenom vad skall inomgörassom ett
område, matematik och fysik,t under den veckanex närmaste eller månaden.
Vi kan med hjälp schemat utläsa vissnär lärare finns tillgänglig,av sedanen men

detär till planera hur och viatt skallnär utföra arbetet.upp oss Jag kan alltså välja
jag vill ha matematik eller fysik måndag, tisdagom eller torsdag. Har jag mycket

igöra matematik,att ligger långt fram i fysik, kan jag tid från fysikenmen ochta
lägga på matematiken så jag hamnar i årskursfas. Iatt 3 har jag möjlighet att
arbeta med det jagämne mig behöva åt,ägna tid då måste jag självanser mest se
till jag har tillgång till de lärareatt jag behöver. Själv använder jag min ks
resurstid till engelska.

I arbetslivet bedrivs allt arbete i projektfonn, därför måste vi läramer även attoss
arbeta i projekt. Under årskurs l och 2 inhämtar vi kunskaper, för sedan iatt
årskurs 3 genomföra projekt,större skrivaett och det.rapport presentera

Vi lär mycket IT och datorer eftersom vioss använder datornom iatt alla ämnen.
Kulturella kunskaper får vi framför allt den utlandspraktik vi mellangörgenom
årskurs 2 och I jag i England och bodde inackorderadsomras i familj.var en
Det viktig och nyttig erfarenhet, eftersom det intevar en alls otänkbartär jag iatt
framtiden kommer arbeta utomlands.att

Företagsamhet lär vi driva företag.att Alla elever måsteoss ettgenom eget ha ett
företag, där lär vi allt fråneget ekonomi till hur praktiskt driveross ettman

företag. Kommunikation och presentationsteknik, jag migägnas justsom nu,
har vi också. vissaI måsteämnen vi lära vårt arbete införatt publik.presenteraoss

Problemlösningsförmåga kommer automatiskt eftersom vi har mycket naturveten-
skapliga och tekniska påämnen schemat. Planering något måsteär vi lära vi-oss,
planerar själva hela arbetsveckan. Ibland måste vi också planera i ochgrupp
fördela ansvarsområden för klara arbetsuppgift.att av en

Jag vill avsluta med citat: Dont teachett let learn Det tycker jag bra.ärme, me
Om jag jämför den skolan jag går i idag med hur jag hade pådet högstadiet, då jag
blev matad med infonnation, skillnadenär På högstadiet fick jag aldrigenorm.
någon aha-upplevelse. Läraren matade mig med information jag inteäven om
riktigt förstod. Idag använder jag läraren ifall någotdet jag inteärsom en resurs
förstår.
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lärandetlivslångadetIT ochSkolan,

ErikssonAoch HansSandinFrågor Markustill

haftdetharVästerås. betydelseVilkenidatorharVarje elev egenen

datorer. Iingentingkunde jagårskurs lbörjadejagSandin: NärMarkus om
mångaiintegreratdatornvianvänderIdagdatakunskap.vi myckethadebörjan

dedärsig hemma,de kännerdärfå platsdedatorharalla eleverNärkurser. enen
viktigt.detinfonnation, ärsinochdokumentsinahar

gymnasie-kravdu deupplevdefrån högstadiet hurDå du kom somnya
ställdeskolan

detochmycketvillpositivt. Jag gärnadetmig taSandin: För ansvarMarkus var
fårochsjälvplanerarskall Jagvad jagmig göra.får idag. Ingen sägerjag göra

skall.det jagjag inteockså för det görsota om

harbetydelseVilkensponsring.ochmycketfår ganskaantagligenNi resurser
fåttnini delagthaft harVardet resurser

vårtiITanvänderVivåra produkter.till allakopplatITEriksson: ärAHans
ieleverfler datorermed änochtillfinnsoch detdatorelev harVarjearbetssätt. en

lärareochEleverskolan.vi harfrån stationerdeAlla kan nätetskolan. ut
viför ABB,investeringdettaVisstviakommunicera stor mennätet.kan envar

fått viavitagit devi enbartHadesatsning.nödvändigsåg resursernadet ensom
räckt.intedessahadeelevpengar

vanligmedjämförelsepå iskolaelevplatskostar enmycketHur erenmer
gymnasieplats

kostnadvihartekniklokaler,allting,medvi etc,Räknar perEriksson: enAHans
elevplats.vanliggånger dyrare1,5 änungefärelev är ensom

börja arbetaskallpå gymnasiumÄr går ertelevermålsättningen deatt som
vidarestuderadeskallellerefter studentenhos er

tolvdetelevervåras. 50i Avårskull gickVår förstaEriksson: ut varAHans
högskolanvidarelästeantalmilitärtjänstgöring,tillgick ettstudenter somsom

