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Sammanfattning 

    Denna forskningsöversikt behandlar digitaliseringen av undervisningen utifrån koncepten 

1:1 (en dator per elev) och ASL (att skriva sig till läsning). Vi har via databassökning och 

manuell sökning tagit del av relevant litteratur som vi sedan gjort en kvalitativ innehållsanalys 

på. Vi behandlar vilka effekter koncepten enligt forskningen har för elever och lärare. Det 

råder ingen allmän konsensus om detta, då forskningsresultat pekar mot både positiva och 

negativa effekter. Vi söker därför även i litteraturen efter faktorer som visat sig gynna goda 

resultat. De faktorer vi funnit är struktur av fortbildning och stöd, av både teknisk och 

didaktisk karaktär, samt ett sociokulturellt arbetssätt. 

    Genomgående i den litteratur vi läst efterfrågas mer forskning på området. Detta inkluderar 

både kritisk granskning av den forskning som nu finns och ny forskning som tar hänsyn till 

fler aspekter av de begrepp som berörs och som innefattar en vidgad kunskapssyn. 

 

Nyckelord:  IKT, digital kompetens, digitalisering, 1:1, ASL, undervisning 

 

  



 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Syfte & frågeställningar .............................................................................................................. 3 

Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Begreppsförtydligande ........................................................................................................... 4 

Digitaliseringens historia ........................................................................................................ 5 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Analysmetod ........................................................................................................................... 7 

Sökstrategier .......................................................................................................................... 7 

Sökord & Urval ....................................................................................................................... 7 

Presentation av resultat ............................................................................................................. 9 

Vilka effekter har implementeringen av 1:1 på eleverna? .................................................... 9 

Vilka effekter har implementeringen av ASL på eleverna? .................................................. 10 

Hur påverkar implementeringen av 1:1 lärares undervisning? ........................................... 13 

Hur påverkar implementeringen av ASL lärares undervisning? ........................................... 14 

Vilka faktorer påverkar implementeringen av 1:1? ............................................................. 14 

Vilka faktorer påverkar implementeringen av ASL?............................................................. 16 

Vilka implikationer för framtiden medför resultatet av 1:1-studierna? .............................. 16 

Vilka implikationer för framtiden medför resultatet av ASL-studierna? ............................. 17 

Diskussion ................................................................................................................................. 19 

Avslutande reflektioner ............................................................................................................ 22 

Referenser ................................................................................................................................ 23 

 



 

1 

 

Inledning 

2012 tillsatte regeringen den kommitté som gått under namnet Digitaliseringskommissionen. 

Syftet med kommittén har bland annat varit utredning kring hur digitaliseringen kan främjas 

på en nationell nivå, och att Sverige ska vara världsledande inom digitalisering. I 

slutbetänkandet från kommittén beskriver man hur arbetet gått från fokus på tekniken till 

fokus på människan, och att digitaliseringen inneburit en vidgad syn på samhällsutveckling 

(SOU 2016:89: förord). Till följd av detta slutbetänkande tillsattes även ett digitaliseringsråd 

som ålagts uppgiften att genomföra regeringens digitaliseringspolitik (Regeringen, 2017) och 

skapa ett förändringstryck inom privat och offentlig sektor (Nilsson, 2017). 

    Regeringskansliet (2017) har presenterat ett av utfallen från slutbetänkandet i form av ett 

beslut där styrdokumenten för grund- och gymnasieskola ska förändras. De ska utvecklas till 

fördel för just digitaliseringen och dess påverkan på individ och samhälle. I kursplanen för 

samhällskunskap (Skolverket, 2011:215) lyfts att ämnet syftar just till att eleven ska ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur individ och samhälle påverkar varandra. I läroplanen 

för grundskolan omnämns även redan internet, digitala hjälpmedel och digitala medier i flera 

av kursplanerna som centralt innehåll i skolan, vilket måste ses som obligatoriskt att beröra i 

undervisningen (Skolverket, 2011). Läroplanen är nu alltså ytterligare ansatta av 

digitaliseringens intåg vilken ska bli mer påtaglig i styrdokumenten med motivet:  

…för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. 

Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och 

undervisningen i enskilda ämnen. (Regeringskansliet, 2017:1)  

I skolans uppdrag gällande grundskolan ingår redan att främja elevernas utveckling till bland 

annat aktiva och kompetenta individer och medborgare (Skolverket, 2011:9). Politiker, 

skolledare, lärarutbildare, aktiva lärare och även vi som blivande lärare har alltså en 

skyldighet att följa samhällsutveckling och arbetsmarknaden för att efter bästa förmåga 

förbereda eleverna att bli en del av samhället. 

    Med detta ställs således förändrade krav på lärarkåren, en digital kompetens där lärare 

måste ta del av och omfamna den teknik som kan anses lämplig och användbar i 

undervisningen. Idén om lärare som anpassar sin undervisning efter samhällets rådande krav 

och förutsättningar för att utbilda demokratiska samhällsmedborgare är knappast något nytt.  
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Tallvid (2015:115) menar: 

Att beskriva den digitala teknologins påverkan på lärares arbete och på 

aktiviteterna i klassrummet kan liknas vid att sikta mot ett rörligt mål. 

Utvecklingen pågår ständigt och de förhållanden, vad beträffar digitalisering 

av svenska klassrum […] förändras oavbrutet. (Tallvid, 2015:115) 

Bilden av detta rörliga mål gestaltar komplexiteten i lärares och skolledares uppdrag gällande 

digitaliseringen i skolan. 
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att sammanställa forskning om digitaliseringen av undervisningen. 

Detta görs utifrån två koncept som genom flera projekt haft stort genomslag i Sverige, 

nämligen 1:1 (en dator per elev) och ASL (att skriva sig till läsning). En djupare förklaring av 

1:1 och ASL finner ni under rubriken begreppsförtydligande. Den litteratur vi studerar tar upp 

många intressanta aspekter, men vi avgränsar oss till följande frågeställningar: 

- Vilka effekter har implementeringen av koncepten 1:1 och ASL på eleverna? 

- Hur påverkas lärares undervisning av koncepten 1:1 och ASL? 

- Vilka faktorer påverkar implementeringen av koncepten 1:1 och ASL? 

- Vilka implikationer för framtiden medför resultaten av forskningen? 
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Bakgrund 

Begreppsförtydligande 

För att underlätta läsningen av denna forskningsöversikt vill vi definiera och förklara några 

återkommande begrepp. 

    Digital kompetens är en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som 

Europaparlamentet (2006:15) listar, de definierar att: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 

dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet. (Europaparlamentet, 2006:15) 

När vi genom texten behandlar digital kompetens så är det med denna definition i åtanke. 

Definition återspeglas även något omformulerad i läroplanen för grundskolan, där skolan är 

ansvarig för att eleverna efter sin utbildning ”kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011:14). 

    Vi nämner implementering av främst 1:1- och ASL-satsningar genom vår text. Vi vill 

klargöra att detta åsyftar hur de olika satsningarna genomför(t)s på de aktuella skolorna i 

studierna. 

