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1. Inledning 
 

Denna uppsats handlar om digitaliseringen av skolan med fokus på mobila enheter. De flesta 

skolor befinner sig just nu i en övergångsfas – övergången från ett analogt arbetssätt med 

böcker, overheadblad, papper och penna (och datorer som mest används som ordbehandlare) 

till ett där både lärare och elever använder laptopen, läsplattan eller den smarta mobilen som 

ett naturligt arbetsredskap. Som gymnasielärare är jag intresserad av vad detta kommer att 

innebära för definitionen av vad en skola och lärande egentligen är. Att övergången till ett 

digitalt och mobilt arbetssätt innebär rent praktiska förändringar för verksamheten är själv-

klart, men jag tror att förändringarna måste bli mer djupgående än så. Jag menar att synen på 

kunskapsinhämtning och på skolan som lärosäte håller på att förändras drastiskt, en föränd-

ring som kan kopplas till digitaliseringen av skolan och det mobila lärandet vilket är en direkt 

följd av liknande förändringar i samhället i stort. Att skolan förändras i takt med samhället är 

naturligt och borde inte i sig vara något negativt, men det innebär att verksamheten måste 

omdefiniera sig själv och kanske till och med behöver ifrågasätta sitt existensberättigande.  

 Min tes är att utvecklingen mot ett mobilt arbetssätt i grunden förändrar synen på vad lä-

rande och vad en skola är, att det i själva verket leder till ett slags paradigmskifte som gör att 

skolan måste förändra sin syn på hur utbildning ska bedrivas och måste anpassa sin verksam-

het efter en förändrad omvärld. Detta beror på i huvudsak två faktorer: 1) att tekniken, vilken 

är en förutsättning för det mobila arbetssättet, inte är värdeneutral; och 2) att det mobila och 

multimodala lärandet minskar skolans auktoritet och förlägger mer av ansvaret för lärandet på 

marknaden och på eleven själv. 

 Uppsatsen inleds med en översikt över några texter om värdeneutralitet som är relevanta 

för det resonemang jag för. Här argumenterar jag för att den teknik vi använder har stor bety-

delse för resultatet av det arbete som utförs. Både synen på arbetet och slutprodukten i sig 

påverkas av de redskap som används för dess färdigställande. En överhängande risk är att 

medlen blir en del av målen – de mål man strävar efter modifieras för att anpassa de medel 

man har tillgängliga för att lösa en uppgift. Om till exempel läsplattan inte kan hjälpa mig att 

utföra ett visst arbete kan jag bestämma mig för att göra någonting annat som läsplattan kan 

hjälpa mig med. Det är också lätt att tro att en viss teknologi måste användas just för att den 

finns tillgänglig. Man vill inte riskera att gå miste om något om man väljer bort den senaste 

teknologin, men man kan också förledas att tro att en uppgift är värd att utföras för att det nu 

finns redskap för att utföra den. 
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 Nästa del handlar om multimodalitet vilket i detta sammanhang innebär att arbetsredska-

pet, till exempel den smarta telefonen, som innehåller en mängd olika funktioner inte begrän-

sar användaren till att använda ett medium åt gången (som skrivande) utan på sätt och vis 

uppmuntrar till ett skapande som innefattar text, bild, rörlig bild, kommunikation med andra, 

med mera. Synen på vad en text är förändras i och med det multimodala lärandet, där bilder, 

infogade länkar istället för referat, delning med andra et cetera blir en del av arbetet och det 

färdiga resultatet kan ha mer likheter med en bloggtext än med en traditionell uppsats. Att 

ständigt vara uppkopplad innebär också en annan syn på planering av sin tid än den traditio-

nella skolan erbjuder. Möten och avtalade tider kan lätt ändras när man står i ständig kontakt 

med varandra och möten behöver heller inte vara fysiska. Skolan å sin sida kräver närvaro på 

en viss plats vid en viss tid, ofta bestämt långt i förväg. För någon som är van vid det multi-

modala arbetssättet kan detta uppfattas som restriktivt och begränsande, något som hämmar 

produktivitet snarare än befrämjar den. När skolans rutiner inte ses som relevanta och dess 

arbetssätt inte som funktionella kan dess auktoritet lätt urholkas. 

 Slutsatsen jag drar av detta är att den svenska skolan idag befinner sig i en period som på-

minner om vad Thomas S. Kuhn i The Structure of Scientific Revolutions beskriver som ett 

paradigmskifte. I korthet innebär det följande: Själva processen när ett paradigm uppstår bör-

jar med att fakta tolkas på olika sätt av olika personer och grupper. Olika inriktningar kämpar 

om tolkningsföreträde och slutligen blir en av dem accepterad som ”paradigmet”. De som inte 

kan eller vill anpassa sig till den nya ordningen kommer antingen att isoleras eller får hitta 

någon annan grupp att ansluta sig till (s. 19). Ett paradigmskifte äger sedan rum när gamla 

teorier inte längre kan lösa nya problem som uppstår – istället växer nya teorier fram. Man 

upptäcker en diskrepans mellan teori och fakta. Inte sällan kan det finnas ett motstånd mot 

teoretiska alternativ när ett paradigm har satt sig, men en kris kan möjliggöra förändring. Man 

svarar oftast inte på en kris genom att förkasta det gamla paradigmet direkt: istället är det van-

ligt att man försöker modifiera sin gamla teori för att undvika konflikter, medan somliga helt 

enkelt lämnar professionen. Krisen börjar med en ”blurring of a paradigm” men efterhand 

kommer anomalier att bli erkända som sådana, auktoriteter inom området kommer att ägna 

detta mer uppmärksamhet och paradigmet kommer att tolkas och artikuleras på motstridiga 

sätt. Krisen kommer sedan lösas antingen genom att man lyckas handskas med problemet och 

allt återgår till det normala, eller problemet kvarstår men man anser att verktygen för att lösa 

det saknas idag och man överlåter åt senare generationer att lösa det, eller så dyker ett alterna-

tiv till nytt paradigm upp och en strid börjar för att få det accepterat (s. 84). När och om ett 
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paradigmskifte har skett kommer professionen att betrakta sitt fält, sina metoder och sina mål 

på ett nytt sätt (s. 122).  