ABB.inomarbetslivet,utisigsökteövrigaoch

på gymnasie-andraarbetatdegymnasier, hariarbetarDe lärare erasom
tidigareskolor

40viharTotaltmånga vi kan.så runtmedsamverkaVi villEriksson:AHans
från andrakonsulteradeövrigaanställda, ärTio lärarevåra skolor. ärlärare tre

ochvår friskolamellanvandrar ettalltså lärarevår omnejd. Dei ärgymnasier som
varandra.mederfarenhetervisåPå bytergymnasium. sättkommunalt
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Skolan, IT och livslångadet lärandet

De här gårlärarna alltså tvåmellan undervisningstraditioner

Hans A Eriksson: vill påståJag det händer väldigt mycketatt i den kommunala
gymnasieskolan också. Det egentligenär bara positivt lärarna kommer frånatt en
traditionell skola, visst finns det traditionella mönster vill åter-men gärnasom
komma. fårDet hela tiden peka och lyfta fram, så vi inte fastnar i gamlaatt
strukturer.

Är det ellerett litetstort problemett

Hans A Eriksson: början,I för fyra år sedan, problemet I dag,större. alltvar
eftersom fler förstår det här arbetssättet minskar det problemet. Eleverna vill
arbeta på det här och det förstårsättet lärarna. Idag har jag Markus med mig hit,

jag hade lika kunnatgärna med mig någonmen deta andra eleverna, alla ärav
lika positiva. Vi kontinuerligtgör enkätundersökningar och frågorställer till
eleverna och det har det visat sig de negativa få.att rösterna är ytterst

Är intresset blandstort elever söker till gymnasietsom

Hans A Eriksson: Vi hade fem sökande till varje plats, vilket gjort vi haratt
väldigt höga intagningspoäng. del påstårEn vi någondriver slags elitskola.att
Tyvärr har vi endast betygsurval till vinär elever.att Vi harta friantar provat
intagning för elever med särskilt intresse för data och teknik,stort de har också
klarat sig bra.

Hur könsfördelningen idagutser

Hans A Eriksson: åretFörsta hade vi tjejer sökte, idag hartre vi cirka 30som
tjejer och de stortrivs.procent De vill absolut inte från killarna för desepareras

tycker de har mycket läraatt varandra.att av
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digitala medier. Andrakammarsalen, Riksdagen intervjuer med med funktionshinder.personer-1997-10.24. K. 49. Konsekvenser taxfreeförsäljningenatt avvecklasav
21. Problem med inbäddade inför 2000-skiftet.system inom EU. K.

Hearing anordnad IT-kommissionen i 50.av De 39 Läkemedelsutredningarstegen. under
samverkan med Industriförbundet och Statskontoret 1900-talet och underlagsmaterial tillannat
1997-11-14. K. Läkemedel vårdi och handel, SOU 1998:28. S.

22. Försäkringsgaranti. 51. Vuxenutbildning livslångtoch lärande.
Ett garantisystem för försäkringsersättningar. Fi. Situationen inför och under första året med

23. Staten och exportfinansieringen. N. kunskapslyftet. U.
24. Fiskeriadministrationen i EU-perspektiv.ett 52. Utstationerin arbetstagare. A.mijlighetemaavÖversyn ñskeriadministrationen Jo.av 53. Östersjöregionen.Tam.m. ivara N.
25. Tre städer. En storstadspolitik för hela landet. 54. Hur offensiv IT-användning kan skapa tillväxt

+4 bilagor. S.st för mindre företag. rådslagEtt anordnat av26. Från hembränt till Mariakliniken. IT-kommissionen på uppdrag Kommunikations-av
fakta ungdomar och svartsprit. S.om departementet, Närings-- och handelsdepartementet

27 Nya ledningsregler för bankaktiebolag och och Industriförbundet..
försäkringsbolag. Fi. Rotundan, Rosenbad 1997-11-18. K.

