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I den här artikeln vill vi peka på ett antal trender som vi tror är viktiga för framtidens 
utbildare att förhålla sig till. Våra källor är intervjuer med några av Sveriges mest 
progressiva tyckare samt publikationer med visionärt innehåll. Vi sticker ut hakan och ger 
ledtrådar som du kan ta del av för att förbereda dig.

Datoranvändningen med Internet som huvudförmedlare av innehåll är en enormt viktig 
rörelse i vår tid. Det handlar inte bara om ett nytt verktyg som läggs till floran av andra 
verktyg och hjälpmedel. Det är samhället som förändras. Så till den grad att vi snart inte 
kommer att skilja på den digitala och den fysiska världen. Datorn, hur den nu än kommer att 
se ut, blir en av de viktigaste portarna in i vårt framtida samhälle. 

Utvecklingen går fort, men samtidigt smyger den på oss. För bara några år sedan var det 
otänkbart för många att handla eller göra bankärenden på Internet. Rörelsen som använder 
Internet på ett socialt sätt utvecklar helt nya umgängesmönster. Förändringen sker minst lika 
mycket i våra huvuden som i kretskorten. Det är därför som lärare och skolvärld bör förhålla 
sig till dessa resurser. Om de studerande ska utbildas till aktiva samhällsmedborgare och 
förberedas för arbetslivet måste det i utbildningsvärlden finnas kunskap och beredskap för 
samhällets förändring.
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Kunskap för livet eller kunskap i förändring? 
Lärandet ses idag som en förutsättning för samhällsutvecklingen. Vi glömmer lätt att 
människan i alla tider har varit tvungen att skaffa sig kunskap för att begripa världen och 
sig själv och för att fungera socialt, men självklart behövs det nya och andra kunskaper idag 
än för bara några decennier sedan. Det är naturligt att förändringar i samhälle och arbetsliv 
medför förändringar i kunskapssynen. 

Livslångt lärande har blivit ett nyckelbegrepp i 
utbildningssammanhang, men vad är det egentligen 
vi behöver lära för morgondagens kunskapssamhälle? 
Både gymnasieprogrammen och kursutbudet för 
vuxenstuderande följer i hög grad ett mönster som 
innebär traditionell utbildning i traditionell skolmiljö. 
Trots stora satsningar på IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) i skolan ser den pedagogiska 
vardagen inte så annorlunda ut idag jämfört med för 
25 år sedan. Ett av skälen till utbildningsvärldens eftersläpning i utnyttjande av modern 
teknik för att stödja lärandet är den bristande tekniktillgängligheten. På en vanlig arbetsplats 
skulle man aldrig ställa in alla datorer i ett rum där medarbetarna måste boka tid. Däremot 
tänker vi oss att skolan ska utveckla ett användande av IKT integrerat i undervisningen 
utan att ge förutsättningar för det. Nu sker en teknisk utveckling och den sker oberoende av 
utvecklingen inom utbildningsområdet. Men hur kan skolan ta del av den utvecklingen? 

I det digitala samhället är medborgaren alltid ”on line” eller uppkopplad. Datorn och 
Internet används inte bara för att sköta arbetet och hålla kontakt med familj och vänner 
utan de är också de verktyg som ger delaktighet i samhällslivet och öppnar möjligheter för 
lärande både enskilt och tillsammans med andra i communities eller lärgemenskaper. En 
lärteori har utvecklats av George Siemens, som han kallar connectivism, och som utgår från 
dessa aspekter av det digitala samhället.

De lärteorier som skapades innan IKT förändrade villkoren för människans lärande, 
räcker inte längre till, menar Siemens. Det livslånga lärandet försiggår inte uteslutande i 
samband med formell utbildning, utan det sker och kommer i växande omfattning att ske 
även genom lärupplevelser och erfarenheter som vi får i arbets- och privatlivet. Gränserna 
mellan formellt och informellt lärande löses upp samtidigt som mer och mer av lärandet 
sker i globala nätverk, där kunskap skapas och utbytes mellan individer och organisationer. 
Samtidigt som kunskapstillväxten på detta sätt accelererar blir kunskaperna snabbt 
föråldrade. Med de möjligheter vi har idag att digitalt lagra och få tillgång via Internet till 
kollektiv kunskap blir det omöjligt och därför inte lika angeläget att själv besitta all kunskap. 
Det blir viktigare att veta var man snabbt kan hitta den kunskap som erfordras för att lösa ett 
problem eller för att fatta rätt beslut. 