 Kuhn påpekar att “it remains an open question what parts of social science have yet ac-

quired such paradigms at all” (s. 15) men han utesluter inte att det kan finnas inom andra om-

råden än naturvetenskaperna vilka är vad han i huvudsak behandlar. Man skulle kunna anta att 

skolan är i stadiet där gamla teorier inte längre kan lösa vissa av de problem som uppstår, till 

exempel sämre läs- och skrivförståelse, disciplinära problem, och en nedprioritering av skolan 

till förmån för fritid och socialt liv. Detta hör till vad som ibland benämns som skolans kris 

och som skulle kunna förklaras med det teknikskifte skolan just nu befinner sig i. Det är för-

stås svårt, och i vissa fall kanske omöjligt, för en enskild person eller skolenhet att välja bort 

en befintlig teknologi men samtidigt viktigt att göra sig medveten om vad detta kan medföra 

samtidigt som man inte oreflekterat bör införa nya arbetssätt utan att först utvärdera vad ett 

sådant skifte kan komma att innebära. 
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2. Värdeneutralitet 
 

En central fråga när det gäller nya redskap och arbetsmetoder i skolan är om tekniken är (ide-

ologiskt) värdeneutral eller inte. Är verktyget, i detta fall laptopen, läsplattan eller mobilen, 

endast en artefakt som blir vad man gör den till, ett neutralt redskap som i sig självt inte på-

verkar vare sig arbetet eller det färdiga resultatet i någon högre grad, eller kommer både ar-

betssätt och färdiga produkter att formas utifrån de verktyg som används? Denna fråga är re-

levant för varje verksamhet som övergår från ett system till ett annat; skolan är ett exempel. 

 Om tekniken är värdeneutral innebär det inget egentligt problem att dela ut t.ex. läsplattor 

till alla elever och lärare: de ersätter penna, papper och läromedel, men pedagogiken och sko-

lan förblir i grunden densamma. Om tekniken däremot inte är värdeneutral kräver det ett ideo-

logiskt ställningstagande från skolans sida. Vilka förändringar kommer skiftet till läsplattor 

att innebära? Är man förberedd för (och medveten om) dessa? Och är man beredd att anpassa 

verksamheten efter de nya förutsättningarna?  

 Det får poängteras att det finns olika typer av värden – till exempel pekuniära, estetiska, 

funktionella, ideologiska – där det ideologiska och det funktionella är det som denna diskus-

sion i huvudsak kommer behandla. Till exempel Joseph C. Pitt (2000) menar att man måste 

skilja på ideologi och värde. Att prata om värde är inte nödvändigtvis samma sak som att pra-

ta om ideologi. Det finns många olika slags värden och när teknologin tolkas ideologiskt bort-

ser man oftast från dessa andra (s. 83). Den ideologiska värderingen kan ligga hos tillverka-

ren, hos verktyget eller hos användaren eller alla på samma gång, men om värderingen finns 

där, är den nödvändig att ta hänsyn till? Jag menar att tekniken är laddad med värderingar och 

inte något man kan bortse ifrån. De redskap och system man använder kommer ofrånkomli-

gen påverka det arbete som utförs. Följande redogörelse ämnar visa vilka konsekvenser ett 

teknikskifte kan ha och vilka hänsyn man kan tvingas till. 

 John Buschman (1990) skriver om datoriserade biblioteksdatabaser och påpekar att biblio-

teken i och med detta system inte längre äger databasen vilket var fallet med indexkort och 

referenslitteratur. Man köper, även om tjänsten är gratis, tillfällig och begränsad access till ett 

material som inte längre finns i fysisk form på själva biblioteket (s. 1027). Att inte själv ha 

fysisk tillgång till materialet kan få allvarliga konsekvenser: en databas kan raderas, åtkoms-

ten kan begränsas eller förvägras. Mot Buschman kan man förstås hävda liknande begräns-

ningar med att äga databasen i fysisk form: brand eller vattenskador kan förstöra materialet 

och datoriserade kartotek kan på så vis vara en säkrare form av förvaring. Det innebär i vilket 
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fall olika förutsättningar för åtkomsten till något som är grundläggande för verksamheten. 

Likheter finns med dagens skola när kurslitteratur i något mindre grad förekommer som fy-

siska exemplar på skolan och i högre grad som nedladdade e-böcker. Den som laddat ned en 

e-bok kan inte sägas äga ett exemplar utan har snarare betalat för en licens att använda mate-

rialet. Licenser kan återtas och det licensierade materialet kan ändras, något licensinnehavaren 

har begränsad möjlighet att påverka. 

 Också att läsa och skriva digitalt får konsekvenser som skiljer sig från de som medföljer 

skrivandet med papper och penna. Marshall McLuhan (1964) påpekar att innehållet i vilket 

medium som helst är ett annat medium. Innehållet i skrivande är tal, innehållet i tryckt text är 

det skrivna ordet och innehållet i telegrafen är text (s. 8). Läser man en text på en läsplatta är 

det svenska språket ett medium, pdf-filen ett annat, läsplattan ett tredje, vart och ett fyllt med 

sitt innehåll som utövar påverkan på läsaren. En slutsats att dra av detta är att ett medium inte 

är oproblematiskt utbytbart mot ett annat. En av McLuhans centrala teser är att mediet är bud-

skapet, ”The medium is the message”. Den text man läser på en läsplatta uppfattas av läsaren 

på ett annat sätt än om den hade förmedlats via en tryckt bok eller handskriven på papper. På 

samma (och kanske till och med på ett mer genomgripande) sätt kan man anta att den text 

som skrivs på en läsplatta inte bara uppfattas annorlunda utan blir en annan än den som skrivs 

för hand eller på låt säga en elektrisk skrivmaskin. Som Staffan Selander och Gunther Kress 

påpekar (2010) var välskrivning en väsentlig del av undervisningen när man skrev med bläck, 

och det hade ett tydligt syfte: att undvika bläckplumpar och producera en läslig handstil. 