    Digitala enheter är återkommande i texten, med detta avser vi främst laptops, lärplattor 

eller iPads. I vissa fall skulle det även kunna inbegripa andra handhållna enheter som 

exempelvis smartphones. 

    Med digitalisering avser vi den förändring som såväl samhälle och skola går igenom i och 

med implementeringen av olika digitala enheter eller digitala system. 

    Trageton (2014:36) menar att nätet numera i första hand är en kommunikationskanal till 

skillnad från den informationskanal det tidigare varit. Ur detta har begreppet IT 

(informationsteknik) utvecklats till IKT (informations- och kommunikationsteknik).  

   ASL, som står för ”att skriva sig till läsning”, är inte ett specifikt koncept utan snarare ett 

paraplybegrepp som innefattar ett antal olika metoder där läs- och skrivundervisningen sker 

med datorstöd (Hultin & Westman, 2014:10). Begreppet har sitt ursprung i teknikföretaget 

IBM’s koncept WTR (writing to read) (Slavin, 1991:1).  
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   1:1 (en-till-en) står för en dator per elev. Från början innebär det att en laptop ska 

distribueras till varje elev, men Grönlund (2014:7) poängterar att med nyare teknologi 

tillgänglig kan det också röra sig om andra digitala enheter som till exempel läsplattor eller i 

vissa fall elevernas egna apparater. 

Digitaliseringens historia 

För att ge en förförståelse till vår forskningsöversikt följer här en presentation av historien 

bakom digitaliseringen av skolan i Sverige i korthet. 

    Redan på 70-talet börjar arbetet för en digitalisering av skolan. Fokus vid denna tidpunkt 

ligger på att få in datorn i skolan, och även under 80-talet satsas det på en datorisering av 

skolan. Karlsohn (2009:101ff) beskriver dessa årtionden som en slags upprustning, och det 

grundläggande är att se till att hårdvaran finns tillgänglig i skolan. 

    Nissen (2004:27ff) poängterar att i början av 90-talet så skickas tydliga signaler från 

regeringshåll att datorerna och datalära inte ska ses som avskilt i undervisningen. Han menar 

att tanken istället är att datorer och IT ska vara en naturlig del av undervisningen.  Tallvid 

(2015:29) gör ett nedslag i mitten av 90-talet och beskriver då ännu inga större effekter av 

skolans digitalisering som då har pågått under cirka 25 år. Han menar att skolans arbetssätt 

inte har ”i grunden förändrats” (Tallvid, 2015:29), och lärare håller i allmänhet en ganska 

avvaktande linje gentemot tekniken. Han poängterar vidare att billigare hårdvara samt en 

större regeringssatsning i form av införandet av KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling) leder till att skolan digitaliseras i snabbare takt från denna tidpunkt. 

    KK-stiftelsen sjösätter några storskaliga så kallade ”fyrtornsprojekt” under 90-talets senare 

hälft. Namnet spelar an på fyrtorn, vars syfte är att visa vägen för efterföljande och varna dem 

för faror på sin väg (Nissen, 2004:4). Mot slutet av 90-talet startar KK-stiftelsen även 

projektet ITiS (IT i Skolan). Chaib, Chaib och Ludvigsson (2004:11) beskriver detta som det 

första riktigt rikstäckande projektet och mot alla skolformer, med undantag för komvux. De 

poängterar att satsningen är särskilt riktad mot kompetensutveckling för lärarna. 

    Nästa stora satsning kommer under 2000-talets första decennium och är också en stor 

fortbildningssatsning. Praktisk IT- och Mediekompetens (PIM) är en satsning som når ut till 

162 000 pedagoger och 230 kommuner innan projektet avslutas. Det är därmed också en av de 

största fortbildningssatsningarna som drivits inom IT-kompetens i Sverige (Karlsson, 2015:3). 

Samtidigt med PIM inleds de satsningar på 1:1 och ASL som vi kommer analysera närmare. 

Här följer en kort bakgrund om dessa satsningar. 
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    1:1-satsningar finns i de flesta kommunerna i Sverige, även om de olika satsningarna ter sig 

annorlunda i olika kommuner (Karlsson, 2015:1). Inspirationen kommer från USA och i 

Sverige ser vi en första satsning redan i slutet av 90-talet i ett slags pilotprojekt, men det 

dröjer till 2007 innan man på allvar satsar på idén i Falkenberg. Tallvid (2015:36, 108) lyfter 

fyra primära mål med 1:1 satsningarna i Falkenberg och sedermera andra delar av landet. (1) 

Att följa samhällsutvecklingen. (2) Att främja skolans kompensatoriska uppdrag, där elever 

ges möjlighet att nyttja den nya tekniken i sitt lärande oavsett sociala förutsättningar. (3) Att 

effektivisera och underlätta lärarnas arbete. Till sist, (4) att kunna individualisering och lättare 

anpassa undervisningen för de enskilda eleverna. 

    Teknikföretaget IBM lägger under 80-talet grunderna för konceptet WTR (Slavin, 1991:8-

10). Detta får, utan att visa några tillförlitliga positiva resultat, god spridning i USA (Slavin, 

1991:8-10). Trageton (2014:11) arbetar vid millennieskiftet fram en egen metod, baserad på 

WTR, som kommer att kallas ASL. Tragetons ASL sprids sedan vidare i Norden och är, med 

några variationer, den metod som används för tidig läs- och skrivinlärning i nästan samtliga 

skolor i över 10 svenska kommuner (Trageton, 2014:235). Spridningen är dock inte 

omedelbar, utan kan snarare ses som en process. Ett exempel på detta har vi i Sandvikens 

kommun. Där introduceras ASL som ett specialpedagogiskt verktyg i slutet av 90-talet (Hultin 

& Westman, 2014:28). Cirka 15 år senare möjliggörs ASL som arbetssätt i helklass för 

samtliga grundskolor i kommunen (Hultin & Westman, 2014:32). 
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Metod 

Analysmetod 

Forskning kan analyseras med hjälp av en mängd olika metoder (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013:147). Metoderna har styrkor och svagheter som gör att de passar vid 

olika tillfällen. För att besvara våra frågeställningar har vi läst och analyserat en mängd olika 

artiklar och böcker fyllda med kvalitativa data för att hitta mönster och teman. David och 

Sutton (2016:260) beskriver kvalitativa data som sådana det kan hämtas mening ur. Att leta 

efter mönster och teman i kvalitativa data är kännetecken för en s.k. kvalitativ innehållsanalys 

(Eriksson Barajas m.fl, 2013:147). Forskningen i detta arbete är alltså analyserad utifrån en 

sådan kvalitativ innehållsanalys. 

