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ABSTRAKT 

Syftet med föreliggande examensuppsats är att kritisk granska den pedagogiska litteratur 

som framförts i svenska forskningsöversikter över datoranvändningens effekter i skolan 

och försöka redogöra för vilka vetenskapliga grunder en-till-en- projekt står på. Studien 

gör en tillbakablick i ljuset av dagens inflation av datorer i svenska klassrum och 

avgränsar urvalet av texter till perioden mellan 2000 och 2007. Arbetet är en allmän 

litteraturstudie och analyserar enbart fyra svenska forskningsöversikter. 

Resultatet visar att datorn kan ha positiva effekter på elevers motivationsgrad, attityd 

och inlärning men att inga samstämmiga vetenskapliga slutsatser kan dras. Tvärtom 

råder tvivel om datorns förtjänster och förutsättningar att inverka positivt i pedagogisk 

verksamhet. I den avslutande diskussionen problematiseras resultatet med pågående en-

till-en- satsningar som av allt att döma inleddes på tveksam vetenskaplig grund.  
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1 INTRODUKTION 
 

Vi lever i ett kunskapssamhälle. Kunskapssamhällen är ekonomier där snabb 

utveckling och ett omfattande informationsflöde ska pareras med och drivas framåt 

av kreativa människor med initiativförmåga. Skolan är och har alltid varit en 

avspegling av hur samhället fungerar och är således en förlängning av samhällets 

beskaffenheter (Hargreaves, 2004). 

Kunskapssamhället, skriver Hargreaves (1998), och framförallt de hastiga 

förändringar som kännetecknar det postmoderna samhället, medför drastiska 

förändringar i skolans värld där gamla sanningar städas ut och nya möbleras in. Inom 

pedagogiken är detta ingenting nytt. Kroksmark (2013) menar att vi står inför en ny 

viktig förändring i det han kallar för den trådlösa pedagogiken 

Vi lever i det digitala samhället, vare sig vi vill det eller inte. I ett slag har våra 

kunskapsmöjligheter förändrats så i grunden att vi alla – särskilt lärare, forskare 

inom pedagogik, filosofer och skolpolitiker – måste definiera om, inte bara 

skolan som institution, utan också begrepp som kunskap, undervisning och 

lärande. I denna skärningspunkt, den digitala vändningen, är det inte svårt att 

uppleva den djupa kris och vilsenhet som dessa förändringsprocesser för med 

sig. (Kroksmark, 2013, s 19) 

Större pedagogiska omvändelser har alltid funnits och likaså lovorden som de 

omgärdats med. Den digitala vändningen är just en sådan övergripande förändring 

som Hargreaves (2004) talar om, där samhällets drastiska förändringar får direkta 

efterverkningar i skolan. Digitaliseringen är här, både i samhälle och skola, och 

vilsenheten verkar stor.  

Lärarnas Nyheter (2014) meddelade i slutet av mars i år att en ny nationell IT- 

strategi skulle utarbetas. Samtidigt som Jan Björklund tonade ner eventuella 

förväntningar undrade ordföranden för Nationellt forum för digitaliseringen i skolan, 

Maria Stockhaus, vilken funktion man nu skulle fylla. Förändringarna är hastiga och 

förvirringen bör inte ses som märklig eller anmärkningsvärd utan som en rimlig följd 

av en digital vändning (Kroksmark, 2013).  

I denna hastiga och pågående förändring har denna litteraturstudie till syfte att 

försöka redogöra för de pedagogiska forskningsresultat som föranledde den 

digitalisering vi nu ser och upplever. Vi ska därför backa banden för att om möjligt 

kunna se vilka vetenskapliga belägg som då drog datoriseringen av den svenska 

skolan framåt. Från pedagogisk retorik till digital praktik (Jedeskog, 2007). 