Dessutom ställdes mycket högre krav på planering av texten än idag, då en enda felskrivning 

kunde innebära att flera sidor fick skrivas om (s. 31). Det vore därför underligt om textens 

innehåll inte på något sätt påverkades av huruvida man skriver med bläckpenna eller med ett 

ordbehandlingsprogram. Tidigare än McLuhan konstaterade Walter Benjamin i ”Das Kunst-

werk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” (citerad av Norbert Bolz 1999) att 

”Film serves to train human beings in those new forms of apperception and reactions that are 

conditioned by the familiarity with an apparatus the role of which is ever increasing in human 

life” (s. 120). Att vi använder ett visst medium gör också att vi vänjer oss vid att det är en del 

av vår tillvaro, och det förändrar därigenom vår föreställning om tillvaron. Att de flesta av oss 

ständigt bär med sig en kamera i fickan (i sin mobil) vars bilder genast kan delas och kom-

menteras av andra kan tänkas leda till att vi uppfattar omgivningen och situationer som objekt 

värda eller inte värda att fotografera. Vårt dagliga användande av tekniken färgar vår bild av 

livet och tillvaron och det får betydelse för hur vi uppfattar världen och vår plats i den. 
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 Ett tydligt ideologiskt fokus har Daniel Chandler (1996). Chandler vill undvika ytterlig-

hetspositionerna ”general-purpose” där man antar att teknologin har ett inherent syfte och 

”content-free” som innebär att verktyget blir vad man gör det till. Chandler menar att det är 

fel att se på något enskilt verktyg som antingen det ena eller det andra. Alla verktyg och me-

dia förkroppsligar någon viss form av subjektivitet riktad mot någon viss form av användning 

eller upplevelse snarare än mot en annan. Ett exempel är ordbehandlaren som kan tyckas vara 

content-free men som utgör någons föreställning om vad skrivande är och hur en text ska se 

ut. Chandler påpekar att den som rutinmässigt använder ett medium och som vet hur det ska 

användas vanligen uppfattar det som neutralt och oproblematiskt. Det ligger i verktygets natur 

att det är då det fungerar som bäst – om man ständigt ifrågasätter verktygets konstruktion och 

användningsområde kommer det att sinka ens arbete. Ju mer ett verktyg används desto mer 

transparent kommer det att bli för sin användare och det blir ett effektivt medel för att uppnå 

ett mål. Men risken med att inte ifrågasätta den teknologi som används, eller konsekvenserna 

av den, är att när vi blir blinda för teknologin utövar vi inte några medvetna val beträffande de 

redskap vi brukar och våra medel riskerar att modifiera själva målen: målen anpassas för att 

matcha de medel vi har tillgängliga. Sådana sidoeffekter kan naturligtvis vara såväl negativa 

som positiva, men vi är sällan så frånkopplade från den teknologi vi använder att vi förmår 

utvärdera frågans hela komplexitet. När vi väljer ett medium för ett syfte blir mediet en del av 

syftet. Chandler jämför med valet av transportmedel när vi reser. En tågresa är på många plan 

skild från en bilresa även om slutdestinationen är densamma. Upplevelsen av att ha vistats 

några dagar på en badort formas av om man åkt tåg dit eller om man färdats i bil längs motor-

vägen. Något liknande gäller vid en aktivitet som skrivande – att använda en ordbehandlare 

för att skriva en text påverkar upplevelsen på ett annat sätt än om man använder en penna, och 

vi tjänar samtidigt det syfte som finns inbäddat i själva mediet: texten tenderar att bli annor-

lunda om den produceras med ett medium istället för med ett annat. Vi både använder redskap 

och formas av vårt användande av dem. 

 Resonemanget följer det andra författare påpekat, att skrivmediet (som ett exempel bland 

många) påverkar texten. En av Chandlers poänger är emellertid att mediet är konstruerat av 

någon och utgör någons föreställning om vad (i det här fallet) skrivande är. Den som använder 

skrivprogrammet Pages på en iPad måste anpassa sig efter programutvecklarens uppfattning 

om hur en text bör produceras och hur det färdiga resultatet ska se ut. Förlängningen av detta 

resonemang blir att inget medium är ideologiskt fristående: blyertspenna, gåspennan eller för 

den delen kilskriften utgör också någons föreställning om vad skrivande är och hur en text ska 

se ut, även om föreställningen kan ha rent praktiska grunder. Chandler nämner ”oavsiktliga 



 8 

sidoeffekter” – alla möjliga konsekvenser användandet av ett visst medium kan föra med sig. 

Vad Chandler inte tar upp men som också kan vara av vikt att fundera kring är mer avsiktliga 

sidoeffekter som kommer av att ett skrivmedium ser ut och fungerar på ett visst sätt av pro-

duktionstekniska, ekonomiska och andra skäl. Hur stora möjligheter har användaren att frigö-

ra sig från dessa begränsningar? Det är sällan praktiskt att använda ett medium på ett sätt det 

inte var avsett att användas på och inte oproblematiskt att göra sig fullt ut medveten om ett 

specifikt mediums inneboende begränsningar och produktutvecklarens uppfattning om hur 

mediet bör användas. 

 När man oreflekterat låter medlet bli målet hamnar man i en teknologisk determinism som 

legitimerar att teknologin implementeras utan föregående utvärdering. Bjørn Hofmann (2006) 

varnar för ”the technological imperative”, tanken att teknologin determinerar våra val och att 

vi därför inte är ansvariga för våra teknologiska handlingar. Ansvaret, enligt Hofmann, ligger 

både hos de som utvecklar, producerar, implementerar och använder teknologin (s. 3). Tekno-

logi är inte värdeneutral eftersom den har en funktion och varje funktion relaterar till ett syfte 

och ett värde (s. 4). Det är emellertid viktigt att skilja mellan olika typer av värden. Hofmann 

exemplifierar med ultraljud och visar att endast vissa värden är kopplade till själva teknologin 

medan andra har att göra med externa sådana. Frågan om det är moraliskt riktigt med ultra-

ljudsundersökningar uppstår först när tekniken för ultraljud finns, men frågan har egentligen 

inte med själva apparaten att göra: ”This means that of all ethical issues that are raised by 

technology, only some of them are ’genuinely technological’” (s. 5). Det kan därför vara av 

vikt att skilja mellan när teknologin förespråkar vissa värden och när den väcker generella 

värdefrågor. När vi skapar en viss teknologi gör vi samtidigt val beträffande dess värde. Om 

man utvecklar respiratorn har man antytt att det är värt besväret att rädda liv genom artificiell 

andning och om man blundar man för detta förhållande riskerar man att teknologin etablerar 

värden på ett mindre öppet och genomskinligt vis. Att tro att teknologi är värdeneutral eller 

värdefri innebär att just blunda för detta förhållande och att låta värden få fäste utan föregåen-

de utvärdering (s. 6). För att föra över resonemanget till skolans värld kan man betrakta möj-