Sökstrategier 

För att hitta den litteratur som kan besvara våra frågeställningar har vi använt oss av olika 

sökstrategier. Enligt Eriksson Barrajas m.fl. (2013:74) kan dessa strategier kategoriseras 

antingen som manuella sökningar eller databassökningar. En databassökning utgår från en 

slags indexeringstjänst där man via nyckelord, som till exempel författare eller begrepp, kan 

söka efter litteratur (David & Sutton, 2016:64). Det finns en mängd olika databaser med olika 

dokumenttyper, innehåll, tidsspann, med mera (Eriksson Barrajas m.fl., 2013:74). 

    En manuell sökning är en sökning som inte kan klassificeras som en databassökning. 

Manuella sökningar inkluderar exempelvis artiklar hittade i referenslistor eller vetenskapliga 

tidskrifter (a.a.). 

Sökord & Urval 

Vid artikelsökningar i databaser fås ofta en mängd olika resultat där vissa är relevanta och 

andra missar syftet. Genom att använda sig av specifika nyckelord går det att minska risken 

att bli översvämmad av irrelevanta texter (David & Sutton, 2016:64). 

    Detta arbete inleddes med databassökningar i ERIC och UniSearch gällande digitalisering i 

skolan med sökord som ”primary school + digital literacy” och ”primary school + media 

usage + school performance”. Efter dessa sökningar var cirka 60 artiklar, utifrån titlar och 

sammanfattningar, av intresse. De var vårt första möjliga urval. I referenslistorna i dessa 

artiklar fann vi fler, vars rubriker passade det syfte och de frågeställningar vi börjat arbeta 

fram. Via några av de artiklarna hittade vi ytterligare litteratur av intresse. Man kan alltså säga 
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att vi hittat de flesta relevanta artiklarna genom en slags ”snöbollseffekt” av manuella 

sökningar. I vår utbildning har vi tidigare fått besök från lärare på en skola där de använder 

sig av ASL. De berättade då vilka forskare de bygger sitt arbete på. Utifrån detta gjordes även 

databassökningar på dessa forskares namn. I dessa databassökningar hittades både artiklar och 

böcker, och i deras referenslistor ytterligare artiklar. Endast två sökord resulterade i artiklar 

som vi använt utan att gå vidare via referenslistor. Sökorden var ”writing to read + meta 

analysis” och ”att skriva sig till läsning”. När databassökningarna och de manuella 

sökningarna gjorts bestod vårt möjliga urval av 28 artiklar. 

    För att sålla bland alla dessa artiklar och för att hålla oss aktuella, då utvecklingen inom 

området går snabbt framåt, valde vi att inte ta med några artiklar tidigare än 2010 om de inte 

tillfört någon viktig aspekt. Delar av den funna litteraturen exkluderades då de ingick i 

rapporter och avhandlingar vi redan valt att inkludera. Andra delar valdes bort då de efter 

närmre läsning inte behandlade vårt syfte. Vi gick alltså via ett flertal olika möjliga urval 

innan vi landade i vårt faktiska urval på 14 artiklar. Tabellen nedan sammanställer detta urval 

sorterat utifrån författare. 

Författare År Sökform Sökord 

Archer, K., Savage, R., Sanghera-Sidhu, S., 

Wood, E., Gottardo, A. & Chen, V. 

2014 Databassökning ”writing to 

read + meta 

analysis” 

Balanskat, A., Bannister, D., Hertz, B., Sigillò, 

E. & Vourikari, R. 

2013 Manuell sökning - 

Fleischer, H. 2013 Manuell sökning - 

Genlott, A. A. & Grönlund, Å. 2013 Manuell sökning - 

Grönlund, Å., Andersson, A. & Wiklund, M. 2014 Manuell sökning - 

Hultin, E. & Westman, M. 2014 Databassökning ”att skriva 

sig till 

läsning” 

Jaquet, E. 2016 Manuell sökning - 

Liberg, C. 2014 Manuell sökning - 

Penuel, W. R. 2006 Manuell sökning - 

Silvernail, D. L. & Lane, D. M. M. 2004 Manuell sökning - 

Tallvid, M. 2015 Manuell sökning - 

Trageton, A. översatt av Nilsson, B. 2014 Databassökning ”att skriva 

sig till 

läsning” 

Weston, M. E. & Bain, A. 2010 Manuell sökning - 

Wollscheid, S., Sjaastad, J. & Tømte, C. 2015 Databassökning ”writing to 

read + meta 

analysis” 

Tabell 1, Artikellista 
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Presentation av resultat 

Vilka effekter har implementeringen av 1:1 på eleverna? 

Weston och Bain (2010:8) menar att 1:1-satsningar följer tidigare försök till stor förändring, 

förnyelse eller reformation inom utbildningen. Det vill säga att de effekter man ser i 

undervisning, lärande och resultat har varit väldigt små. Silvernail & Lane (2004:27) menar 

att det finns tendenser till förbättrade skolresultat i och med införandet av 1:1. Detta menar de 

dock är beroende på tolkning av forskningsresultat, och att en vidare utredning av andra 

påverkande faktorer för skolresultaten saknas. Balanskat m.fl. (2013:43) lyfter att resultat på 

PISA-undersökningar förbättrats hos skolor som implementerat 1:1, men att de skolorna även 

ägnat sig åt andra förbättringar av undervisningen under samma period. Detta leder till att det 

blir oklart vad som står till grund för de förbättrade resultaten. Penuel (2006:340) påvisar att 

elevers resultat gällande skrivning har positiva tendenser från 1:1, men att det saknas en tydlig 

koppling av dessa effekter till de digitala enheterna. Grönlund m.fl. (2014:9) poängterar att 

införandet av 1:1 kan påverka skolresultat positivt eller negativt. Detta är direkt kopplat till 

hur skolan arbetar med de digitala hjälpmedlen (a.a.). De menar att skolans tidigare tendenser 

och eventuella problem förstärks i och med implementeringen av 1:1, och att ”bra” skolor blir 

bättre medan ”sämre” skolor förstärker sina problem. 

    Forskningen lyfter flera effekter på elevernas lärande och deras uppfattning av lärandet. 

Eleverna upplever att deras studier påverkats positivt med avseende på bättre struktur i 

skolarbetet, ökad motivation, effektivare lärande, ökade kommunikationsmöjligheter, 

samarbete mellan elever, självständigt lärande och större benägenhet att förbättra och bearbeta 

de uppgifter man arbetar med (Grönlund m.fl. 2014:24,28, Silvernail & Lane 2004:17, 

Balanskat m.fl. 2013:38ff). Silvernail och Lane (2014:27) beskriver vidare att på de skolor 

man har mätt så ökar närvaron i och med införandet av 1:1 och antalet disciplinärenden 

minskar, dock menar de att orsakerna till detta skulle kunna vara något annat. Balanskat m.fl. 

(2013:38) vill också mena att med en ökad motivation genom 1:1 hos eleverna så följer en 

ökad närvaro i skolan. Penuel (2006:342) menar att en ökad motivation genom de digitala 

enheterna i vissa fall hos eleverna även speglas i motivationen att nå kunskapsmålen. 