Svenska skolan har under närmre 30 år gått från analog till digital. Datorns resa är 

central i denna digitalisering. Från att ha varit föremål för nyfiken diskussion på 80-

talet är datorn idag en självklarhet i korridorer och klassrum. Förändringen sker med 

kraft och som Kroksmark är inne på, finns det anledningar, i omvandlingens 

kölvatten, att börja revidera gamla ingångna begrepp.  

Det saknas idag en uttalad nationell strategi för digitaliseringen av skolan och 

datorernas vara eller icke-vara verkar av allt att döma vara överlämnad till enskilda 

skolor och kommuner. Om det är anmärkningsvärt att satsningen på projekt som en 

dator till varje elev, så kallade en-till-en- satsningar, tillåts ske lavinartat utan 

förankring i styrdokument så måste det väl finnas belägg för satsnigarna inom den 

pedagogiska forskarvärlden? Vilken forskning är det egentligen man stödjer sig mot i 
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denna hastiga tid av pedagogisk förändring? Är det ens möjligt för skolans aktörer att 

vara eftertänksamma i ett kunskapssamhälle? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Sveriges första en-till-en- projekt påbörjades 1996 i Färila. Det skulle dröja fram till 

2007 innan nästa satsning skulle påbörjas. Studiens syfte är att försöka klargöra och 

kritiskt granska ett urval av innehållet i de pedagogiska forskningsöversikter som 

från kommuner, organisationer och myndighetshåll har givits ut från 2007 till 2013, 

samt två utomstående artiklar och rapporter. Forskningsöversikterna är 

 Myndigheten för Skolutvecklings Effektivt användande av IT i skolan, 2007 

 Myndigheten för Skolutveckling Internationell forskningsöversikt kring IT i 

skolan, 2007 

 Teknikdelegationen Framtidens lärande i dagens skola?, 2010 

 Jan Hyléns Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt, 2013 

Litteraturstudien tittar närmare på vilka pedagogiska effekter som redovisades 

mellan 2000 och 2007 för att om möjligt förankra vad som skulle komma att bli 

nystarten för en-till-en- satsningar i Sverige, i litteraturen. Med effekt menas 

förändringar och pedagogiska konsekvenser som skett till följd av datorer i 

klassrummet. Vad föranledde den satsning vi ser fortsättningen på idag? 

I studien besvarar jag följande frågor. 

 vilka redovisade pedagogiska effekter uppvisas i de ovan nämnda granskade 

forskningsöversikterna? 

 fanns det anledningar att vidta viss försiktighet angående datorsatsningarnas 

omfattning och förväntade förtjänster inom den pedagogiska verksamheten?  
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2 BAKGRUND 

Jag presenterar här kunskapssamhällets implikationer på skolans verksamhet samt 

gör en historisk överblick över datorns intåg i den svenska skolan. Från sakteliga 

försök till omfattande projekt.  

 

2.1 Läraren i kunskapssamhället 

Under den andra hälften av 1970-talet väcktes diskursen om ett kunskapssamhälle. 

Forskare som Bell (1976) uppmärksammade den förändrade samhällsstrukturen i 

västvärlden där utvecklings- och forskningsrelaterade aktiviteter gavs stort 

inflytande. Han beskrev det som ett ny ekonomisk revolution där maskinell 

dominans gav vika för intellektuell. Det fanns ett kapital i det intellektuella. 

Kunskapssamhället kunde alltså ses som tudelat. Å ena sidan fanns det en ökad 

innovationsrikedom som hade sin grund i en ökad utvecklings- och forskarkultur 

medan det å andra sidan fanns en låg sysselsättning inom kunskapsområdet. Det 

framväxande kunskapssamhället skulle öka i sysselsättningsgrad och en ny 

informationshantering skulle komma att göra det möjligt (Fleischer, 2013). 

