
OLE - Organisations-, lärande- och etikutvärderingsverktyg för IT

Bakgrund
Det system jag har valt att uföra min OLE analys på är en platform för mobilt lärande som jag
jobbade med under slutet av 2002. Systemet var tänkt som ett kompliment till den vanliga
undervisningen i grundskolan genom att låta eleverna använda mobiltelefoner för att kunna öva i
skolämnen, ha förhör eller prov på hemläxor och kunna ställa frågor. Informationen som
genererades i systemet skulle även kunna göras tillgänglig för lärarna. 

Platform för mobilt lärande kommer nedan att förkortas PFML.

Etik, interna relationer och relation till samhället
1. Uppstår etiska problem och konflikter i den verksamhet där PFML ska användas?

Ja. Dagens skola är en plats där många olika intressen möts, både politiska och andra. Elever,
lärare, skoladministration, föräldrar, politiker och sammhälle har alla egna intressen som dom
vill få tillgodoställda och det är inte alltid dom går ihop.

2. Uppstår etiska problem och konflikter p.g.a. PFML?

Ja. Problem och konflikter av olika grad och sort kan uppstå på grund av PFML. Det finns många
intressenter inblandade vissa med motsatta mål. Att en av slutanvändargrupperna inte är myndiga
kan skapa ytterligare konflikter.

3. Vilka är de som har något intresse av eller blir påverkade av IT-SYSTEMETS utveckling,
användning och blotta existens (t ex personer, grupper, organisationer, samhälle, miljö, etc)?

Elever
Lärare
Skoladministration
Föräldrar
Politiker
Sammhälle
Miljö
Mobiltelefonoperatörer 
Mobilelefontillverkare
Utvecklare
Underkonsulter till utvecklare
Läromedlesproducenter

4. Vad har de för värderingar, intressen, plikter, ställningstaganden och attityder i samband med
användningen av PFML?

Utvecklaren av systemet vill göra en bra produkt som dom kan sälja. Dom har plikter gentemot
eleverna (slutanvändare, göra en bra och användbar produkt), lärarna (slutanvändare, göra en bra
och användbar produkt), skoladministrationen (beställare, göra en produkt som uppfyller krav
och förväntningar), underkonsulterna (teknisk utveckling) och läromedelsproducenterna (se till



att läromedel inte sprids på olaga sätt). Dom har även plikter mot elevernas föräldrar i den
egenskap att föräldrarna är vårdnadshavare och PFML direkt påverkar elevernas skolgång.
Indirekt har Utvecklarna även plikter mot sammhället och miljön eftersom PFML kommer att
påverka en grundpelare i vårat sammhälle, skolgången.

Underkonsulterna sköter självaste teknikutvecklingen av systemet. Dom har plikter mot
Utveklarna och därav indirekt mot dom som Utvecklarna har plikter mot.

Läromedelsproducenter, Mobiltelefontillverkare och Mobiltelefonoperatörer har inga direkta
plikter förutom att uppfylla leveranser av dom tjänster och varor som har beställts.

Föräldrarna har plikter gentemot sina barn och sammhället. Deras främsta intresse av PFML är
att se till att deras barn får en så bra skolgång som möjligt och att dom inte utsätts för något
skadligt.

Skoladministrationen har plikter mot politikerna, vilka i slutändan svarar mot sammhället.
Skoladministrationen vill även konkurera med privata skolor om eleverna.

5. Vilken effekt kommer PFML användning att få på var och en av alla värderingar och intressen
inblandade i denna situation? Kommer det att överensstämma med några värderingar och komma
i konflikt med andra? Vilka värderingar och hur?

Ur elevernas synvinkel är en mobiltelefon en statussymbol. Det gäller att ha en ny modell och att
inte ligga efter i nya trender. Föräldrarna vilka i slutändan är dom som betalar för barnens
mobiltelefonanvändande har ett motsatt intresse, att komma undan så billigt som möjligt.
För att använda systemet krävs att alla elever har tillgång till mobiltelefoner. Skulle dessa
bekostas av föräldrarna så skulle det bli en stor skilad mellan dom modeller av mobiltelefoner
vilket skulle leda till att vissa elever skulle få en högre social status p.g.a. sina bättre
mobiltelefoner. I.o.m. att vilka mobiltelefoner som är moderna och trendiga ändras så fort så
skulle dom elever med rika föräldrar även kunna byta oftare. Detta skulle kunna leda till
avundsjuka och motsättningar som annars inte skulle ha uppstått. Dessutom så skulle en elev,
med möjlighet att köpa en bra mobiltelefon, kunna tillgodogöra sig mer av den utvildning skolan
erbjuder än en elev utan denna möjlighet. Och dessutom så har inte alla familjer i dagens läge råd
att köpa mobiltelefoner. Skulle skolorna tillhandahålla mobiltelefoner så skulle en del av detta
problem lösas med risken finns att det skulle bli en slags ”fattigtelefoner” och att dom elever som
har möjlighet att skaffa egna telefoner skulle göra detta iaf. Så vida detta inte förbjöds varpå
eleverna antagligen skulle skaffa egna telefoner iaf och problemet skulle kvarstå.

Mobiltelefonernas inverkan på människors hälsa är inte ännu fastställd. Vissa föräldrar kan vilja
skydda sina barn mot en eventuell fara. Genom att skolorna skulle använda PFML skulle de ta
detta val ifrån föräldrarna.

Användandet av PFML innebär mer arbete för lärarna vilket kommer i konflikt med politikernas
önskan att spara innom skolan och skoladministrationens uppdrag att utföra detta. Lägg till detta
att lärarna redan idag har fullt upp med dom arbetsuppgifter dom har.

All information som samlas ihop av systemet kommer att finnas tillgängligt innom systemet.
Detta kan ge en sned bild av elevernas framsteg beroende på hur pass intressrade elverna är av
PFML. Det kan även missbrukas genom att t.ex. lämna felaktiga svar med någon annans
mobiltelefon.



Läromedlesproducenterna vill maximera sin försäljning och minimera sina kostnader. Att lägga
ut sina läromedel via PFML kan verka både negativt och positivt för förlagen. Dels ”låser” de
lärare till att även i fortsättningen använda ett visst läromedel då det blir dyrare för skolorna att
byta läromedel om dom måste byta inte bara läroböckerna utan även innehållet i PFML. Dels så
innebär det en risk för förlagen att innehållet i deras böcker kan felaktigt spridas.

6. Vad ska du göra konkret för att säkerställa PFML optimala användning när det gäller etiken? T
ex anpassa produktens design, utbilda användarna, förändra organisationen, informera berörda
parter, etc. Hur ska du göra detta?

Elever och lärare ska involveras i utvecklingen av systemet. Även elevernas föräldrar ska ha en
möjlighet att tycka till om PFML.

För att undvika problem med svartsjuka, etc bland eleverna bör en expertgrupp på barnpsykologi
skapas och utforma riktlinjer för hur detta ska undvikas. Noga uppföljning av denna sortens
problematik ska utföras under tidiga tester av systemet. Elevernas egna uppfattningar om
problemet ska sammanställas.