För individen kommer det att bli nödvändigt att tillägna sig informationskompetens 
för att bli skicklig i att hantera, värdera och bearbeta information. Vidare krävs analytisk 
förmåga, förståelse för orsakssamband och en väl utvecklad förmåga att bedöma rimlighet 
och sannolikhet, för att kunna processa informationen och få ut den kunskap man för 
tillfället har behov av. Parallellt med krav på individuella färdigheter och förväntningar 
på att den enskilde ska hänga med i den allmänna kunskapsutvecklingen kommer det att 
ställas höga krav på samarbetsförmåga och närvaro på nätet. Som medborgare i det framtida 
kunskapssamhället kommer vi att använda oss av ett kollaborativt arbetssätt som ger 
möjlighet att arbeta och lära i sociala nätverk vars medlemmar kan vara spridda över hela 
världen. 
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Kompetens, tekniktillgång och digital klyfta
När Internet fick sitt stora genomslag under slutet av 90-talet började synen på kompetens, 
kunskap och bildning att förändras. Att kunna läsa, skriva och räkna var tidigare de främsta 
och mest betydelsefulla baskunskaperna men det är inte längre tillräckligt för att uppfylla 
de krav som samhällsutvecklingen ställer. För att klara sig i dagens högteknologiska, 
digitala och globala samhälle behövs nya kunskaper, färdigheter och attityder. Man talar 
om digital kompetens och digital klyfta. Med begreppet ”digital klyfta” avser man oftast 
skillnader mellan olika grupper av medborgare när det gäller datortillgång och möjligheter 
att tillgodogöra sig information via Internet.

Digital kompetens är ett vitt begrepp som innefattar flera olika delar, från att ha 
kunskaper i hur man hanterar datorer, mobiltelefoner och diverse programvaror, till att 
utveckla en kritisk och reflekterande attityd 
till IKT. EU-kommissionen har listat åtta 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. 
En av kompetenserna är digital kompetens. I 
Sverige är det främst Skolverket, KK-stiftelsen 
och Myndigheten för skolutveckling, MSU, 
samt Nationellt centrum för flexibelt lärande, 
CFL, som idag arbetar med att nationellt främja 
den digitala kompetensen genom att initiera och 
finansiera olika IKT-projekt.

Hela samhället förändras med den moderna informationsteknologin och skolor samt 
lärarutbildningar måste förhålla sig till den förändringen. Internet och teknikens utveckling 
ställer nya krav på utbildningsorganisationen och organisationens strategi. De senaste årens 
enorma utbredning av sociala och kollaborativa medier är ett exempel på den utveckling 
som sker, och som kan användas i undervisningen i betydligt större utsträckning än idag. 

Många lärare anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisningen. En ny lärarutbildning som fokuserar på en ny lärarroll 
kan möta detta och ge lärare mer kompetens och självförtroende. När lärarutbildningens 
framtida utformning planeras bör IKT, digital kompetens och internationalisering finnas med 
i resonemanget. Tekniken kräver en öppen attityd av lärarna, då det hela tiden kommer nya 
verktyg och metoder. Denna inställning får man med sig i en framsynt lärarutbildning. En 
kontinuerlig kompetensutveckling är också avgörande för en kunnig lärarkår. 

Den digitala tekniken förutsätter en utbyggd, modern infrastruktur. Ett av de stora 
skälen till att skolvärlden inte har tagit till sig nyttan av modern teknik är den bristande 
tillgängligheten. Utbildningsväsendet har aldrig betraktats likvärdigt med andra delar 
av samhället beträffande ”IT-fieringen”. Lärare är en av få yrkesgrupper där det inte är 
självklart att var och en har en egen arbetsdator och i skolvärlden ser man inte alltid datorn 
som ett arbetsredskap för lärandet. Det är en inställning som behöver förändras.

Även skolans och klassrummens infrastruktur är i många fall ett problem, då man måste 
hålla till godo med en föråldrad teknik och utrustning. Men genom att bygga genomtänkta 
miljöer och utnyttja äldre datorer som tunna klienter i kombination med modernare datorer 
som arbetsstationer, skulle även skolans befintliga utrustning nyttjas bättre.