Vad som kännetecknar och möjliggör ett kunskapssamhälle är en snabb och utbredd 

datorisering som tillhandahåller den informationshantering som samhällets 

utveckling kräver. En hastig och icke tidigare erfaren ström av information och 

kunskap kan i kunskapssamhället hanteras och kategoriseras vilket gör att 

samhällsförändringar sker i ökad takt och påverkar förändringsprocesserna 

(Hargreaves, 1998). Detta förändrar en medborgares liv, en elevs och likaså en 

lärares. Skolan är en spegling av samhället och skolan blir i kunskapssamhället en 

anpassning till den nya teknikens landvinningar (Fleischer, 2013).  

Dessa förändringar inom skolans värld medför att vi måste lägga våra bekanta 

utbildningsbegrepp under lupp. Kroksmark (2013) menar att vi måste omdefiniera 

begrepp som undervisning, kunskap, lärande. Även skolan som institution är i behov 

av en ny definition i denna nya digitala tid där  

De tydliga systemen, de hierarkiska strukturerna, de klara målen, den 

encyklopediska kunskapen, regleringen av arbetstider och lönegrader ersätts 

snabbt av ett globaliserat regnbågssamhälle som prioriterar mångstämmighet, 

det kvalitativa, preliminära och lokala. En trög kontinuitet växlas mot 

episodiska sammanhang, där historien inte finns på samma sätt som tidigare, där 

rummen och tiden löses upp. Inte konstigt om vi vantrivs och att skolans 

utveckling är både spännande och skräckinjagande (Kroksmark, 2013, s 19) 

Hylén (2011a) menar precis som Kroksmark att tiden och rummen har förändrats i 

klassrummet. Det informella lärandet har fått ett uppsving med digitaliseringen. En 

internetsökning är en resa bortom tid och rum. Digitaliseringen i kunskapssamhället 

gör att kunskap och information kommer i flera olika former från flera olika platser. 

Lärarens gamla uppgift att gallra stoffet ställs idag på sin spets och kravet på 

uppdatering är större. När skolans uppgift är att förmå eleverna att orientera sig i det 

omgivande samhället och förbereda dem på detsamma får skolan en uppgift som 

måste ligga i takt med samhällets förändringar (Hargreaves, 2004). Läraren i 

kunskapssamhället ska då agera som en katalysator i kunskapserövringen, som sker i 

ett öppet hav av information. Lärarens uppgift blir paradoxal när eleven ska lära sig 
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navigera i vatten som är okända för läraren. Läraren gallrar inte längre stoffet utan 

får först ta del av det via sina elever.  

Det har blivit en utveckling som sprider osäkerhet menar Hargreaves (2004). När 

läraren inte längre är i stånd att hålla takten med informationsutvecklingen eller är 

huvudansvarig för det undervisande innehållet. Vi befinner oss i lärandets 

stretchadhet menar Kroksmark (2011) där elevernas vanor och intressen dramatiskt 

förändrats och distanserats från lärarens. Eleverna upplever vad Baudrillard (1988) 

menade är en digital ”true fantasy” medan lärarna i regel befinner sig i den analoga. 

Detta sprider en osäkerhet i en tid av förändring. De givna positionerna är 

omkullkastade. Lärarens envägskommunikation befinner sig i upplösning och det 

flerdimensionella och mångstämmiga träder in.  

Kunskapssamhället förändrar skolan och omdefinierar tidigare sanningar. Vi ska titta 

närmare på hur den datoriserade utvecklingen såg ut i Sverige. Vi tar avstamp i 

Skolöverstyrelsens (SÖ) tidiga rapporter från 1980-talet. Redan i rapportens 

inledning poneras vilka förändringar som är på väg 

Kunskap kan i framtiden komma att i första hand bestå av att veta var och hur 

man söker information med datorteknikens hjälp. Skolan har ett ansvar för att 

de unga får beredskap för den framtid som skymtar. Både arbetssättet och 

undervisningens innehåll måste förändras (Skolöverstyrelsen, 1980) 

SÖ tillstod däremot, i samma inledning att 

Datorn är – rätt använd – ett utmärkt hjälpmedel som ger en rad fördelar. Om 

användningen däremot inte sker på människans villkor kan datorn vara ett hot 

mot samhälle och individ (ibid)    

 

2.2 När datorn kom till skolan 

Datorns utveckling och omfattning i klassrum och skolkorridorer har i närmre 30 år 

diskuterats, analyserats och varit föremål för skolpolitiska beslut. Jag ger här en 

överblick över hur den utvecklingen har sett ut.   