    Andra positiva effekter är ett ökat informellt lärande utanför skolan, i de fall eleverna haft 

möjlighet att ta med sina enheter hem. Eleverna upplever även en ökad möjlighet att följa 

undervisningen i klassrummet på ett bättre sätt, och att de i större grad i efterhand kan gå 
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tillbaka till och reflektera över det de har gjort i skolan (Balanskat m.fl. 2013:38ff).  

    Grönlund m. fl. (2014:25ff) visar på att implementeringen av 1:1 medför en tillgänglighet 

till distraktioner som sociala medier eller spel. Detta upplevs både av elever och lärare som 

negativt för undervisningen. En longitudinell studie har dock visat att dessa distraktioner har 

väldigt liten inverkan på elevernas skolarbete (Tallvid, 2015:110). Även om eleverna ägnar 

sig åt otillåtna aktiviteter på lektionstid så kan de fortfarande vara effektiva i sina uppgifter, 

men med några elever undantagna (a.a.). 

    Eleverna får ökad digital kompetens genom 1:1. Fleischer (2013:84ff) lyfter att bland annat 

förmågor som källvärdering, samarbete och kreativitet främjas. Information söks på nya sätt, 

det finns en större variation av information som nu måste värderas och det finns utökade 

möjligheter för presentation av sitt arbete. Penuel (2006:332) menar att implementeringen av 

1:1 innebär stora möjligheter för grafiska presentationer vilket främjar elevernas förmåga att 

uttrycka sig och att förstå innehåll på nya sätt. Nya arbetssätt gällande informationssökning 

och presentation menar Grönlund m.fl. (2014:27-28) är direkt kopplat till elevernas 

utvecklande av digital kompetens. Tallvid (2015:111) menar att den digitala kompetensen hos 

eleverna utvecklas när de måste värdera, analysera och utvärdera sitt arbete och sina 

informationskällor, på samma vis som lärare också bör göra. Penuel (2006:340) visar också på 

en ökad digital kompetens hos eleverna, tillsammans med en naturlig ökad kompetens i 

användandet av de digitala enheterna och dess mjukvara i och med implementeringen av 1:1. 

Vilka effekter har implementeringen av ASL på eleverna? 

Genlott och Grönlund (2013:100) går in i sin studie med tre hypoteser. 

1. Att en uppdelning av den kognitiva förmågan att läsa och den motoriska förmågan att 

skriva med penna kommer underlätta för alla, men speciellt de som har svårt med den 

motoriska delen. 

2. Att IKT-verktyg kan förbättra prestationen under läs- och skrivinlärningsprocessen. 

3. Att socialt skrivande befrämjar lärande. 

Den tredje hypotesen rör ordet ”integrated” i ”integrated writing to read” (iWTR), vilket 

innebär att läsinlärningen, utöver att vara medierad av IKT-verktyg, även sätts i en social 

kontext. Genlott och Grönlunds (a.a.) studie omfattar 2 testgrupper och 2 kontrollgrupper. 

Studien räknas som ett quasiexperiment då test- och kontrollgrupperna inte kunnat väljas helt 

slumpmässigt utan tillhör samma skola. Detta beror på att studien utförts på uppdrag av den 

skola klasserna finns i. Förtester utfördes enligt skolverkets riktlinjer för både test- och 
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kontrollgrupper under höstterminen i åk1 och eftertester i slutet av VT i åk1 för testgrupperna 

och i början av HT i åk2 för kontrollgrupperna. Att eftertesterna gjorde senare för 

kontrollgrupperna är enligt Genlott och Grönlund (2013:102) till kontrollgruppernas fördel då 

läs- och skrivförmågan tenderar att öka under sommarloven. 

    Det resultat de kom fram till efter studien var att eleverna i testgrupperna skrev mycket 

längre texter, med tydligare berättelser och mer logisk handling. Testgruppens texter varierade 

i längd mellan cirka 360 ord för en elev med misstänkt, men icke diagnostiserad, dyslexi och 

2300 ord för en högpresterande elev. I kontrollgruppen fanns inga texter att jämföra med, då 

de som producerats inte var långa nog för att kunna klassas som berättelser (Genlott & 

Grönlund, 2013:103). Liberg (2014:23) skriver i sin rapport att elevernas textskrivande, för en 

del textskrivande av långa texter, kommer igång tidigare i testgrupperna jämfört med 

kontrollgrupperna. Även Hultin och Westman (2014:121) rapporterar om ökade textlängder 

hos elever som undervisats med ASL. Liberg (2014:27) skriver också att alla elever i 

testgruppen, även de med låg ingångsnivå, knäckte skriftkoden det första skolåret. Detta liknar 

det som Hultin och Westman (2014:32) sett i ASL-projektet i Sandviken. Där hade ASL-

eleverna knäckt läskoden efter 4-6 veckor, något som tog cirka 6 månader i parallellklassen 

(a.a.). 

    När Hultin och Westman (2014:115, 121-122) studerar klasserna i Sandvikens kommun, 

som använder sig av ASL i den tidiga läs- och skrivundervisningen, kan även de se att 

eleverna skriver fler och längre texter inom fler genrer än tidigare. De märker även att 

texterna blir mer korrekta, dels på grund av de rättstavningsprogram som används och dels på 

grund av de ljudande tangentborden (a.a.). Projektledaren för ASL-projektet i Sandviken 

skriver i Hultin och Westmans bok att bokstavsförväxlingar mellan bokstäver som b och d 

eller g och k i stort sett försvunnit, även detta på grund av den respons eleverna får från de 

ljudande tangentborden (Hultin & Westman, 2014:36-37). 

    Dessa positiva resultat motsägs av neurovetenskapliga och kognitions-psykologiska studier 

som Wollscheid, Sjaastad och Tømte (2015:24-28) analyserat i sin metastudie om skrivande 

för hand kontra skrivande med digitala verktyg. Studierna inom kognition-psykologi visade 

att eleverna skrev både mer kvalitativa och längre texter när de fick skriva för hand jämfört 

med när de använde digitala verktyg. De inom det neurovetenskapliga fältet visade att 

skrivinlärning för hand gav bättre resultat än skrivinlärning med tangentbord vid 

bokstavsigenkänning och ortografisk inlärning. 
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    De negativa resultaten motsägs i sin tur av en studie Trageton (2014:184) gjort. Han lät 

elever från 7 testgrupper som utgått från datorskrift i sin läs- och skrivundervisning samt 6 

kontrollgrupper som skrivit för hand i sin undervisning göra ett handskrivningstest. Efter detta 

test konstaterades att eleverna som var vana att skriva med dator hade bättre handstil än 

eleverna i kontrollgruppen, men att de skrev något långsammare (a.a.). 