ligheten att omedelbart dela information med varandra. Många skolor har någon form av int-

ranät där elevers resultat, närvaro och dylikt förs in och som vårdnadshavare har omedelbar 

tillgång till. När programmet utvecklats och finns tillgängligt på en marknad har man antytt 

att det finns ett värde i att vårdnadshavare ska kunna logga in och kontrollera om ens barn 

varit närvarande på en viss lektion eller inte och också hålla koll på studieresultaten. Ofta im-

plementeras nog programvaran utan föregående diskussion om huruvida det faktiskt finns ett 

värde i detta – det ligger nära till hands att man antar att värdet existerar på grund av att möj-
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ligheten finns. När dessutom enheterna är mobila (smarta telefoner, läsplattor) antas det vara 

värdefullt att anteckna närvaron så snart lektionen startat snarare än efter lektionens slut eller 

till och med mot slutet av arbetsdagen. Möjlighet kan lätt förväxlas med nödvändighet. Hof-

manns påpekar mycket riktigt att vi inte vågar välja bort en viss teknologi när den finns till-

gänglig av rädsla för att gå miste om något (s. 8). 

 Det hävdas att när vi väl implementerat en teknologi är vi oförmögna att begränsa eller 

avskaffa densamma. Detta skulle emellertid innebära att även om vi kan utveckla, producera, 

implementera och kommersialisera teknologin som oberoende varelser så förlorar vi den au-

tonomin så snart teknologin väl är på plats. Hofmann menar att detta inte är rimligt och det 

finns inget som säger att vi inte kan bestämma oss för att inte använda den teknologi som står 

till buds (s. 7). Frågan han inte berör är på vilken nivå sådana beslut måste fattas. Vem har 

makten att välja bort en viss teknologi på en viss arbetsplats? Vem kan fatta beslutet att av-

skaffa ultraljud eller respiratorer? Vi är ambivalenta beträffande teknologin – vi vill ha de 

positiva effekterna men inte de negativa och vi är oroliga för att gå miste om någonting om vi 

väljer bort en viss teknologi. Detta skulle tyda på att vi inte är mogna nog att fatta de etiska 

beslut som teknologin möjliggör och kanske kräver (s. 8). Hofmanns slutsats är att teknologin 

förändrar oss, våra miljöer och våra handlingar, såväl som våra tankar och idéer. Teknologin 

befriar oss samtidigt som den sätter upp ramar för våra tankar om oss själva och vår uppfatt-

ning om världen. Denna begränsning har vi själva åstadkommit och därför kan vi också ändra 

den, till exempel genom annan teknologi eller andra användningssätt av befintlig teknologi (s. 

9). Teknologins värdeladdning är begränsad till dess funktion säger Hofmann, den förespråkar 

inte sina egna värden. Dessa är mänskliga värden som vi tillskriver teknologin (s. 10). Det är 

möjligt att Hofmann sätter för stor tilltro till vår förmåga att frigöra oss från ett sammanhang 

och helt sonika välja bort en viss teknologi och ersätta den med en annan. Om det är så att vi 

inte är mogna nog att fatta de etiska beslut som krävs av oss och om vi förändras i grunden av 

de miljöer vi skapat så verkar det inte följa naturligt att vi besitter makten att förändra tillva-

ron enbart för att vi själva en gång skapat den. På vilket plan förändringen skulle ske – på ett 

samhälleligt plan eller på enskilda arbetsplatser – får också konsekvenser för vem som ska 

initiera denna förändring om den ens är möjlig. 

 En något konträr röst i detta sammanhang är Per Sundström (1998) som menar att man 

måste se teknologi som laddad med värde i en social kontext. Framgångsrik teknologi innebär 

till exempel ofta tillväxt, men det är sällan är syftet hos de som utvecklar själva teknologin. 

Sundströms poäng är att teknologi är värdeneutral innan den har börjat användas – så snart 

man använder den blir den behäftad med värde, vilket är den sociala kontexten (s. 41). Datorn 



 10 

kan t.ex. användas för både goda och mindre goda ändamål, men det är just användandet som 

skapar värdet, det ligger inte inbäddat i själva teknologin (s. 42). Detta gäller oberoende av 

syftet för vilka olika föremål tillverkats. Vapen och respiratorer har tillverkats för olika syften 

men det är ändå, menar Sundström, först när föremålet används som det bli laddat med värde. 

Oanvänt är det fortfarande ett vitt ark som kan fyllas med i princip vad som helst. Människor 

är enligt Sundström alltid fria att säga ”ja” eller ”nej” till en viss teknologi, och fria att välja 

mellan existerande teknologier. Man är också fri att säga nej till teknologin som imperativ och 

som ett totalitärt system (s. 43). Detta kanske förefaller mindre troligt idag än 1998 när arti-

keln skrevs. Är det rimligt att tro att man har möjlighet att säga nej till datorer? Till elektro-

nisk registrering? Är det ens möjligt att leva i vårt samhälle utan att komma i kontakt med 

detta? Sundström menar att det är en djärv motståndshandling att säga ”nej” till en given tek-

nologi och det innebär ”an experience of resistance” (s. 45). Visst är det en motståndshand-

ling, men Sundström ser något positivt i själva motståndet, det blir en rebellisk handling att 

våga säga nej till ny teknologi. Det är rimligt att inte acceptera alla system och tekniker enbart 

för att de är nya, rimligt att låta införandet av ny teknologi föregås av utvärdering, men Sund-

ström går längre än så när han menar att man har möjlighet att helt avstå från att använda en 

teknologi och istället välja en annan. Den möjligheten förefaller ganska begränsad. 

 Pitt (2000) är inne på samma spår, att verktyg och tekniska system i sig själva är ideolo-

giskt neutrala (s. 72). Han påpekar att det inte är självklart vad som menas när man säger att 

teknologi är ideologisk: vari ligger själva ideologin? I tillverkningen? I syftet bakom produk-

ten? (s. 80). Pitt påpekar, som Sundström, att användaren är ideologisk, inte verktyget. Om vi 

använder ett elnät är vi måhända ideologiskt bundna på något sätt, men då är det effekten av 

användningen som är ideologisk, inte systemet i sig (s. 82). I och för sig kan den som utveck-

lar ett system ha en ideologisk agenda, men problemet är att det sällan är möjligt att veta vil-

ken denna agenda skulle vara och frågan är om det ens är relevant för användaren att känna 

till (s. 84–85). Värderingar konfronteras med omvärldens realiteter och då förändras både 

omvärlden och värderingarna. Om värderingar förändras i processen att implementera vissa 

system behöver inte systemet vara ideologiskt. Förändring i värderingar är här en konsekvens 

av anpassning till ett sammanhang och inget som är inherent i systemet (s. 86).  