 

2.2.1 Tidiga försök och Lgr 80 

SÖ:s (1980) rapport med titeln DIS- datorn i skolan var slutrapporten på styrelsens 

femåriga projekt 628. Slutrapporten var i mångt och mycket en reaktion på den 

samhällsförändring man såg i antågande. Datoriseringens genombrott jämställdes 

med industrialismens och om detta var man rörande överrens om inom såväl facklig 

som politisk verksamhet. Tekniken kunde inte undvaras menade näringsliv, 

myndigheter och förvaltning och ungefär samtidigt som SÖ:s projekt menade Olof 

Johansson på Datadelegationen att behovet av en samlad datorpolitik var viktig för 

att säkra en positiv och demokratisk utveckling (Fleischer, 2013).  

DIS-projektet var oavkortat menat att studera på vilket sätt datoriseringen påverkade 

den pedagogiska verksamheten. Administrativa fördelar togs inte i beaktande. Man 

tittade närmare på hur undervisningens innehåll förändrades, hur organisation och 

metodik fick anpassas och hur fortbildning och läromedel följdes upp. SÖ:s samlade 

rekommendation var att datalära och datoranvändning snarast skulle införas i 

undervisningen. Dataläran i grundskolan skulle utgöra grunden för 
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datoranvändningen på gymnasial nivå. Man föreslog förändringar i kommande 

läroplaner, man förespråkade ämnesknuten datoranvändning inom matematik, fysik, 

företagsekonomi samt några byggtekniska och eltekniska ämnen och man förordade 

utbildning och fortbildning av lärare samt vidare uppföljning av framtida projekt 

(SÖ, 1980). 

Följderna av SÖ:s rekommendationer medförde viss förvirring på skolorna. Den nya 

läroplanen som infördes 1982, Lgr 80 (1980), innehöll, precis som SÖ 

rekommenderat, datalära som en del av matematikundervisningen och som ett 

moment i vissa samhällsorienterande ämnen. Datorn hade blivit ett skyndsamt svar 

på en samhällsförändring som skolan försökte hålla jämna steg med ivrigt påhejade 

av regeringen som förknippade datorns intåg i skolan, vilket medförde nya 

arbetsmetoder och spirande elevaktivitet, med nya arbetstillfällen (Fleischer, 2013). 

Förvirringen uppstod när grundskolan skulle genomföra datalära utan kravet att 

tillhandahålla datorer. Skulle skolan undervisa om datoranvändning eller i?  

Ett förtydligande kom 1984 när vårriksdagen fattade beslut om en första satsning på 

datorn i grundskolan. Med en mer tydlig hand anvisades att varje högstadieelev 

skulle få 80 timmar undervisning i datalära och med det menade man undervisning 

”om, med och av datorer” (Riis, 2000a). Finansieringen skulle ske med 20 miljoner 

varje år under en treårsperiod och tillsammans med kommunernas motprestationer 

var datorsalen född. En dator vid namn Compis, speciellt framtagen och finansierad 

av SÖ och Styrelsen för Tekniks Utveckling, upphandlades i 65 procent av fallen och 

skulle inte bara få eleverna att behärska datorns tekniska förträffligheter utan nu 

skulle även eleverna belysas om datorteknikens betydelse för människa och samhälle 

(Riis, 2000a). 