    I sin metastudie analyserade Wollscheid m.fl. (2015:22) även artiklar inom det 

sociokulturella fältet. Några av dessa artiklar har vi redan tagit upp här, men en vi inte 

analyserat är en studie av Van Leeuwen och Gabriel (refererad i Wollscheid m.fl., 2015:28) 

gjord i en åk1 i en landsbygdsskola i Kanada. Den studien kunde inte påvisa några kvalitativa 

skillnader mellan elevernas handskrivna, eller datorskrivna texter. Elever som var duktiga på 

att skriva kunde dock fokusera på uppgiften längre då de fick skriva för hand, medan större 

delen av klassen (cirka 75%) föredrog att skriva på dator. Utifrån sin studie drar Van 

Leeuwen och Gabriel (a.a.) slutsatsen att de olika sätten att skriva har olika för- och 

nackdelar, men att ingen av dem är att föredra över den andra för det tidiga skrivandet. 

    Wollscheid m.fl. (2015:30) kommer utifrån sin studie fram till att det inte finns någon 

konsensus mellan de olika fälten angående vad som är ”bäst” eller ”mest effektivt” gällande 

handskrift kontra datorskrift. Däremot ser de tydliga mönster inom fälten mot antingen 

handskrift eller skrift med digitala verktyg (a.a.) 

    Genlott och Grönlund (2013:103) vill inte dra för stora slutsatser av sin studie då de har 

relativt små test- och kontrollgrupper, men anser ändå att resultaten är signifikanta och att 

deras hypoteser verkar stämma. Hypotesen om det sociala skrivandets inverkan på resultaten 

stöds även av Trageton (2014:111) som menar att det alltid ska finnas två elever per dator, då 

detta innebär att de kan diskutera fram och ge varandra både språklig och teknisk hjälp. Detta 

uppskattas, enligt Trageton (2014:175), av eleverna och ger texter av högre kvalitet. 

    Liberg (2014:26) skriver i sin slutrapport att inga signifikanta resultatmässiga fördelar av 

ASL hittades. Eleverna i testgrupperna låg i fas med, eller något före eleverna i 

kontrollgrupperna gällande skrivning och något efter gällande läsning. Inom båda områdena 

låg de dock nära det nationella snittet. Kontrollgrupperna bestod utav likvärdiga skolor i 

kommunen utvalda av kommunens projektledare. Liberg jämförde också resultaten med 

nationella snitt via, bland annat de nationella proven i svenska i årskurs 3. 

    Hattie (refererad i Trageton, 2014:45) visar genom en metastudie om IKT att det har en 

obetydlig effekt på inlärningsresultat, utom då datorn används som skrivverktyg – då 
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resultaten i stället varit entydigt positiva. Några sådana positiva effekter som Hultin och 

Westman (2014:31-32) kunnat se i Sandviken är att eleverna som undervisats utifrån ASL 

hade bättre intonation och läsflyt vid läsningen, hade bättre innehåll och meningsbyggnad i 

sitt textskrivande och använde sig i större grad av mellanrum, stor bokstav och punkt än de 

elever som fått traditionell läs- och skrivundervisning. 

Hur påverkar implementeringen av 1:1 lärares undervisning? 

Lärarna uppger att de upplever sin undervisning som förändrad till det bättre i och med 

implementeringen av 1:1, med avseende på bland annat informationssökning, utformandet av 

uppgifter, individualisering och måluppfyllelse (Silvernail & Lane, 2004:14). Lärare uppger 

även att de upplever en ökad möjlighet till översikt av elevernas progression, samt möjlighet 

att ge snabb och direkt feedback till elever (Balanskat, 2013:38ff). Lärarna upplever också en 

ökad arbetsbörda som följd av 1:1, något som kan härledas till omfördelning av resurser och i 

förlängningen lägre personaltäthet (Grönlund m.fl. 2014:9). På samma tema uppger lärare att 

det råder tidsbrist för att lära sig och implementera den nya teknologin (Silvernail & Lane, 

2004:28). Weston och Bain (2010:6) lyfter att uppbyggnaden av infrastrukturen för digitala 

enheter i skolan självklart är en förutsättning för en förändrad undervisning, men att det sedan 

i många fall är upp till den enskilde läraren hur enheterna i själva verket används. Vi 

återkommer till lärares benägenhet att använda de digitala enheterna för förändring av 

undervisningen under kommande frågeställning. 

    Tallvid (2015:107) menar att läraren, i och med 1:1, antar en mer handledande roll, där 

undervisningen ter sig mer elevcentrerad än tidigare. Även Balanskat m.fl (2013:38ff) talar 

om en decentraliserad lärarroll bland annat som följd av ökade möjligheter till 

kommunikation mellan dels lärare och elev men även elever emellan. Större möjligheter till 

en ökad individualisering i lärarens interaktioner med eleverna följer också av detta 

(Grönlund m.fl. 2014:32).  

    Införandet av 1:1 ställer helt nya krav på lärarnas digitala kompetens, och lärarnas roll blir 

mer komplex än tidigare (Tallvid, 2015:107). Tallvid (a.a.) beskriver hur läraren måste vara 

beredd på att anpassa sig och sin undervisning, då uppgifterna tenderar att ändra karaktär och 

form i ”elevernas händer”. Elever hittar frågor och material som till en början inte var tänkt 

för uppgiften. Läraren måste då, menar Tallvid (a.a.), ha rätt kompetenser för att tillgodose 

elevernas behov, men samtidigt skapa samband till läroplanens mål och centrala innehåll. 

    De bedömningsverktyg som man arbetar med i skolan idag är inte anpassade för 1:1 
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(Fleischer, 2013:98, Balanskat m.fl. 2013:41). Detta leder till att lärarna i stor utsträckning 

bedömer processen och de förmågor eleverna ägnar sig åt och övar. Fleischer (a.a.) flaggar för 

att 1:1 innebär en i grunden förändrad kunskapssyn, förutsättningarna för kunskapsskapande 

förändras i och med skolans digitalisering. Vidare menar han att digitaliseringen inte får 

riskera att en djupare kunskapsbyggnad går förlorad, när hastighet i lärandet och övning av 

förmågor prioriteras. 

Hur påverkar implementeringen av ASL lärares undervisning? 

Till en början kan införandet av ASL innebära ett fokus på tekniken och hur man får den att 

fungera (Hultin & Westman, 2014:36). Med tiden kommer dock ett fokus på den förändrade 

didaktiken som ASL innebär (Hultin & Westman 2014:115). Detta stämmer överens med det 

Archer m.fl. (2014:141) funnit i sin metastudie. En av de studierna visade att 84% av alla 

supportärenden vid IKT-satsningar var av teknisk karaktär, men att dessa siffror minskade 

över tid om lärarna hade fortgående tillgång till support (a.a.). 