 Som jag förstår Pitt är användandet av teknologi genomsyrat av ideologi, men den ligger 

inte i själva artefakten. Tillverkarna har (kan åtminstone ha) en ideologisk agenda, liksom 

återförsäljarna, liksom inköparna, liksom användarna. Endast själva föremålet är ideologiskt 

neutralt. Även om detta stämmer är frågan om det spelar så stor roll. När man använder ett 

föremål är man ideologiskt bunden till det på något sätt och ingen av ovanstående röster häv-
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dar att man kan stå fri från ideologiska värderingar vid användandet av en viss teknologi. Hu-

ruvida värderingarna ligger i själva apparaten, i tanken bakom eller hos användaren, och oav-

sett om de värderingar teknologin är behäftad med ändras över tid så är användandet av en 

viss teknologi aldrig ideologiskt värdeneutral. Det kan vara så enkelt som att det är skillnad på 

att äga ett fysiskt material och att ha tillgång till ett digitalt dito. Skillnaden kan också ligga i 

det förhållande man har till något som skapas eller upplevs via ett specifikt medium. Ett rele-

vant exempel är texten som upplevs olika beroende vilket medium man läser den i och som 

kommer att se olika ut beroende på med vilka medel den har skapats. Den som använder en 

viss teknologi, till exempel en läsplatta, är på något plan medveten om apparatens möjligheter 

och begränsningar och anpassar förmodligen sitt arbete utifrån dessa förutsättningar vilket bör 

leda till att medlet i viss mån påverkar målet. Man anpassar sin text utifrån vad som är lämp-

ligt att skapa och vad som är lämpligt att läsa med just det här verktyget vilket innebär att en 

viss del av ansvaret för formen på det slutliga resultatet ligger hos tillverkaren av, i detta fall, 

läsplattan. En konsekvens som tagits upp är att man riskerar att förväxla möjlighet med nöd-

vändighet. Det är lätt att tro att något bör göras för att möjligheten finns. Exemplet med ultra-

ljud där det kan uppfattas som omoraliskt att inte använda tekniken just på grund av att den 

existerar kan på sätt och vis överföras på skolan där omedelbar registrering och rapportering 

av frånvaro uppfattas som självklar på ett sätt som inte var fallet när möjligheterna till detta 

var mer begränsade. Det finns en oro för att välja bort en viss teknologi när den finns tillgäng-

lig av rädsla för att gå miste om något positivt. 

 Även om det, vilket Sundström och Pitt hävdar, är användaren och i viss mån tillverkaren 

men inte själva verktyget som är ideologiskt är ändå tekniken, sedd i ett större sammanhang 

som innefattar användning och anpassning till en artefakt eller ett system, föremål för ideolo-

gi i så hög grad att det inte är rimligt att uppfatta tekniken som värdeneutral och bortse från de 

konsekvenser införandet av en ny teknik kommer att innebära.
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3. Mulitmodalitet 
 

Som en förklaring till begreppet multimodalitet tar Staffan Selander och Gunther Kress 

(2010) sin utgångspunkt i de teckenvärldar som människan utvecklat: ”ljud, gester och rörel-

semönster, linjer och punkter, ytor och färgskalor som kan bli såväl skrivtecken som matema-

tiska tecken och musikalisk notation, teckningar, målningar och film osv.” (s. 26 f). Tecknen 

utgör representationer av hur något framstår som meningsfullt, som ett sätt att tolka världen. 

Skolan är fortfarande i hög grad skriftspråklig medan vi utanför skolan i hög grad lever på ett 

sätt som är mindre logo-centriskt. Produktion, konsumtion och kommunikation av informa-

tion som dessutom är global och ofta kommer i fler former än enbart den skriftliga är var-

dagsmat för många ungdomar (s. 28 f).  

 När teknologin är multimodal och dessutom bärbar innebär det en förändrad, och kanske 

mindre vördnadsfull, syn på såväl artefakten i sig som vad den har att erbjuda. Det kan också 

uppstå konflikter kring vad den ska användas till: en smart telefon, en läsplatta eller liknande 

tillhandahåller många funktioner men i en lärandesituation kanske skolan endast är intresserad 

av ett fåtal av dessa. Till detta kommer att verktyget inte längre enbart förknippas med en viss 

situation då samma verktyg används såväl i arbetet som på fritiden vilket bidrar till att luckra 

upp gränsen mellan skola och omvärld. Nya verktyg och nya funktioner innebär ett annat sätt 

att arbeta och ett arbetsresultat som inte liknar det som producerats med tidigare verktyg. Här 

kan uppstå en diskrepans mellan skolans och elevens uppfattning om vad ett skolarbete är och 

hur till exempel en skriven text kan och bör se ut. Det är också så att läraren inte längre nöd-

vändigtvis är den som har den största kunskapen om hur verktygen ska användas eller den 

som har monopol på att definiera hur en text ska se ut vilket leder till att skolans auktoritet 

omvärderas. 

 Norbert Pachler et al. (2010) påpekar att utbildningens auktoritet inte längre enbart ligger 

hos staten utan också hos marknaden i och med att en produkt tillhandahålls och utbildning-

ens utformning i viss mån får anpassas efter produktens förutsättningar (s. 11). Liknande re-

sonemang förs, som tidigare nämnts, av Chandler (1996) där han nämner risken att man låter 

medlet bli målet. Övriga viktiga skillnader som Pachler et al. tar upp är ett nytt medielandskap 

där deltagande, distribution, lokalt och globalt innehåll och mulitmodalitet är viktiga begrepp 

(s. 11). Utbildningen måste svara mot detta nya landskap som eleverna lever i, inte minst då 

en av skolans huvudsakliga uppgifter är att förbereda eleverna för ett ansvarsfullt deltagande i 

just detta samhälle (s. 12). Som författarna påpekar rör vi oss bort från traditionella former av 
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masskommunikation mot användarskapat innehåll och individuella kommunikationskontex-

ter. Detta påverkar användarnas förhållande till såväl traditionella som nya media vilka ställer 

krav på användarna att skapa sina egna lärandekontexter. Som ett exempel tittar man idag 

som elev snarare på youtubeklipp än på program från Utbildningsradion och avsändare kan i 

princip vara vem som helst, också eleven själv. Utbudet är större samtidigt som man själv är i 

viss grad skapare av ett innehåll som man kan distribuera via allehanda kanaler. Vilket är då 

förhållandet mellan användarskapat innehåll och lärande? Författarna definierar lärande som 

kontext snarare än innehåll (context and not content). Lärande som en process av menings-

skapande sker när man kommunicerar, vilket är vad ungdomar idag i hög grad ägnar sig åt (s. 