Det finns två huvudskäl att introducera IKT i skolan. Det ena är det pedagogiska. 
Datorn är ett bra verktyg att bedriva undervisning med och IKT-användning stödjer de 
flesta ämnen och lärsituationer. Det andra handlar om skolans uppdrag att överbrygga 
digitala klyftor eftersom det fortfarande kommer att finnas grupper som inte har tillgång. 
De kan inte använda dator hemma för att göra skolrelaterade jobb eller använder inte dator 
överhuvudtaget. Där har skolan en uppgift att se till att alla får använda datorn som ett 
självklart verktyg. En rad andra åtgärder är också nödvändiga för att överbrygga den digitala 
klyftan och för att nå tillgänglighetsmålet, bl.a. insatser för bredbandsutbyggnad. 
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Den sociala webben 
Internet var från början tänkt som ett kommunikationssystem. E-post och diskussionsgrupper 
har den senaste tiden utvecklats till kvalificerade sociala mötesplatser, där ett intrikat system 
av kommunikation väver samman människors uttryck och sociala liv. En ny kultur av 
kunskapsutbyte och folklig publicering förändrar nu människors sätt att interagera. 

Nätgemenskaper är en stark trend och utvecklingen kommer att gå vidare under de 
närmaste åren. Idag ligger tonvikten på större allmänna gemenskaper, men utvecklingen går 
mot smalare gemenskaper där särskilda grupper samlas. Lunarstorm och Facebook har lärt 
stora delar av svenska folket hur den sociala webben fungerar och har bevisat dess potential. 
I World of Warcraft lär sig många hur man samarbetar över nätet för att lösa problem och 
uppgifter. Framför allt ungdomar utnyttjar dessa kollaborativa metoder för att lära sig saker 
på webben. Det kollaborativa förhållningssättet blir avgörande. De stora företagen jobbar 
redan i ökande grad med informellt lärande och lärande i nätverk.

Den digitala identiteten blir något verkligt och tydligt. Digital identitet blir också allt 
viktigare framöver för att få kontakter, jobb och karriär. Som aktiv medborgare är det idag 
svårt att stå utanför nätet, då ekonomihantering, myndighetskommunikation, nyheter och 
kunskap alltmer fokuseras dit. 

Wikis, bloggar, nätgemenskaper och gemensamma dokument är några av dagens sociala 
verktyg och dessa kommer att mångfaldigas, kompletteras och förfinas. Nya företag kommer 
att erbjuda spännande lösningar och konkurrensen kommer att hårdna. Att kunna använda 
en enda användarprofil i alla sina olika sociala verktyg blir avgörande för smidigheten i det 
sociala webblivet. Allt mer multimedialt socialt innehåll kommer: videobloggar, podcasts 
och sändningar till mobiltelefon som integreras med den sociala webben. Nätbaserade 
3D-världar som Second Life och Entropia 
är också starkt fokuserade på socialt utbyte. 
Dessa 3D-världar befinner sig i startfasen och 
lider av vissa ”instegsproblem”, exempelvis 
hög teknisk tröskel, navigationsproblem 
och begränsad grafisk kvalitet. Men 
begränsningarna kommer att avhjälpas 
och miljöerna kommer att fyllas av allt fler 
funktioner som lockar in fler användare. 
Viktiga delar av framtidens Internet kan 
komma att utgå från 3D-världarnas funktioner. 

En ny kommunikationskultur skapas just nu. För lärandet innebär det nya mönster i 
framtiden. Framöver blir Internet en stor kunskapsbas där man kan hitta i princip allt. Den 
så kallade kollektiva intelligensen av gemensam kunskap och kommunikation blir oerhört 
värdefull. Wikipedia är ett tydligt exempel på utvecklingen av kollektiv intelligens. De 
studerande får ett nytt och annorlunda ansvar för sitt lärande. En större tonvikt kommer 
att läggas på kritiskt tänkande och ett aktivt sållande mellan uppgifter från olika källor 
med olika perspektiv. Detta blir avgörande för att kunna navigera i morgondagens 
kunskapskultur. Man skapar sin kunskap genom att processa information med andra och ta 
del av andras perspektiv. Läraren ska kunna stödja utvecklingen av det kritiska tänkandet 
och underlätta kunskapsbildningsprocessen.

