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Björn Sjödén ingår i en 
tvärvetenskaplig forskar-
grupp, ETG, Educational 
Technology Group, vid 
Lunds och Linköpings 
universitet. I slutet av 
oktober disputerade han 
med avhandlingen What 
makes good educational 
software? Under hösten 
har avhandlingen och 
dess resultat rönt stor 
uppmärksamhet. Här ger 
oss Björn Sjödén sina fun-
deringar kring det hela.  

AVHANDLING Efter att min av-
handling What makes good edu-
cational software? offentliggjor-
des rapporterade flera medier 
att dagens digitala läromedel är 
undermåliga, rent av skadliga. 
Betydligt mindre uppmärksam-
het har ägnats åt de positiva 
och delvis unika bidrag som 
digital teknik kan ge till tradi-
tionell undervisning. 

Vad är det då kritiken riktar 
sig mot och vad kan forskning-
en säga om värdet av digital 

teknik i läromedel?  
Först och främst är termen 

”digitala läromedel” mångtydig 
och tycks användas om lite vad 
som helst som finns på eller 
kan användas med en dator. 
Men det finns inget pedago-
giskt egenvärde i att något görs 
”digitalt”, på dator istället för 
i verkligheten (däremot kan 
det förstås finnas administra-
tiva och praktiska fördelar, och 
nackdelar). 

Ur kognitionsvetenskapligt 
perspektiv är digitala läromedel 
intressanta därför att de kan 
göra saker som andra lärome-
del – böcker, laborationer, före-
läsningar, grupparbeten – inte 
kan. Närmare bestämt kan tek-
niken tillföra funktioner som 
ger anpassat stöd för elevens 
lärande och bearbetning av äm-
nesstoffet på individuell nivå. 
För att sätta fingret på dessa 
karaktäristika valde jag i min 
avhandling att avgränsa domä-
nen ”digitala läromedel” till 
ämnesdedikerade, interaktiva 
datorprogram som ger automa-

tiserad feedback för att uppnå 
specifika kunskapsmål. 

Det viktigaste skälet till 
denna avgränsning handlar om 
möjligheterna att återkoppla till 
elevens egen kunskap. Enligt 
detta synsätt ska ett bra digitalt 
läromedel kunna fungera nå-
gorlunda självständigt, utan att 
läraren genomgående måste 
bryta in med förklaringar, 
anvisa lagom svåra övningar 
eller rätta rutinuppgifter. En 
god lärare är också interaktiv 
med sina elever, men hen är 
begränsad till att interagera 
med en elev i taget. Det är där-
för interaktiva funktioner och 
adaptiv feedback utgör de tyd-
ligaste mervärdena av digitala 
läromedel, relativt såväl tryckta 
läroböcker som digitala medier 
och informationskällor som 
Youtube, Wikipedia, Khan Aca-
demy etc.  

Kan vara förödande
Inte desto mindre verkar da-
gens digitala läromedel onödigt 
bundna till det tryckta bokfor-

matet. I de flesta, vare sig det 
gäller gratisappar i AppStore 
eller kommersiella program-
varor, matematik, språk eller 
geografi, är feedbacken enbart 
korrektiv, d.v.s. anger endast 
om något är rätt eller fel. Därtill 
presenteras ofta ett begränsat 
antal alternativ, så det går att 
lösa alla uppgifter med uteslut-
ningsmetoden. 

I bästa fall fungerar sådana 
övningar som rena ”drillning-
ar”, till exempel för att nöta in 
tyska prepositioner eller mul-
tiplikationstabellen. Men för 
elever som saknar nödvändig 
förförståelse – som kanske 
inte förstår det språkliga sam-
manhanget eller har bristfällig 
taluppfattning – kan sådana 
övningar vara förödande, efter-
som de riskerar att ge ett kvitto 
på att eleven uppnått kunskap 
som hen inte har.

Man kan jämföra med en elev 
som fastnar i en vanlig, tryckt 
övningsbok: hen kommer inte 
vidare utan hjälp och läraren 
kan då bidra med förklaringar. 
När eleven arbetar i sin egen 
takt med digitala övningar som 
konsekvent visar ”rätt” eller 
”fel”, är det lätt att komma vi-
dare och till och med nå höga 
resultat utan att ha förstått nå-
gonting. När det räcker med att 
klicka på olika alternativ hin-
ner eleven dessutom göra långt 
många fler uppgifter (ibland 
flera i sekunden) än vad som är 
möjligt med penna och papper. 
Konsekvensen blir att vissa elev-
er med goda förkunskaper kan 
öva upp vissa färdigheter snab-
bare, medan andra elever en-
dast befäster ytkunskaper som 
lämnar väsentliga kunskaps-
luckor oupptäckta. Lärarens 
börda har inte lättats och bero-
endet av andra undervisnings-
former och traditionella lärome-
del förblir minst lika stort.