1985 tillsattes DataUtbildningsGruppen (DUG) under ledning av förre statsrådet 

Sven Moberg. Datorns vara i skolan var nu ett arbete styrt under 

Utbildningsdepartementet vilket indikerar att man från regeringshåll eftersökte större 

kontroll i alla de frågor som rörde datorns utveckling inom utbildningsväsendet 

(Fleischer, 2013). Moberg var huvudförfattare till Handlingsprogram för 

datorutbildningen i skola, vuxenutbildning och lärarutbildning som gavs ut 1986. 

Programmet skulle komma att förändra datoranvändningen i skolan då man i sitt 

förslag hade gjort jämförelser med länder som hade avancerat längre än Sverige. 

Man påpekade även brister i lärarkompetenser samt uppmärksammade en direkt 

ovilja bland lärarkåren att se datorn som ett stöd till de yngre (Fleicher, 2013). Den 

generalplan man förslog skulle komma att bereda vägen för SÖ:s nästa satsning vid 

namn Datorn och skolan (DOS) (Riis, 2000a). 

Denna gång avsattes 25 miljoner årligen mellan 1988-1991. I DOS-projektet gav 

man upp satsningen på Compisdatorerna vilket Karlsohn (2009) menade medförde 

en invitation till den kommersiella marknaden. Compisdatorerna hade i mångt och 

myckets skräddarsytts från myndighetshåll vilket nu upphörde. Den nya tidens 

datorer och datoranvändning lade mer vikt vid mjukvara än hårdvara. Den tidigare 

ensidiga teknikfokuseringen beklädd med pedagogisk retorik kännetecknar 80-talets 

ansträngningar. Sammantaget kan datorsatsningarna under den första tioårsperioden 

anses vara tveksamma av just detta skäl. Datorns framfart i samhället i stort och 

skolans uppdrag att förbereda eleverna inför denna förändring gick inte hand i hand 

(Karlsohn, 2009). 
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2.2.2 Nystarten och Lpo 94 

Under 90-talet skedde en rad förändringar gällande datoriseringen av skolan. SÖ 

lades ner och det nya Skolverket inrättades som ett led i en större 

decentraliseringsprocess. Utbildningsmässigt skedde en förskjutning när 80-talets 

demokratiska aspekter angående datorns förtjänster fick ge vika för 90-talets fokus 

på förberedelser inför kommande yrkesliv (Fleischer, 2013).  

Att man bjöd in marknadskrafter gav sig nu också tillkänna vilket Karlsohn (2009) 

påpekat. Under decenniet skulle den ena överdriften avspeglas mot den andra, det 

ena lovordet stå i kontrast mot det dystopiska. I en tid av förändring infinner sig kaos 

förr eller senare (Hargreaves, 1998). Inte sällan var överdrifterna och de okritiska 

förutsägelserna förmedlade av individer med tämligen snar inblick i skolans 

korridorer och villkor. Säljö och Linderoth (2002) konstaterade kallt att datorn i 

skolan nu låg i händerna på kommersiella intressen. 

Man måste också i detta sammanhang vara medveten om att skola och 

utbildning är en av de viktigaste marknaderna för denna industrisektor. 

Tillverkarna av datorer, programvara, nätverksutrustning och allt annat som hör 

till tekniken, har helt enkelt varit beroende av att skolor och andra delar av 

utbildningssystemet köpt in deras produkter. /…/ Retoriken om IT och det 

”nya” lärandet kan därmed också förstås utifrån andra grunder än omsorgen om 

skolan, dess elever och lärare (Säljö & Linderoth, 2002, s 19)  

Bigum (1998) påpekade att de första skolorna i det amerikanska utbildningssystemet 

som förvärvade datorer gjorde de i jakten på god ryktbarhet. Det var mer en fråga om 

image än om pedagogiska lärverktyg. Bigum menade att 90-talets invasion av datorer 

i klassrummen i betydande utsträckning var ”solutions in search of educational 

problems” (Bigum, 1998, s 586). 

