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Forskning
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Vad gör ett bra
digitalt
läromedel?
Björn Sjödén ingår i en
tvärvetenskaplig forskargrupp, 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 funderingar kring det hela.
AVHANDLING Efter

att min avhandling What makes good educational software? offentliggjordes rapporterade flera medier
att dagens digitala läromedel är
undermåliga, rent av skadliga.
Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats åt de positiva
och delvis unika bidrag som
digital teknik kan ge till traditionell undervisning.
Vad är det då kritiken riktar
sig mot och vad kan forskningen 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 pedagogiskt egenvärde i att något görs
”digitalt”, på dator istället för
i verkligheten (däremot kan
det förstås finnas administrativa och praktiska fördelar, och
nackdelar).
Ur kognitionsvetenskapligt
perspektiv är digitala läromedel
intressanta därför att de kan
göra saker som andra läromedel – böcker, laborationer, föreläsningar, grupparbeten – inte
kan. Närmare bestämt kan tekniken tillföra funktioner som
ger anpassat stöd för elevens
lärande och bearbetning av ämnesstoffet på individuell nivå.
För att sätta fingret på dessa
karaktäristika valde jag i min
avhandling att avgränsa domänen ”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 någorlunda 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 därför interaktiva funktioner och
adaptiv feedback utgör de tydligaste mervärdena av digitala
läromedel, relativt såväl tryckta
läroböcker som digitala medier
och informationskällor som
Youtube, Wikipedia, Khan Academy etc.

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

matet. I de flesta, vare sig det
gäller gratisappar i AppStore
eller kommersiella programvaror, 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 uteslutningsmetoden.
I bästa fall fungerar sådana
övningar som rena ”drillningar”, till exempel för att nöta in
tyska prepositioner eller multiplikationstabellen. Men för
elever som saknar nödvändig
förförståelse – som kanske
inte förstår det språkliga sammanhanget eller har bristfällig
taluppfattning – kan sådana
övningar vara förödande, eftersom 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 vidare och till och med nå höga
resultat utan att ha förstått någonting. När det räcker med att
klicka på olika alternativ hinner eleven dessutom göra långt
många fler uppgifter (ibland
flera i sekunden) än vad som är
möjligt med penna och papper.
Konsekvensen blir att vissa elever med goda förkunskaper kan
öva upp vissa färdigheter snabbare, medan andra elever endast befäster ytkunskaper som
lämnar väsentliga kunskapsluckor oupptäckta. Lärarens
börda har inte lättats och beroendet av andra undervisningsformer och traditionella läromedel förblir minst lika stort.

Ge upp hoppet eller
inte?
Ska man då ge upp hoppet om
digitala läromedel? Absolut
inte. Potentiellt finns stora pedagogiska vinster med digital
teknik som tar kognitiva principer i beaktande. Exempelvis behöver 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 pedagogiska 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 programmet. Förutom att eleverna blir
mer motiverade och ansvarstagande 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 Educational Technology Group (ETG)
verkar för en ny generation
digitala läromedel utifrån nyckelbegrepp som digital funktionalitet, individuell adaptivitet
och formativ process till stöd
för djupinlärning. Forskningen
syftar dels till hur vi kan använda tekniken för att lära oss
mer om lärandeprocesser, dels
hur denna kunskap kan gagna
riktiga elever genom högkvalitativa digitala läromedel i klassrummet.
ETG kan dock inte ensamt
driva utvecklingen och är inte
en kommersiell aktör. I första hand utvecklar vi demonstratorer (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, tekniskt sett, relativt enkla medel.
Även om det ännu återstår ett
betydande glapp mellan vad
forskningen och dagens digitala läromedelsutbud visar så
får riskerna inte överskugga de
pedagogiska möjligheterna.
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Vill du veta mer?
 Kom och lyssna till Björn

Sjödén när talar om vad vi
bör kräva av digitala lärverktyg. Föreläsningen hålls den
14 januari i Lund och är ett
lokalt arrangemang anordnat av SLFF och en inbjudan
kommer att skickas ut till
regionen.
Redaktionen