I skottlinjen står statiska lärresurser (såsom traditionella förmedlingspedagogiska 
lärobjekt) och Lärplattformar (LMS). De statiska lärresursernas mest påtagliga svagheter 
är deras enkelriktade funktion samt att det är relativt tidsödande och dyrt att skapa dem. 
Nackdelen med lärplattformar, som i sig visserligen kan innehålla relevanta verktyg, är 
att det är låsta system, som användarna tvingas lära sig. På de sociala nätverken känner 
sig många studerande redan hemmastadda. De har lärt sig funktionerna och har lättare 
att stanna kvar inom sina invanda system än att lära sig nya. Det är också billigare för 
utbildningsorganisationer att använda vedertagna verktyg som de studerande redan är 
insatta i. Att lärplattformar medför en återgång till sekventiella pedagogiska modeller utan 
individanpassning, är något som inte främjas av nätet i övrigt. Framtidens lärplattformar 
behöver vara modulära och öppna system.
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Individualiserat lärande
Utvecklingen i skolvärlden har gått i en mer individcentrerad riktning, med friare 
alternativ och mer ansvar för de studerande att själva forma sina studier. I kombination 
med utvecklingen på Internet, där informationen finns i många olika former och där egen 
publicering blir enklare, så kommer varje individ att utveckla sitt eget sätt att lära. Det går 
inte att hålla de studerande inom låsta, kontrollerbara system. Lärandet kommer att bli 
mycket mer anarkistiskt i framtiden med enskilda val av verktyg och metoder. Även lärarna 
kommer att använda de verktyg som passar dem bäst, utan sanktion från skolledare eller 
kommun. Den folkliga rörelsen på nätet driver på utvecklingen, med yngre användare i 
spetsen. Verktyg och plattformar blir populära eller förkastas med korta intervaller. Detta 
skapar en förvirring hos utbildningsanordnare som satsar stort på lärplattformar, som riskerar 
att bli föråldrade om de inte utvecklas till en öppnare funktion. Idag är de alltför statiska och 
låsta för att kunna fungera som ett starkt alternativ i floran av webbaserade resurser.

En form av webbaserat, individualiserat lärande kallas Personliga lärmiljöer (PLE). De 
används av många, ofta utan att de reflekterar över det, och består av sammansatta resurser 
utifrån personlig preferens. Webben kommer att erbjuda en allt större mängd applikationer 
som kan kombineras fritt efter smak och behov för den personliga lärmiljön. Mellan den 
folkliga rörelsen, som använder de webbfunktioner som varje individ föredrar, och e-
learningindustrin, som vill hitta sätt att tjäna pengar på sina produkter och tjänster, kan en 
motsättning förutspås. 

Samarbeten, communities och grupper lyfts ofta fram för att visa på en trend av 
kollektivt lärande. Det är också en stark rörelse men det finns ingen motsättning i detta mot 
individualiserat lärande, då grupperna uppstår allt eftersom individer väljer sina sociala 
verktyg och samarbeten. De nyttjar grupperna till 
just det som passar dem själva bäst och använder 
andra funktioner när de är att föredra. Ett potentiellt 
problem för det deltagarstyrda lärandet ligger i att 
de studerande väljer sina applikationer och vem de 
jobbar med. Risken är att detta leder till likriktning 
och låg diskussionskvalitet, därför att man i 
allmänhet föredrar att samarbeta med personer som 
har samma eller liknande värderingar och åsikter 
som man själv.

En grupp som är starkt fokuserade på sitt eget personliga lärande är Komvuxstuderande. 
Dessa efterfrågar oftast snabb, effektiv och betygssättande utbildning utan tidsödande 
grupparbeten. Läraren intar en ny roll gentemot den individuelle studerande, och läraryrket 
blir ett serviceyrke där den viktigaste funktionen är att finnas till som ett kortvarigt stöd. 
Tiden då lärarkåren kunde se sig som ett privilegierat skrå är ute. Man kan inte längre sitta i 
en kateder och vänta på att eleverna ska komma in och få kunskap förmedlad på lärares eller 
skolans villkor med förbestämd metodik. Kanske är skolorna som institution på väg mot 
samma öde som skivbolagen, som inte längre behövs på samma sätt som tidigare?