    Tidigare läs- och skrivundervisning har länge legat nära en av två dominerande synsätt, 

analytisk (whole-language) och syntetisk (phonics) (Hultin & Westman, 2014:20-21; 

Trageton, 2014:273ff). På senare tid har dock argument framförts för att delar av båda dessa 

synsätt behövs för en framgångsrik läs- och skrivundervisning (Hultin & Westman, 2014:21; 

Trageton, 2014:275). Det är alltså dessa synsätt lärarna har när de börjar med ASL. I 

Sandviken var det syntetiska synsättet det mest framträdande bland lärarna innan ASL (Hultin 

& Westman, 2014:115). Detta skifte innebär då att ”en bokstav per vecka” och övningar i att 

ljuda och skriva bokstäver byts ut mot både kollektivt och individuellt textskrivande, samt 

bearbetning av dessa texter (Hultin & Westman, 2014:116ff). Hultin och Westman (a.a.) 

påpekar dock att eleverna får delar av det utbytta innehållet i annan form inom ASL, via 

exempelvis det ljudande tangentbordet som konstant berättar för eleverna hur de olika 

bokstäverna låter. 

Vilka faktorer påverkar implementeringen av 1:1? 

Tallvid (2015:112) lyfter begreppen ”Första- och andrahandsbarriärer”, där 

förstahandsbarriärer till exempel kan vara tidsbrist, brist på fortbildning och brist på teknisk 

utrustning. Andrahandsbarriärer kan istället till exempel vara lärares attityd och digitala 

kompetens. Vidare menar han att lärarna som hänvisar till tidsbrist ofta kan relateras till de 

som uppfattar teknologin som mer tidskrävande än tidigare använda metoder, och att brist på 
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fortbildning och styrning från systemnivå kan ses som avgörande faktorer för detta. Dock kan 

inte lärare längre klara sig utan utvecklandet av den digitala kompetensen i en alltmer digitalt 

genomsyrad skolmiljö (Tallvid, 2015:105).  Silvernail och Lane (2004:11) gör gällande att de 

lärare som tar del av fortbildning inom 1:1 i högre grad lyckas med implementeringen. Tallvid 

(2015:112) anser även han att fortbildningen inom digital kompetens är avgörande för en 

lyckad implementering. Penuel (2006:338) lyfter på samma tema fortbildning av lärare som 

något av yttersta vikt, och att tonvikten i fortbildningen bör ligga på teknikens integrering i 

lärarnas övergripande uppdrag. Balanskat m.fl. (2013:34) menar att lärare ofta upplever att 

integreringen ofta hamnar i skymundan för den tekniska fortbildningen. 

    Penuel menar (2006:333) att lärarens attityd till dels teknologin men också fortbildningen 

kring densamma i allra högsta grad påverkar hur läraren sedan väljer att använda sig av 

teknologin i sin undervisning. Även Jaquet (2016) belyser vid upprepade tillfällen betydelsen 

av pedagogers attityder. Tallvid (2015:40) påpekar att de lärare som känner sig osäkra på 

tekniken, har en negativ inställning och är ovilliga att samarbeta använder sig av teknologin i 

mindre utsträckning i sin undervisning. De tenderar därmed att falla tillbaka på mindre 

krävande och tidigare beprövade metoder (Tallvid, 2015:112). 

    Fleischer (2013:32) jämför införandet av 1:1 med införandet av pennor i skolan. Han menar 

att när pennor skulle köpas in och implementeras så kunde en ganska liten ekonomisk insats 

leda till goda effekter. När de digitala enheterna ska implementeras så innebär det å andra 

sidan en substantiell ekonomisk satsning, detta än så länge utan tydliga bevis på goda effekter. 

Penuel (2006:333) stämmer in i detta och menar att den kritik projekten ofta får utstå vill göra 

gällande att tekniken är ”överreklamerad” och ”underanvänd”. Weston och Bain (2010:10) 

menar även de att kritikerna har lätt att peka på en dålig kostnadseffektivitet med dyr 

teknologi för liten effekt. Ekonomi spelar en stor roll för införandet av 1:1 och oftast innebär 

införskaffandet av digitala enheter en ökad kostnad samt att andra utgifter reduceras, till 

exempel kan detta vara personal (Grönlund m.fl. 2014:9, Silvernail & Lane 2004:32, 

Balanskat 2013:31).  

    Balanskat (2013:6) redogör för olika metoder för införandet av 1:1, det rör sig om en 

process som kan vara ”top-down”, ”bottom-up” eller en blandning av de båda. ”Top down” 

innebär att initiativet startas på systemnivå, i ”bottom-up” startas det på enskilda skolor för att 

sedan spridas vidare. Tallvid (2015:109) påpekar att det är viktigt att både ”bottom-up”- och 

”top-down”-arbetet samexisterar för ett lyckat införande, han förespråkar tydliga visioner och 
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strategier samt en genomarbetad struktur i arbetet med 1:1. 

Vilka faktorer påverkar implementeringen av ASL? 

”We believe that the good results can to a part be explained by the technology used, to a part 

by the social arrangements, but in particular by the two together.” (Genlott & Grönlund, 

2013:103). De menar att verktyget i sig, digital teknik i detta fall, inte har något direkt 

inflytande på lärandet, utan att hur det används är det som ger resultat (a.a.). Hultin och 

Westman (2014:10) står bakom detta och menar att ett nytt pedagogiskt tänkande krävs för att 

de digitala verktygen ska förbättra undervisningen och lärandet. 

    Hultin och Westman (2014:32ff) räknar upp några grundläggande förutsättningar till den 

lyckade implementeringen av ASL-projektet i Sandviken. Dessa förutsättningar var att ha en 

projektledare för den pedagogiska och didaktiska utvecklingen, att ha tillgång till rätt digitala 

verktyg samt att ha tillräcklig teknisk support. De förutsättningarna stämmer väl överens med 

de faktorer Archer m.fl (2014:146-147) beskriver som signifikanta för goda resultat, med 

exempel som lärarnas pedagogik och att det finns stöd under implementeringen av projekten. 

Vilka implikationer för framtiden medför resultatet av 1:1-studierna? 

Det saknas en sammanhängande och entydig analys, samt kritisk granskning av den forskning 

som hittills frambringats på området, mer forskning för att vidimera eller dementera befintliga 

teorier behövs (Balanskat m.fl. 2013:9). Jaquet (2016:9) menar att den forskning som hittills 

frambringats på området är svår att dra generella slutsatser från. Hon menar att de satsningar 

och projekt som studerats är unika och med olika förutsättningar för hur de bedrivs och 

genomförs. Mycket forskning kring 1:1 baseras på de enskilda skolornas självskattning, något 

som uppges ge en osäkerhet för resultaten (Silvernail & Lane, 2004:34, Penuel, 2006:342).  

    Tallvid (2015:115ff) förespråkar en nationell strategi för digitalisering av skolan för att på 

så vis säkerställa en jämnare utveckling över Sveriges skolor. Han förespråkar förändring av 

läroplaner där digitalisering ska tas i beaktning. Han förespråkar även att digitalisering bör 

implementeras i lärarutbildningen i större grad, då med avseende på förhållningssätt till den 

föränderliga praktiken. Risken är att studenterna annars befäster den rådande praktiken till 

skillnad från att utveckla den. Weston och Bain (2010:12ff) menar även de att en lyckad 

implementering av 1:1 måste ta sin grund i välgrundade strukturer på både systemnivå och 

även på skolnivå. Grönlund m.fl. (2014:39) lyfter på samma tema att en enhetlighet för skola 

och kommun gällande den digitala lärmiljön är önskvärt att sträva efter. Balanskat m.fl. 
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(2013:50) menar att om man lyckas engagera alla delaktiga intressenter så leder detta till en 

mer lyckad implementering av 1:1. På lokal nivå menar Penuel (2006:338) att det är viktigt 

med samarbete mellan lärare, där man tillsammans kan hjälpa varandra med teknisk support, 

och planering till exempel. 