23). Dessutom sker lärande idag inte enbart inom skolans väggar. De redskap som används i 

klassrummet är desamma som används på fritiden för underhållning och kommunikation, och 

gränsen mellan skola och omvärld blir mer oskarp (s. 13). 

 Gunther Kress (2010) tar upp ett handfast problem som kan uppstå när gränserna suddas ut 

och elevens syn inte är kompatibel med skolans. Konstant uppkoppling – tillgång till nätet 

och till bekanta – minskar behovet av att planera och organisera sin tid. Informationstillgång-

en är mobil, möten är kontingenta i högre grad än tidigare. En konsekvens är att det dagliga 

livet tenderar att kännas mer fullpackat och framtida planering blir en onödig börda. Att bli 

tilldelad en planering, ett schema, kan då upplevas som ett intrång i den personliga friheten. 

Ständig informationstillgång skapar ett annat förhållningssätt till livet, tiden och till relationer. 

Att vara informerad om vad som händer nu, om var min bekantskapskrets befinner sig just nu, 

minskar risken att jag slösar bort min tid på att vänta på personer som inte dyker upp eller på 

att befinna mig på fel plats och/eller vid fel tidpunkt – en viktig egenskap när tid upplevs som 

en värdefull tillgång (s. 190). Scheman som kartlägger min dag veckor och månader i förväg 

är svåra att kombinera med detta förhållningssätt och kan ses som kontraproduktiva om målet 

är att vara effektiv, en egenskap som skolan som regel uppmuntrar. 

 Också när det gäller vad eleven producerar föreligger en risk för att olika syn på vad som 

är ett riktigt arbete eller en ordentlig text kolliderar. Selander & Kress (2010) påpekar att nya 

skrivredskap skapar nya slags texter och ett nytt sätt att förhålla sig till texten. Själva orden 

”läsa” och ”skriva” får olika innebörd i olika sammanhang och miljöer. Textens egenskaper 

framträder på olika sätt beroende på om den är i huvudsak verbalspråklig eller multimodal (s. 

95–96). En bloggtext har andra delar som samverkar på andra sätt än vad en traditionell bok-

text har och olika synsätt måste anläggas när man betraktar olika typer av texter. En traditio-

nell syn på vad en text är, eller hur ett skolarbete ska se ut, riskerar innebära att ett nytt, mul-

timodalt, textskapande uppfattas som mindre seriöst och inte som ”riktigt” skrivande. 
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 Kress analyserar de begränsningar och möjligheter1 smarta telefoner2 har på undervisning-

en och synen på kunskap. Han utgår från att när vi formar vår identitet är det en process av 

meningsskapande beträffande oss själva och vår omvärld. Den media vi använder tillsammans 

med dess möjligheter påverkar hur vi skapar mening och vår identitet och att förstå verkty-

gens möjligheter innebär att vi bättre förstår detta meningsskapande (2010 s. 185). Vad som 

är relevant hos mobila enheter är bland annat omedelbarhet på bekostnad av kvalitet i den 

bemärkelsen att något producerat alltid kan redigeras i efterhand och materialet upplevs i hög 

grad som ett ”work in progress”. Enhetens olika funktioner tenderar enligt Kress att användas 

i sin defaultfunktion snarare än att personaliseras. Endast de kompetenta användarna kommer 

utnyttja verktygets fulla potential. Det är då rimligt att anta att vårt sätt att använda verktyget i 

mycket hög grad kommer bestämmas av de (ingenjörer) som tillverkat produkten (s. 193). En 

egenskap hos smarta telefoner och läsplattor är att när en funktion används ligger en annan i 

bakgrunden. Det kan innebära att en funktion, t.ex. skrivande, ges mindre utrymme än en an-

nan, t.ex. webbläsning. Åtminstone finns webbläsaren där, hela tiden tillgänglig också när jag 

ägnar mig åt något annat. Vad gäller textproduktion befrämjar verktyget kopiering av till-

gänglig text framför egen produktion. Man bifogar en länk eller en fil snarare än ett skrivet 

referat av det man vill förmedla. En följd blir att vårt agerande i världen kommer att känne-

tecknas av att vi gör ett urval från ett tillgängligt material och vidarebefordrar dessa som län-

kar snarare än att vi med egna ord beskriver vad vi vill kommunicera (s. 187–8).  

 En traditionell skola kan uppfattas som förbisprungen av sin tid och dess auktoritet kan 

komma att ifrågasättas. Man talar fortfarande i viss mån om skolan som ett lärosäte, och i 

ordet ligger att det är stället där man lär sig och kanske till och med att det är där kunskapen 

finns. Detta måste nog ifrågasättas. 

                                                
1 Kress använder begreppet ”affordance”. Olika översättningar av begreppet förekommer men ingen som verkar 
fungera särskilt väl på svenska. Olika varianter av orden ”inbjuder” och ”erbjuder” har provats. Ibland används 
termen ”semantik”. (Termen ”affordance” innebär att ett föremål har vissa kvaliteter som låter användaren utföra 
vissa handlingar.) 
2 Analysen torde kunna gälla i lika hög grad för läsplattor, ett medium som nätt och jämt fanns tillgängligt för 
allmänheten när Kress text skrevs. 
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4. Slutsats 
 

Med en reservation för att Kuhns teori om paradigmskiften som berördes i inledningen inte 

nödvändigtvis är direkt överförbar på den svenska skolan av idag kan den ändå belysa den 

situation skolan för närvarande befinner sig i. Man kan anta att skolan är i stadiet där gamla 

teorier inte längre kan lösa (vissa av) de problem som uppstår. Några av de problem som är 

relevanta i det här sammanhanget och som ofta uppmärksammas är sämre läs- och skrivför-

ståelse, disciplinära problem, och en nedprioritering av skolan till förmån för fritid och socialt 

liv. 