1994 kom Lpo 94 där läroplanen uttryckligen påpekade behovet av att eleverna 

kunde orientera sig i ett komplext och hastigt föränderligt informationsflöde (Lpo 

94). Kunskapssamhället hade blivit ett informationssamhälle. Dataläran var 

bortforslad medan IT integrerades i cirka hälften av de 21 ämnena (Fleischer, 2013). 

Förutom den nya läroplanen utgav den nyligen tillsatta IT-kommissionen 

Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga som med tydlighet menade 

att skolan var navet i nationens IT-politik. Rapporten från IT-kommissionen var mer 

poetisk än återhållsam i sina förutsägelser och menade att  

Människans förmåga att växa och utvecklas är hennes styrka. Rätt utnyttjad ger 

IT vingar åt denna förmåga. Det är vingar att lyfta och överbrygga avstånd med. 

Det är vingar att förverkliga annars ouppnåeliga ambitioner med, vingar som 

kan revolutionera både vardag och arbetsliv (SOU 1994:118, 1994) 

Rapporten såväl som året i sig kom att ha stor betydelse för utformningen av datorn i 

skolans värld. I kölvattnet av rapporten var 1994 också året då Stiftelsen för 

Kunskap- och Kompetensutveckling startades som en konsekvens av riksdagens 

beslut att avskaffa löntagarfonderna (KK-stiftelsen, 2014a). Mer om KK-stiftelsen 

senare. 

Samma år fick Gunilla Jedeskog vid Linköpings universitet uppdraget av Skolverket 

att kartlägga den datorstödda undervisningen i landet vilket resulterade i Datorn i 

Undervisningen (Skolverket, 1994). Rapporten som var en uppföljning och 

redovisning av DOS menade att den datorstödda undervisningen hade fått eleverna 

att arbeta individuellt, att datorn erbjöd ökad variation och att lärarnas arbetsinsats 
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ökade. Om detta var något eftersträvansvärt eller inte angavs ej. Rapporten låg 

därefter i linje med tidigare uppföljningar och enkätsvaren pekade på datorns 

positiva effekter på inlärning. Skolarbetet var roligare, gav stärkt självförtroende och 

var till stort gagn för lågpresterande elever (Skolverket, 1994). Rapporten tillstod att 

lärare i stor utsträckning efterfrågade fortbildning och pedagogiska 

utvecklingsmöjligheter. Författaren menade att lärarna med viss förvirring ville 

Stärka sin kompetens när det gäller de pedagogiska tillämpningarna av 

datoranvändningen, dock utan att veta mer exakt vad de efterfrågar (Skolverket, 

1984, s 21)  

Förändringarnas vindar och lärarnas i regel grunda kunskaper om densamma 

återgavs även i Skolverkets (1995) rapport nr 98. Det var återigen en fråga om 

uppföljning av DOS-projektet och resultaten från året innan kändes igen. Eleverna 

upplevde att datorn förbättrade deras skolgång men klagade på den otillräckliga 

tillgången på densamma. Hos lärarna gick åsikterna isär. Den nya rollen som 

handledare upplevdes som främmande och de pedagogiska diskussionerna angående 

datorns vara lös med sin frånvaro (Skolverket, 1995). Lärarrollen var stadd i 

förändring och kontrollen över det egna yrket tycktes gå förlorad. Rapporten 

uppmärksammade att en grupp tekniker vars egentliga uppgift vara att underhålla 

tekniken tog över den pedagogiska rollen. Lärare uppgav att ”en för verksamheten 

hämmande prestigekamp” hade uppstått mellan det gamla och det nya teknikfixerade 

(Skolverket, 1995, s 17).  

 

2.2.3 KK-stiftelsen 

Kunskap- och Kompetensutvecklings-stiftelsens (KK-stiftelsen) regeringsuppdrag 

från 1994 är detsamma som det är idag. Stadgarna är orörda och stiftelsens ändamål 

är att 1) ge stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet 

och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut, 2) finansiering av 

forskning av minde och medelstora högskolor samt nya universitet, som tillkommit 

efter stiftelsens bildande inom särskilda profilområden, 3) främjande av 

informationsteknik (KK-stiftelsen, 2014b). Vid starten tilldelades stiftelsen 3,6 

miljarder kronor och har sedan starten omsatt 8,2 miljarder.  