Informellt lärande är en viktig aspekt i det här sammanhanget. Individen har en 
erfarenhet och kunskap som kommer att värderas högt för fortsatt kunskapsutveckling. 
Vissa branscher arbetar med kunskap som snabbt blir antikverad och behöver individens 
livslånga lärande för att hålla sig à jour. Validering blir den formella skolvärldens metod för 
att bekräfta kunskapens giltighet och kvalitet.
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Motivations- och arbetsverktyg
Ny teknik höjer motivationen, enligt flera undersökningar. Upplevelsen av att ha tillgång 
till ett modernt redskap av samma typ som används utanför skolan, ökar legitimiteten för 
skolan. Vidare förefaller det som om bildskärmar har en koncentrationshöjande effekt. Att 
kunna samla blicken och tankarna till en liten yta leder uppenbarligen till att en uppgift 
blir lättare att genomföra. Så att få arbeta med en dator kan i sig kännas inspirerande och 
uppfriskande, därför att det hjälper studerande att fokusera på sina arbetsuppgifter. Datorn 
som artefakt kommer dock inte att betraktas som ytterligare ett verktyg bredvid bandspelare, 
diabildsprojektorer eller OH-apparater, utan den blir en port till vitala delar av vårt framtida 
samhälle. 

Framtida trender när det gäller pedagogiska 
arbetsverktyg är mobilt lärande, lärande spel, 
sociala medier och kombinationer av dessa. Termen 
mobilt lärande brukar betyda att mobiltelefoner och 
handdatorer används i lärandesituationer. Här kan 
även portabla datorer av allehanda typer komma 
att innefattas i benämningen. Mobila enheter kan 
användas som spelare av övningar och mediafiler vid 
olika typer av lärande men kommunikationsaspekten 
är central. Man kan använda telefonens vanliga talfunktion och den kan också fungera som 
del i videokonferenssystem. Resurser på nätet som Google Earth eller GPS-funktioner kan 
användas för att utöka den geografiska aspekten av lärandet. Inbyggda verktyg som kamera 
och ljudinspelning är användbara delverktyg, som även kan nyttjas ute i fält. Dessutom är 
mobiltelefoner en resurs för att överbrygga digitala klyftor, då nästan alla har tillgång till 
en. Att lära sig använda telefonerna är lätt och ytterligare en fördel är att de kan vara billiga. 
En viss teknisk nivå krävs innan mobillärande blir effektivt. Men i och med utbyggnaden 
av mobilt bredband som snabbar upp internetanslutningen för mobila enheter utökas 
funktionernas användbarhet och effektivitet ännu mera. Den mjukvara som erbjuds till 
mobila enheter kommer att utvecklas till innehållsrika lärresurser med hög kvalitet.

Lärande spel är en trend som diskuteras fram och åter. Spelpedagogik har testats 
med varierande resultat. Några kvaliteter som lyfts fram är spelens potential att lära ut 
färdigheter som samspel, problemlösning, hypotesprövning och reflektion. Olika typer av 
spel har olika syften och funktioner som läraren bör vara medveten om. Det går att använda 
spel som är producerade med just pedagogiska motiv och det går att använda bitar av rena 
underhållningsspel i lärandet. Många lärspel håller en väldigt låg kvalitet både tekniskt och 
pedagogiskt, men det kommer bättre produkter. Nya fysiska gränssnitt kommer att flytta 
vissa typer av spelupplevelser från tangentbordet till mer rörliga aktiviteter. Det informella 
lärandet är givetvis en viktig del av vad man tar in vid spelande, som exempelvis att lära sig 
engelska eller historiska skeenden, men för undervisningssituationer behöver spelandet ske 
med en klart definierad uppgift. Lärarens roll i samband med användning av lärande spel blir 
att skapa sammanhang och leda lärandet till slutsatser. Läraren får också ta på sig uppgiften 
att granska och sålla för att kunna föreslå spel som är användbara till olika typer av lärande. 

Kombinationer av mobilt lärande, lärande spel och sociala medier är i sig kraftfulla. 
Spel med inbyggda sociala funktioner är redan viktiga. Samarbeten i spel är ibland ett av 
huvudsyftena. Mobila enheter har också kommunikation som ett huvudsyfte. 
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Behov av ett nationellt initiativ
I Sverige gjordes de första försöken att införa datorer i skolan redan på 1970-talet, då 
Skolöverstyrelsen, SÖ, inledde en försöksverksamhet. På den tiden, när en dator kostade en 
mindre förmögenhet, sågs inte datorn som ett verktyg i första hand, utan det var kunskapen 
om datorn och hur den fungerar som stod i fokus för intresset. ”Datalära” blev namnet 
på det nya ämne som infördes i LGR80. Inte förrän 1988 kom en satsning på datorn som 
pedagogiskt hjälpmedel. Denna gång låg tyngdpunkten på utveckling av pedagogisk 
programvara och på lärarfortbildning. 