    Weston och Bain (2010:10-11) lyfter att implementeringen av digitala enheter i skolan ska 

ses som en förändringsprocess som bör vara både anpassningsbar och hållbar. De vill göra 

gällande att skolan med kritiska ögon bör granska rådande syn på utbildning i stort och även 

ta i beaktning hur teknologin kan bidra. De förespråkar att de digitala enheterna bör ses som 

kognitiva hjälpmedel som bör integreras i en holistisk syn på undervisningen. Fleischer 

(2013:98) tar på samma tema upp begreppen en ”stretchad kunskapssyn” eller ”stretchad 

värld”, där han menar att digitaliseringen på allvar kan påverka den fundamentala synen på 

kunskap.  

Vilka implikationer för framtiden medför resultatet av ASL-studierna? 

Wollscheid m.fl. (2015:30) menar i sin metastudie att ingen av de studier de analyserat har 

tagit hänsyn till s.k. ”nesting effects”. Med detta menas här skillnader mellan skolor och 

mellan klasser. Detta tar de upp då elever i samma klass och på samma skola tenderar att vara 

mer lika än elever i olika klasser på olika skolor (a.a.). Det medför att resultat kan visa på 

större skillnader än de som faktiskt finns, vilket de anser bör tas hänsyn till i framtida 

forskning på området. Vidare menar Wollscheid m.fl. (a.a.) att de inkonsekventa resultaten 

mellan de olika forskningsfältens studier gör att vi bör fokusera på enskilda aspekter av 

skrivande, som exempelvis skrivhastighet eller struktur. Då begreppet ”literacy” är mer 

komplicerat än det var förr anser de också att kommande studier bör ha en vidare, mer 

omfattande definition av begreppet. 

    Trageton (2014:237) skriver att det finns lite nordisk forskning inom ASL på doktors- och 

postdoktorsnivå. Allmänt inom literacy-forskning dominerar också läs-delen över skriv-delen 

med en fördelning på cirka 90% respektive 10% och i de där skrivandet tas upp tar man sällan 

upp skrivande på dator (Trageton, 2014:241). Trageton (a.a.) efterfrågar här en balans och 

vidare forskning inom de eftersatta områdena. Det finns många varianter av ASL som 

praktiseras i skolor runtom i Norden, vilket Trageton (2014:242) anser ger uppslag till 

hundratals tänkbara forskningsämnen inom bland annat pedagogik och didaktik. 

    Archer m.fl. (2014:148) kommer i sin metastudie fram till att termen ”teknologi” är väldigt 

omfattande, vilket gör det svårt att strikt säga hur en IKT-satsning bör utformas och att man 
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därför bör titta på de framgångsfaktorer som ligger bakom. Då ASL i sig omfattar ett koncept 

i olika tappningar bör detta vara applicerbart. Faktorer som Archer m.fl. (2014:147-148) lyfter 

fram är kunskap och förmåga att använda teknologin effektivt genom försöksstadiet och att 

det finns stödmekanismer som säkerställer att implementeringen kan genomföras i sin helhet. 
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Diskussion 

För både ASL och 1:1 har vi forskning som säger att införandet av dem har liten, eller ingen 

påverkan på skolresultaten. Dels har vi makroperspektivet från Weston och Bain (2010:8) och 

dels enskilda lokala nedslag som hos Liberg (2014:26) och Leeuwen och Gabriel (refererad i 

Wollscheid m.fl., 2015:28). Vi har även studier som påvisar rent negativa effekter, i ett 

elevperspektiv, som till exempel ökad tillgänglighet till distraktioner, sämre inlärning och 

kortare texter (Grönlund m.fl., 2014:25ff; Tallvid, 2015:110; Wollscheid m.fl., 2015:24-28). 

Även hos lärare kan införandet av sådana IKT-projekt innebära negativa effekter såsom 

tidsbrist och ökad komplexitet i lärarrollen (Tallvid, 2015:107; Silvernail & Lane, 2004:28; 

Grönlund m.fl., 2014:9). Dessutom upplever många lärare att fokuset hamnar på tekniken 

istället för lärandet (Penuel, 2006:338; Balanskat m.fl., 2013:34; Hultin & Westman, 

2014:36). Backar man ytterligare ett steg och tar ett systemperspektiv kan man se att IKT-

projekt är kostsamma och kräver resursomfördelning, samt att de bedömningsverktyg som 

finns inte är anpassade till de nya arbetssätt som projekten medför (Grönlund m.fl., 2014:9; 

Fleischer, 2013:98; Balanskat m.fl., 2013:41). 

    Mot detta har vi studier som påvisar positiva effekter. Bland effekterna hittar vi tendenser 

till förbättrat skrivande och skolresultat samt ökad motivation och närvaro hos eleverna bland 

1:1-projekt (Penuel, 2006:340, 342; Silvernail & Lane, 2014:27; Balanskat m.fl., 2013:38, 

43). Bland ASL-projekt kan vi se att eleverna skriver längre, tydligare och mer logiska texter 

(Genlott & Grönlund, 2013:103; Liberg, 2014:23; Hultin & Westman, 2014:121). Hos 

eleverna ser vi även effekter som ökat läsflyt, minskning av bokstavsförväxlingar och tidigare 

knäckande av läs- och skriftkoden (Liberg, 2014:27; Hultin & Westman, 2014:32). Delar av 

dessa positiva effekter kan härledas till den ökade möjlighet till feedback som koncepten på 

olika sätt kan erbjuda (Hultin & Westman, 2014:36-37; Balanskat m.fl., 2013:38). 

    De effekter implementeringen av koncepten innebär för elever och lärare, som 

forskningsresultaten ovan visar, är alltså vitt skilda. Vi har till exempel studierna från det 

kognitions-psykologiska fältet (Wollscheid m.fl., 2015:24-27) som visar att elevers 

datorskrivna texter blir kortare än deras handskrivna. I direkt kontrast till detta finns bland 

annat Hultin och Westmans (2014:121) studier som visar att textlängden ökar när eleverna får 

skriva med hjälp av dator. De skilda resultaten anser vi är del av det Balanskat m.fl. (2013:9) 

menar med avsaknaden av sammanhängande och entydig analys samt kritisk granskning 

gällande forskningen på området.  
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    Vidare tolkar vi skillnaderna i forskningsresultaten utifrån det Grönlund m.fl. (2014:9) 

skriver angående införandet av 1:1, det vill säga att effekterna beror på hur genomförandet 

sker. Det har vi också stöd i hos Hultin och Westman (2014:10) som påpekar att de digitala 

verktygen behöver kopplas med nya tankesätt för att ge god effekt i undervisning och lärande. 