Stiftelsens grundläggande idé var och är bland annat att stimulera den svenska 

skolans utnyttjande av IT i undervisningen (Hylén, 2011a). Startskottet för 

skolsatsningen kallades Fyrtornsprojektet och omfattade 1995 ett fåtal 

välfinansierade projekt som skulle verka som inspirationskällor för övriga 

kommuner. Goda erfarenheter skulle spridas och de goda exemplen skulle lyftas 

fram (Fleischer, 2013). Stiftelsens pilotprojekt pågick mellan 1995 och 2002 och runt 

1,2 miljarder avsattes. När utvärderingen genomförts menade forskargruppen att KK-

stiftelsens mål för skolsatsningen var oprecisa och senare skulle Hylén mena  

att de präglades av samma stora tilltro till IT som drivkraft för förändring och 

tillväxt som IT-kommissionens arbete. Denna tilltro till tekniken och den retorik 

som växte fram i dess spår, kritiserades i flera sammanhang av 

utvärderingsgruppen (2011a, s 34)  

KK-stiftelsens dåvarande entusiasm bör, menar Riis (2000a), ses i ljuset av 

samhällets rådande teknikoptimism. Utvärderingens namn Visionär entusiasm och 

realistisk eftertänksamhet var signifikativt för tiden – en ny skola i gråzonen mellan 
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det gamla och det nya (Riis et. al., 2000b). Det var ett par månader kvar innan IT-

bubblan skulle komma att spricka och tidsandan tänkte för stunden inte på den. 

Uppblåsta förväntningar fanns både i klassrummen som hos de stora börsmäklarna. 

Ekonomins hastiga fall fick även en annan storsatsning att gå i graven. 

  

2.2.4 IT i skolan – ITiS 

När regeringen initierade projektet IT i Skolan (ITiS) 1998 hade man en 

handlingsplan för perioden 1999 till 2001 och en investeringsbudget på 1 490 

miljoner. Projektet skulle säkerställa en infrastruktur vilket genomfördes då alla 

lärare och elever erbjöds internetuppkoppling och e-post. Lärare skulle därtill 

kompetensutvecklas och för att detta skulle kunna vara genomförbart försågs alla 

lärare med en egen dator (Fleischer, 2013). 60 procent av lärarkåren kom under åren 

att kompetensutvecklas vilket enligt lärarna uppskattades. Deltagarna uppgav att de 

förändrat sitt arbetssätt och att de ställde sig positiva till projektet. Seminarierna som 

erbjöds var däremot diffusa och viss kritik riktades även mot det faktum att IT 

användandet bland eleverna gjort att lärarna tappat kontrollen över vad eleverna 

faktiskt gjorde (Fleischer, 2013). Därefter gick åsikterna isär. ITiS- projektet kom att 

omgärdas av motstridiga åsikter. Chaib och Tebelius (2004) sammanfattande positiva 

åsikter låg i linje med vad man tyckte sig se redan i rapporten från 2001 (Chaib et.al., 

2001). Utvärderingen kom senare att kritiseras för att sätta otillräckliga spår i 

undervisningen samt för att vara anmärkningsvärt okritisk (Karlsohn, 2009).  När 

riksdagens revisorer senare utförde en egen granskning riktade man stark kritik mot 

att 700 miljoner portionerades ut för att förse varje lärare med en dator. Man kunde 

inte, menade revisorerna, se värdet och ändamålsenigheten i projektet (Hylén, 

2011a). Sedan ITiS avslut 2002 har inga nationella IT-projekt lanserats. Vid 

projektets slut lämnade Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan in sin 

rapport E-lärande som utmaning (Regeringskansliet, 2002) vilken inte efterlämnade 

något större avtryck.  