 Vad som händer nu är att nya redskap förändrar såväl arbetet som vår syn på det. En text 

(fortfarande en central del av skolarbetet) är något annat i det multimodala samhället än den 

var i det rena skriftspråkssamhället. Tillkomsten av texten är en annan då ordbehandlaren till-

handahåller möjligheten till redigering under arbetets gång. När man dessutom på ett både 

enkelt och praktiskt sätt kan bifoga länkar och filer till ett dokument minskar nödvändigheten 

av att skriva referat: man gör ett urval från ett tillgängligt material snarare än att med egna ord 

beskriva det man vill kommunicera. Ytterligare en aspekt är att vi befinner oss i en deltagan-

dekultur där man inte bara uttrycker sig individuellt utan deltar i ett större sammanhang där 

delning av material är centralt. Till exempel låter molntjänster olika skribenter, eller skri-

bent/er och bedömare, dela texter med varandra. Flera författare kan samtidigt arbeta med 

samma dokument, som också kan läggas upp på nätet till allmän beskådan och bedömning. 

Synen på texten förändras och det är rimligt att anta att man ser mindre vördnadsfullt på en 

text som lätt kan ändras än på en som kräver stor planering och som inte tillåter redigering i 

efterhand. Man sätter antagligen ett annat värde på en sida skriven i Google docs än en sida 

skriven i bläck på handtryckt Lessebopapper. En förändrad syn på egendom tenderar också att 

göra att texten inte uppfattas som författarens egen text i lika hög grad. Att dela och att sam-

arbeta är något naturligt, också i tillkomsten av en text. Att hjälpa varandra, att låna av var-

andra ses inte nödvändigtvis som fusk eller bristande förmåga. En text skriven av flera förfat-

tare där delarna kommunicerar med varandra och som inte nödvändigtvis blir ”färdig” utan 

alltid kan utvecklas ser naturligtvis annorlunda ut än en text skriven av en författare som för-

medlar något till en läsare, men den förra texten bedöms nog ofta efter de riktlinjer som utar-

betats för den senare. Det är inte omöjligt att det som skolan uppfattar som minskad läs- och 

skrivkunnighet för elevernas del är en anpassning till ett annat sätt att läsa och skriva. 
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 Disciplinära problem och en nedprioritering av skolan kan vara två sidor av samma mynt. 

Skolans traditionella struktur med schemalagda lektioner och fast inrutade dagar går inte alltid 

så bra ihop med den mobila utvecklingen. Kress tar upp de begränsningar och möjligheter 

varje medium har och hos de verktyg som tagits upp i denna text är mobilitet en av dem. Den 

media vi använder hjälper till att skapa mening och i förlängningen forma vår identitet, och 

det torde vara upplagt för konflikt när en generation elever vana vid att se möten som kon-

tingenta (aldrig skrivna i sten utan något som är öppet för diskussion och alltid möjliga att 

ändra), förväntas följa ett schema som i vissa fall mer än ett halvår i förväg talar om var man 

ska befinna sig vid vilken tidpunkt. När min dag är ett ”work in progress” och likt ett Word-

dokument redigeras under arbetets gång, när ständig uppkoppling till mina bekanta gör att vi 

anpassar oss efter varandra samtidigt som vi håller koll på varandra, när jag aldrig behöver stå 

och vänta på personer som inte dyker upp eftersom jag vet var de är och de vet var jag är – 

vilken improduktiv börda måste det då inte kännas som att få ett papper i handen som talar 

om för mig var jag ska vara varje dag mellan 8 och 16 ända fram till läsårets slut. 

 Mobiliteten, som också är en del av det ideologiska värde apparaten är behäftad med inne-

bär att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut eller åtminstone görs otydligare. Ditt arbets-

redskap är tillika din spelkonsol, din anteckningsbok, din kalender, din mejlbox, din telefon, 

din webbläsare, din TV, din tidning, dina böcker och så vidare. Redan 1967 i The Medium is 

the Massage konstaterar McLuhan att ”there is a world of difference between the modern 

home environment of integrated electric information and the classroom” (s. 18). Denna skill-

nad är inte längre lika påtaglig när de mobila verktygen för in fritiden i skolan och skolan i 

fritiden. Den deltagandekultur ungdomar lever i där man kliver in i och ut ur ett pågående 

samtal upphör inte för att man sitter i ett klassrum. Tar någon kontakt med mig så svarar jag. 

Vill jag dela med mig av något så gör jag det. Det intressanta samtalet pågår nu men mina 

mattetal kan vänta till ikväll, så varför inte göra dem ikväll?  

 Häri ligger nog en del i vad som betraktas som skolans kris, men en kris kan som bekant 

möjliggöra förändring. Allt detta innebär förstås en stor utmaning för skolan. Det är lätt att 

uppfatta tillgången på datorer som en jämlikhetsfråga, men när de flesta har tillgång till an-

tingen dator, läsplatta eller smart telefon ser man att själva användandet riskerar att ske på 

mindre jämlika grunder. Det är möjligt att gapet mellan elevens teknologiska användning i 

och utanför skolan inte är lika påtaglig som den var 1967 i och med att små datorer idag finns 

i de flesta elevers fickor men frågan är om skolans inställning till detta har förändrats i någon 

högre grad. Skolan ska förbereda för livet efter skolan, och det innefattar de förmågor, erfa-

renheter, möjligheter och kunskaper som krävs i ett framtida (och även samtida) samhälle. 
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Förmår skolan ge eleverna de kompetenser som krävs för att bli en kompetent samhällsmed-

borgare? Man måste fråga sig vilka delar av den traditionella skolan som är kompatibla med 

den värld som eleven lever i och uppfattar som naturlig, och vilka delar som inte är det. Var 

behöver skolan ändra sig och var kan man kompromissa? Skolan måste anpassa sig till det 

samhälle den verkar i utan att för den skull lägga sig platt för vad som skulle kunna vara 

övergående trender.  