Ge upp hoppet eller 
inte?
Ska man då ge upp hoppet om 
digitala läromedel? Absolut 
inte. Potentiellt finns stora pe-
dagogiska vinster med digital 
teknik som tar kognitiva princi-
per i beaktande. Exempelvis be-
höver all information inte visas 
samtidigt som på en boksida; 
man kan utnyttja interaktiva 
simuleringar och låta eleven 
förutsäga resultatet av förlopp 
som sedan enkelt och riskfritt 
går att kontrollera; man kan 
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tillföra förklarande feedback 
och kontrollfrågor för att få 
komma vidare, och eleven kan 
få en helt annan kontroll över 
sitt eget lärande med hjälp av 
digitala karaktärer i olika peda-
gogiska roller.

Forskningen har särskilt visat 
på värdet av att elever själva får 
undervisa en ”digital kompis” i 
till exempel matte eller biologi, 
och successivt kan följa dennas 
kunskapsutveckling i program-
met. Förutom att eleverna blir 
mer motiverade och ansvars-
tagande har det visat sig att de 
strukturerar informationen på 
ett mer effektivt sätt, än om de 
får i uppgift att lära sig samma 
sak utan en digital kompis.

Stöd för djupinlärning
Jag och mina kolleger inom 
forskargruppen Educatio-
nal Technology Group (ETG) 
verkar för en ny generation 
digitala läromedel utifrån nyck-
elbegrepp som digital funktio-
nalitet, individuell adaptivitet 
och formativ process till stöd 
för djupinlärning. Forskningen 
syftar dels till hur vi kan an-
vända tekniken för att lära oss 
mer om lärandeprocesser, dels 
hur denna kunskap kan gagna 
riktiga elever genom högkvali-
tativa digitala läromedel i klass-
rummet. 

ETG kan dock inte ensamt 
driva utvecklingen och är inte 
en kommersiell aktör. I för-
sta hand utvecklar vi demon-
stratorer (se www.lucs.lu.se/
etg-ngdl). Därmed vill vi verka 
för att inspirera och utmana 
läromedelsproducenter att 
tänka annorlunda kring digitala 
läromedel och visa vad som 
är möjligt att uppnå med, tek-
niskt sett, relativt enkla medel. 
Även om det ännu återstår ett 
betydande glapp mellan vad 
forskningen och dagens digi-
tala läromedelsutbud visar så 
får riskerna inte överskugga de 
pedagogiska möjligheterna.

Björn Sjödén
fil.dr

forskare i kognitionsvetenskap

Lunds universitet

Fakta: Sjödén
 Björn Sjödén har tidigare 
bott i Amsterdam, London, 
Helsingfors och Buenos 
Aires. Han är fil. mag. i psy-
kologi och fil. kand. i filmve-
tenskap och nederländska. 
Björn har tidigare arbetat 
som svensklärare och över-
sättare, som biträdande 
forskare inom vittnespsyko-
logi vid Göteborgs univer-
sitet samt utomlands inom 
IT- och datorspelsbranschen.
 Bland Björns utgivningar 
läs gärna kapitel fem i föl-
jande publikation som finns 
gratis online: Sjödén, B. 
(2014). Vad är ett bra digitalt 
läromedel? I A. Persson & 
R. Johansson (Red.), Fors-
karperspektiv på kunskap, 
utbildning och skola – utbild-
ningsvetenskaplig forskning 
vid Lunds universitet. Lund: 
Institutionen för utbildnings-
vetenskap, Lunds universitet.
 Samtliga ETG-publikatio-
ner finns på följande länk: 
http://www.lucs.lu.se/etg-
publications/

 Kom och lyssna till Björn 
Sjödén när talar om vad vi 
bör kräva av digitala lärverk-
tyg. Föreläsningen hålls den 
14 januari i Lund och är ett 
lokalt arrangemang anord-
nat av SLFF och en inbjudan 
kommer att skickas ut till 
regionen. 
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