KK-stiftelsen arbetar sedan 1994 med att främja IKT-användningen i Sverige. I 
stor utsträckning har insatserna på utbildningsområdet vänt sig till lärare, bl.a. genom 
webbplatsen Kollegiet, som upphörde i januari 2008. Nu söker KK-stiftelsen nya, 
effektivare former. Stödinsatserna riktas mot forskning och kunskapsutveckling med målet 
att få fram nya och nyskapande IKT-resurser för lärande. KK-stiftelsen kommer även i 
samarbete med lärarutbildningar, kommuner och näringsliv att satsa 100 miljoner kronor på 
att stärka IKT i lärarutbildningen. En liknande kraftsamling har inte gjorts i Sverige sedan 
1999, då regeringen satsade 1,7 mdr kr på att införa IKT i skolan. ITiS-programmet, som 
drygt hälften av alla lärare deltog i 1999 – 2002, avsåg att ge lärarna möjlighet att ta till sig 
och utnyttja den nya informationsteknikens möjligheter. De lärare som deltog fick tillgång 
till hemdatorer och utbildning om datorn och dess användning som verktyg i den dagliga 
pedagogiska verksamheten.

I flera av våra grannländer samt inom EU som överstatligt organ har nya projekt 
initierats för att precisera hur och varför IKT och webbfunktioner ska integreras i 
utbildningsvärlden. Norge har ett IKT-initiativ för hela samhället. Den engelska rörelsen, 
där användningen av interaktiva whiteboards är ett viktigt inslag, har sin grund i ett 
regeringsinitiativ och här är ytterligare en skolkampanj i startfasen. Liknande initiativ saknas 
idag i Sverige, vilket riskerar att hämma hela vår utbildningssektor. Vi ska inte ha en övertro 
på statliga satsningar men det ger ändå något slags vind i seglen, och en indikation på vad 
skolan förväntas göra. 

Ett nationellt IKT-initiativ på utbildningsområdet behöver vara förankrat i dagens 
verklighet. Det måste följas upp kontinuerligt och innehålla en långsiktig strategi för hur 
det ska fortleva organiskt i skolorna, eftersom punktinsatser i denna snabbt föränderliga 
värld riskerar att bli kostsamma men verkningslösa. På lokal nivå bör man se över beslut, 
infrastruktur, IT-policy m.m. Här vilar ett stort ansvar hos både kommunledning och 
rektorer. Lärare och studerande befinner sig ofta i en strikt reglerad IT-miljö som kan behöva 
lättas upp för att ge tillgång till de verkningsfulla webbaserade verktygen och funktionerna. 
Pengar är visserligen en viktig indikator på hur stor vikt man tillmäter IKT-utvecklingen på 
skolområdet, men det behöver inte bli orimligt dyrt. Internet kräver inte den dyraste, senaste 
utrustningen för att vara användbart. Kan man dessutom dra nytta av de kunskaper som 
många studerande redan har, skulle detta kunna vara ekonomiskt fördelaktigt. 

Bland både lärare och elever ligger kompetenserna på vitt skilda nivåer. Ett 
valideringssystem för IKT-kunskaper, kanske något i stil med de tre kompetensnivåer 
(e-enabled, e-mature och e-competent) som finns i Storbritannien, skulle kunna vara en 
möjlig väg. Som ett första steg i den riktningen kan man se Webbplatsen PIM (Praktisk 
IT- och Mediekompetens), utvecklad av Myndigheten för skolutveckling som en del av ett 
regeringsuppdrag 2005. PIM kombinerar handledningar på Internet med studiecirkel och 
hjälp i vardagen. Genom PIM får lärare också möjlighet till examination i praktisk IT och 
mediekompetens.

Strategier för IKT-kompetens och infrastrukturell utveckling måste drivas från nationell 
nivå med regering och myndigheter som pådrivande instanser. För Sveriges utveckling till 
en ledande kunskapsnation är därför behovet nu stort av ett nytt kraftfullt nationellt initiativ 
med en klar strategi för hur datorer och IKT ska bli lika självklara arbetsverktyg i skolans 
värld som de är i övriga arbetslivet. 
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