28. Läkemedel vårdi och handel. Om säker, 55. Demokratins räckvidd.en Dokumentation från ett
flexibel och samordnad läkemedelsförsörjning. seminarium. Demokratiutredningens skriftserie. SB.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

tjänsteresavidlevnadskostnaderökadeförAvdrag56.
Fi.tillfälligt arbete.och

Distansutbildningskommittén.DUKOM57.
meddistansutbildningsprojektUtvärdering av

IT-stöd. U.
framtidsscenarier.Fyranationalstaten.ochIT58.

K.6/98.IT-kommissionens rapport
SverigeiRäddningstjänsten59.

Fö.Skyddas.ochRädda-
Hallandsåsen. M.Kring60.

Sverige. Jo.iLivsmedelstillsyn61.
Omkänslor.ochkunskapermedKampanj62.

M.1997.Malå kommunikämavfallsomröstningen
Motala.iaffärgod63. En

SB.skriftserie.Demokratiutredningens
infonnation.tillgängligoch64. Bättre mer

N.Småföretagsdelegationens rapport
förutsättningartider,65. Nya nya .. .

K.8/98.IT-kommissionens rapport
U.skolan.ieleverfunktionshindradeFUNKIS66. -

S.Socialavgiftslagen.67.
M.kämavfallsområdet 1998.Kunskapsläget68.

inompersonalLämplighetsprövning69. av
U.skolbamomsorg.ochskolaförskoleverksamhet,

lärandet.livslångadetochITSkolan,70.
ochUtbildningsdepartementetanordnadHearing av

1997-12-04,RosenbadIT-kommissionen,
K.7/98.IT-kommissionens rapport



Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Hur skall Sverige må bättre
Demokratins räckvidd. Dokumentation från första nationella folkhälsomål.steget 43ett mot-
seminarium. Demokratiutredningens Kontrolleradskriftserie. ifrågasattoch55
En god affär i Motala. intervjuer med med funktionshinder. 48personer-
Demokratiutredningens skriftserie. 63 De 39 Läkemedelsutredningarstegen. under

1900-talet och underlagsmaterial tillannat
Justitiedepartementet Läkemedel vårdi och handel, SOU 1998:28. 50

Socialavgiftslagen.BROTTSOFFER. 67
Vad har gjorts Vad bör göras 40

KommunikationsdepartementetEn samlad vapenlagstiftning. 44
Om buggning och andra hemliga tvångsmedel. IT och regional46 utveckling.
Bulvaner och 47 120 frånexempel Sverigesannat. län. 19

IT-kommissionens hearing infrastrukturen förom
Utrikesdepartementet digitala medier. Andrakammarsalen, Riksdagen

1997-10-24.års 201976 lag immunitet och privilegier i vissa fallom
Problem med inbäddadeöversyn. 29 inför 2000-skiftet.systemen-
Hearing anordnad IT-kommissionen i samverkanav

Försvarsdepartementet med Industriförbundet och Statskontoret 1997-11-14.
21Säkrare kemikaliehantering. 13
Identifiering och identitet i digitala miljöer.Utlandsstyrkan. 30