 Det finns dock en gräns för när man inte längre bör hålla fast vid gamla kärnvärden som 

visar sig vara allt mindre relevanta och allt svårare att försvara. Man kanske inte ska kräva 

fysisk närvaro när ett visst arbete lika bra eller bättre kan utföras på distans. Mobilitet, där 

termen innebär att verktyget dels är bärbart, dels möjliggör arbete och kommunikation där den 

fysiska (arbets)platsen spelar mindre roll, har antagits kunna bidra till att bryta den alienation 

många känner inför skolan och hjälpa till att integrera den på ett mer naturligt sätt i elevens 

vardag. Denna mobilitet innebär en större individualistisk frihet vilket också ställer krav på 

skolan att tillhandahålla mer individuell undervisning. Vilka konsekvenser får en individuell 

läroplan på grupptillhörigheten och på socialiseringen? Vilka gamla strukturer måste brytas 

upp vad gäller till exempel schemaläggning och lokaler? 

 Man bör också vara öppen för att nya former av (text)skapande uppstår och utvärdera des-

sa snarare än att hålla fast vid en gammal föreställning om en skapande individ, en föreställ-

ning som riskerar leda till att man ser allt samarbete som fusk. Det är emellertid en ny tekno-

logi som skapat förutsättningarna för detta skapande och då måste man acceptera att de nya 

verktygen används, vilket leder till fler ställningstaganden. Som Chandler påpekar är det van-

ligen den som är mest van vid hur ett verktyg ska användas som uppfattar det som neutralt 

och oproblematiskt, och det är då det fungerar som bäst. Det multimodala ligger här inbyggt i 

själva verktyget och det kan tyckas vara bortkastade pengar att investera i läsplattor eller lik-

nande om de endast ska användas till att skriva med. Det är nu inte alltid så att en effektiv 

användning av en läsplatta går hand i hand med ett effektivt skolarbete, så som det traditio-

nellt är utformat och det riskerar att bli en kamp om vem som ska stryka på foten: ska läsplat-

tan reduceras till en ordbehandlare och ett uppslagsverk, eller ska skolan anpassa verksamhe-

ten till utformningen hos ett företags produkt? Här föreligger en risk att man modifierar målen 

för att passa de medel, de arbetsredskap, som finns tillgängliga, samtidigt som den som ifrå-

gasätter ett verktygs konstruktion löper risken att bli en ineffektiv användare: verktyget funge-

rar oftast smidigast när man använder det så som det är tänkt att användas. 

 Det som åtminstone i modern tid uppfattats som skolans kärnvärden – att tillhandahålla en 

jämlik utbildning, att fostra till ett liv som ansvarsfull och demokratisk medborgare – kan 
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riskera att gå förlorat i en snabbt föränderlig omvärld om gapet mellan olika världar tillåts 

växa för stort. Skolan kan inte på egen hand försöka bromsa den teknologiska utvecklingen 

eller tro att man ska kunna hålla sig med en modest datorpark. Den måste erbjuda en arbets-

miljö som motsvarar den man möter utanför skolan och samtidigt ta hänsyn till de konsekven-

ser den digitala världen medför. Teknologin är inte värdeneutral och det innebär att vår syn på 

det arbete vi utför kommer att påverkas av de redskap vi använder. Det finns heller inget som 

säger att olika värden inte kommer att kollidera med varandra. Den ökade mobiliteten som 

ständig uppkoppling möjliggör innebär att ett tidsschema kommer att uppfattas som mindre 

relevant, samtidigt som schemaläggningsprogram och intranät ökar möjligheten till omedel-

bar frånvarorapportering och kan förleda oss att tro att det ligger något inherent gott i detta 

just i kraft av att möjligheten finns. Ipadens multimodalitet öppnar nya möjligheter att vara 

kreativ och skapa tillsammans med andra, samtidigt som användaren är begränsad av företa-

get Apple och dess produktutvecklares uppfattning om hur ett sådant skapande ska gå till och 

hur det ska delas med andra – på vissa sätt är man mer begränsad och låst än den som använ-

der papper och penna. Den som använder ett e-böcker istället för fysiska läromedel får till-

gång till verktyg den gamla boken inte kunde erbjuda: uppdatering av innehållet, interaktiva 

prov, uppläsning av text, möjlighet att dela sitt material med läraren på ett effektivt sätt – 

samtidigt som risken finns att förlaget väljer att plocka bort materialet ur sitt bestånd eller att 

en licens återtas om skolan inte längre har råd att betala den. Licensen upphör i vilket fall som 

helst när eleven slutar på skolan och boken är inte något man kan bära med sig genom livet. 

 Detta måste skolan förhålla sig till när man väljer att implementera den nya teknologin i 

sin verksamhet. När, och inte om, eftersom det inte finns någon möjlighet att hålla denna ut-

veckling stången hur länge som helst. Skolans relevans kommer (om den inte redan är på god 

väg) att minska om skolan uppfattas som föråldrad och om dess arbetssätt i alltför hög grad 

skiljer sig från resten av samhället. Att fostra eleven till ett liv som ansvarsfull och demokra-

tisk medborgare görs förmodligen bättre genom att man lär sig att ansvarsfullt använda socia-

la medier snarare än att kategoriskt förbjuda dem i klassrummet. Att minska klyftan mellan 

klassrummet och McLuhans ”home environment of integrated electric information” och i vis-

sa fall till och med avskaffa klassrummet ter sig rimligt när eleverna ska utveckla sina entre-

prenöriella och ansvarsfulla sidor. 

 Denna process kommer inte ske oproblematiskt. För att tala med Kuhn befinner vi oss i en 

situation där de gamla teorierna inte klarar av att lösa de nya problemen. Det finns ett mot-

stånd hos enskilda personer och grupper mot teoretiska alternativ och olika synsätt kämpar 

om tolkningsföreträde. Slutligen kommer ett av dem slå igenom. Många kommer värja sig 
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mot utvecklingen. De som inte kan eller vill anpassa sig kommer att isoleras. Somliga kom-

mer försöka modifiera sina gamla teorier för att undvika alltför kraftiga konflikter medan 

andra helt enkelt kommer att lämna yrket. Auktoriteter inom skolans område kommer ägna 

frågan mer uppmärksamhet och frågan kommer att artikuleras på motstridiga sätt. Om vi inte 

lyckas handskas med problemet med våra traditionella verktyg, och om vi inte överlåter åt 

framtida generationer att lösa det, utan istället finner oss själva i en situation där ett nytt para-

digm har slagit igenom, kommer vi betrakta vårt yrke, våra metoder och våra mål på ett nytt 

sätt.
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