I samma anda menar Weston och Bain (2010:10-11) att de digitala verktygen bör integreras 

med en helhetssyn på undervisningen. Balanskat m.fl. (2013:40) poängterar också vikten av 

hur tekniken används, mer specifikt med avseende på mjukvara och applikationer. 

    Med utgångspunkt i detta ser vi ett antal olika framgångsfaktorer som vi berört i 

frågeställningen om vilka faktorer som påverkar implementeringen av de olika koncepten. En 

övergripande sådan faktor är struktur i genomförandet (Balanskat m.fl., 2013:50; Tallvid, 

2015:115ff; Weston & Bain, 2010:12ff; Grönlund m.fl. 2014:39; Penuel, 2006:338). En faktor 

att inkludera i en sådan struktur är fortbildning för lärare av både teknisk och didaktisk 

karaktär (Penuel, 2006:338; Balanskat m.fl., 2013:34; Tallvid, 2015:112). Detta är något som 

lärare både efterfrågar och uppskattar när det väl finns (Silvernail & Lane, 2004:11). Vi kan 

även se att det, utöver denna fortbildning, också behöver finnas en struktur för stöd och 

support (Balanskat m.fl., 2013:33; Archer m.fl., 2014:147-148). I det strukturella stödet ingår 

att lärare delar kunskap och erfarenheter med varandra (Penuel, 2006:338). 

    Utöver denna övergripande struktur ser vi även att ett sociokulturellt arbetssätt, där 

samarbete mellan elev-elev och elev-lärare utvecklas, framstår som en framgångsfaktor 

(Hultin & Westman, 2014:16, 116ff; Trageton, 2014:111, 175; Genlott & Grönlund, 

2013:103; Balanskat m.fl. 2013:40). Vi anser att Grönlunds (2014:7) argumenterande för att 

det borde vara en dator per två elever stärks av detta. Vi anser även att ett sociokulturellt 

arbetssätt underlättas i och med de förbättrade kommunikationsmöjligheter som de digitala 

enheterna innebär. 

    De framgångsfaktorer vi funnit är alltså struktur av fortbildning, stöd och support samt ett 

sociokulturellt arbetssätt. Alla dessa framgångsfaktorer finner vi i det ASL-projekt som 

genomförts i Sandviken, vilket kan vara varför de rapporterar så goda resultat, även i 

jämförelse med andra ASL-projekt (Hultin & Westman, 2014:32-37; Liberg, 2014:26). 

    Faktorerna ovan anser vi kan implementeras i praktiken utifrån beprövad erfarenhet. Vi ser 

dock ett mer svåradresserat mönster i lärares attityder jämtemot teknologin, där en negativ 

inställning försvårar implementeringen (Penuel, 2006:333; Jaquet, 2016; Tallvid, 2015:40). 

    Ett sista genomgående tema i de artiklar vi läst är en önskan om mer forskning på området. 
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Det kopplar an till vår fjärde och sista frågeställning. Den kritiska analys av forskningen som 

Balanskat m.fl. (2013:9) efterfrågar går att applicera på den inkonsekvens i resultat mellan 

olika forskningsfält som Wollscheid m.fl. (2015:30) lyfter. Wollscheid m.fl. (a.a.) menar 

också att en vidare syn på begreppet ”literacy” behövs, något som även Trageton (2014:301) 

efterfrågar. Detta förklarar Wollscheid m.fl. (2015:30) så här: 

Literacy including writing and reading is more complex today than several 

decades ago. This has implications for further research that should take into 

account that complexity by drawing on a broader range of writing tools and 

broader definitions of writing in literacy instruction. (Wollscheid m.fl., 

2015:30) 

Weston och Bain (2010:10-11) och Fleischer (2013:98) söker inte bara ny mening i begreppet 

literacy, utan en vidgad kunskapssyn i skolan som tar hänsyn till digitaliseringens möjligheter 

och svårigheter. Enligt forskning kräver digitaliseringen av skolan strategier på samhällsnivå 

för att skapa en gemensam hållning (Grönlund m.fl. 2014:39, Balanskat m.fl. 2013:50, Tallvid 

2015:115ff, Weston & Bain 2010:12ff). Vi anser att gemensamma definitioner av 

kunskapssyn och nyckelbegrepp blir ett viktigt moment i framtagandet av dessa strategier. 

Definitionerna blir även avgörande för hur forskare går in i framtida studier. 

    Med detta sagt verkar uppgiften minst sagt utmanande, att frambringa en enhetlig syn av 

forskningen från olika individer, skolor, samhällen och skolsystem. Jaquet (2016:9) 

poängterar att forskning på området till dags dato har haft en synnerligen komplex uppgift. 

Hon menar att varje projekt är unikt med vitt skilda förutsättningar för hur undervisningen 

bedrivs. Trots detta har vi i den forskning vi analyserat funnit generella framgångsfaktorer, 

som är gemensamma för både 1:1- och ASL-koncepten. Vi anser att ett enhetligt synsätt på 

hur digitaliseringen av skolan ska gå till, bör grunda sig på beprövad erfarenhet. 

Framgångsfaktorerna borde således anammas för digitaliseringen av skolan i stort. 
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Avslutande reflektioner 

    Tallvid (2015:115-116) menar att även lärarutbildningarna runtom i landet saknar tydliga 

direktiv på en samhällsnivå. Detta speglas i den undersökning Demoskop (2016) genomfört 

angående hur förberedda 13 000 lärarstudenter, från 13 olika lärosäten, känner sig inför sin 

kommande yrkesroll. De påvisar att en av tre studenter upplever att digitaliseringen på 

lärarutbildningen är låg, medan ungefär lika många studenter anser att den är hög. Vidare 

upplever ungefär hälften att förberedelserna för att bedriva digitaliserad undervisning är 

dåliga, samt att sex av tio studenter efterlyser en ökad digitalisering på skolan. Vi anser att 

Demoskops (a.a) undersökning indikerar att digitaliseringen är närvarande i lärarutbildningar, 

dock finns tydligt utrymme för förbättringar. Att studenterna har skilda uppfattningar om 

digitaliseringens närvaro i sin utbildning kopplar vi även till avsaknaden av tydliga direktiv på 

samhällsnivå. 

    I inledningen liknades digitaliseringen av skolan vid att sikta mot ett rörligt mål. Vare sig 

forskare, lärare eller lärarstudenter har en särskilt lätt uppgift framför sig. Regeringens arbete 

via digitaliseringskommissionen och digitaliseringsrådet ger oss dock förhoppningar. Vi har i 

vår kommande yrkesroll behov av ett sådant stöd för att ge våra elever de kunskaper de 

behöver för att klara sig i ett allt mer digitaliserat samhälle.  
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