Referat från hearing den 12 november 1997.Försvarsmaktsgemensam enutbildning för -
IT-kommissionens 4/98. 36framtida rapportkrav 42
Konsekvenser taxfreeförsäljningen avvecklasattSotning i framtiden av45
inom EU. 49Räddningstjänsten i Sverige
Hur offensiv IT-användning kan skapa tillväxtRädda och Skyddas. 59-
för mindre företag. rådslagEtt anordnat av
IT-kommissionenSocialdepartementet uppdrag Kommunikations-av
departementet, Närings-- och handelsdepartementetTänder hela livet
och Industriförbundet. Rotundan, Rosenbad 1997-11-18.ersättningssystem för vuxentandvård.nytt 2- 54Alkoholreklam. Marknadsföring alkoholdrycker ochav IT och nationalstaten. Fyra framtidsscenarier. IT-Systembolagets produkturval. 8
kommissionens 6/98. 58rapportåsikterNär blir handling. En kunskapsöversikt om Nya tider, förutsättningarnyabemötandet med funktionshinder. 16av personer . . .IT-kommissionens 8/98. 65rapportTre städer. En storstadspolitik för hela landet.
Skolan, IT livslångaoch det lärandet.+4 bilagor. 25st
Hearing anordnad Utbildningsdepartementet ochavFrån hembränt till Mariakliniken.
IT-kommissionen, Rosenbad 1997-12-04,fakta ungdomar och svartsprit. 26om- IT-kommissionens 7/98. 70rapportLäkemedel vårdi och handel. Om säker, flexibelen

och samordnad läkemedelsförsöijning. 28
FinansdepartementetDet gäller livet. Stöd vårdoch till barn och ungdomar
Omstruktureringar och beskattning. 1med psykiska problem. 31
Översyn rörelse- och tillsynsregler för kollektivaRättssäkerhet, vårdbehov avoch samhällsskydd vid
försäkringar. 7tvångsvård.psykiatrisk 32
Integritet Effektivitet Skattebrott. 9Företagare med restarbetsförmåga. 34 - -
Självdeklaration och kontrolluppgifter förenkladeDen framtida arbetsskadeförsäkringen. 37 -
förfaranden. 12fårVad för pengarna Resultatstyming av- E-pengar näringsrättsliga frågor. 14statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala -
En gräns myndighet 18området. 38 en-
Försäkiingsgaranti.Läkemedelsinformation för alla. 41
Ett garantisystem för försäkringsersättningar. 22



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Inrikesdepartementetbankaktiebolag ochförledningsreglerNya
forskning.ekonomi ochHistoria,27försäkringsbolag.

33och idrott.vid tjänsteresalevnadskostnader Femökadeför rapporterAvdrag om
56tillfälligt arbete.

Miljödepartementet
Utbildningsdepartementet ekologisktförIndikatorernyckeltal ettGröna -

15samhälle.hållbart10konst.förCampus
35Bilagor.miljöbalken.olika tillinom Förordningarstatlig tillsynmedutbildningarFristående +

39gränsälvssamarbetet.finsk-svenskaDetområden. 11
Hallandsåsen. 60livslångt lärande. KringVuxenutbildning och

Omkänslor.ochkunskaperåret med Kampanj medförstaunderinför ochSituationen
621997.Malå kommunikämavfallsomröstningen51kunskapslyftet.

68kämavfallsområdet 1998.Distansutbildningskommittén. KunskapslägetDUKOM
lT-stöd.distansutbildningsprojekt medUtvärdering av

57
66i skolan.eleverfunktionshindradeFUNKIS -

personal inomLämplighetsprövning av
69skolbamomsorg.skola ochförskoleverksamhet,

Jordbruksdepartementet
ÖversynEU-perspektiv.iFiskeriadministrationen ett av

24fiskeriadministrationen m.m.
61Sverige.iLivsmedelstillsyn

Arbetsmarknadsdepartementet
genusansikte. 3Välfärdens

organisationsspecifikaNivå- ochalltidMän passar
från handeln. 4exempelmedprocesser

ochekonomiskaKärlek,Vårt kön.liv resursersom
5maktdiskurser.

rationelladetMytendinmaktenTy är om
6Sverige.jämställdaoch detarbetslivet

52arbetstagare.Utstationering av

Kulturdepartementet
17marksänd TV.digitalSamordning av

handelsdepartementetochNärings-
23exportfinansieringen.ochStaten

Östersjöregionen. 53imöjligheternaTa vara
information.tillgängligochBättre mer

64Småföretagsdelegationens rapport



m a



IT-kommissionen

Stockholm103 33

Besök: Regeringsgatan 30-32

itkommissionen@c0mmunicati0ns.ministry.seE-post:
Hemsida: http://www.itk0mmissionen.se

ISBN 91-38-2
ISSN 0375