 

2.2.5 Nulägesbeskrivning 

Det finns olika sätt att mäta omfattningen av datorns intåg i den svenska skolan. 

Enklast är enligt Hylén (2011a) att mäta datortätheten, helt enkelt hur många elever 

det går på varje dator. Vad man vet säkert är att denna siffra drastiskt minskar. 1993 

samsades 38 elever om varje dator och 2008 var den siffran nere på 6 (Hylén, 

2011a). 2011 var resultatet 2,3 för att 2013 krypa ner till 1,7 elever per dator vilket 

gör Sverige unikt i en europeisk jämförelse (Hylén, 2013). Vad siffran är i dagsläget 

är svårt att veta – vad man vet är att den successivt minskar och att 220 av 290 

kommuner den 1 januari 2013 inrapporterade någon form av en-till-en- projekt (a.a.). 

Datortätheten är dock inte avgörande för användningen av IT. Hylèn (2013) menar 

att användningen tycks vara koncentrerad till svenska och samhällskunskap, där 

informationssökningar och redovisningar av resultat gör datorn till ett verktyg.  

Sedan 2003 har Skolverket och Myndigheten för skolutveckling det nationella 

ansvaret för skolans IT-frågor. Skolverket har återkommande rapporter som 

samstämmigt genom åren pekar på bristande IT-kompetens och fortbildning (Hylén, 

2011a). Skolverket har också med tidens globaliseringsanda adopterat OECD:s 



9 

 

 

definition av digital kompetens (Fleischer, 2013). På samma sätt har Myndigheten 

för Skolutveckling (2007a; 2007b) öppnat den internationella dörren och gav 2007 ut 

Effektivt användande av it i skolan – analys av internationell forskning samt 

Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan där man utgick från EU:s åtta 

nyckelkompetenser i kunskapssamhället, varav digital kompetens är en. 

Dessa nyckelkompetenser återkom 2010 när Skolverkets (2010b) rapport IT-

användning och IT-kompetens fastlog att användningen var begränsad i förhållande 

till potentialen. I de avslutande kommentarerna hänvisades till den nya läroplanen 

som för tiden var i antågande. Den nya skollagen angav att varje elev skulle, utan 

kostnad, ha tillgång till böcker och de ”lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning” (SFS, 2010:800).  

Skolverket sammanfattade sina intryck och gav uttryck för de tendenser man såg vid 

horisonten.  

Skolverket har intrycket av att Sverige nu är inne i en period då mycket sker 

inom området digital kompetens och it- användning. Skolverket uppföljning av 

it- användandet och it- kompetensen genomförs löpande med tre års intervaller. 

Tendenser såsom den så kallade en-till-en- trenden vad gäller satsningen på att 

öka tillgängligheten till digitala verktyg har därför inte ännu dokumenterats. 

Andra, mer informella, källor indikerar att antalet kommuner som påbörjat eller 

beslutat om att förse såväl lärare som elever med varsin dator ökar kraftigt och 

att dessa projekt inte längre bara är piloter i enskilda skolor, utan nu i ökad 

utsträckning avser hela verksamheten (Skolverket, 2010a, s 48) 

Med de adopterade nyckelkompetenserna i fokus har ett flertal kunskapsöversikter 

frammanats under senare år. Teknikdelegationen med syftet att ”öka ungdomars 

intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT” 

(regeringen.se), som inrättades under 2008, kom 2010 med en forskningsöversikt 

titulerad Framtidens lärande i dagens skola?. Denna rapport tillsammans med 

Myndigheten för Skolutvecklings (2007a; 2007b) två rapporter, Skolinspektionens 

(2011) Litteraturöversikt för IT-användningen i undervisningen och Jan Hyléns 

Digitaliseringen i skolan – en forskningsöversikt var och är betydande 

litteraturöversikter som ofta lyfts fram.   

 

2.3 En-till-en 

Idén om en dator till varje elev väcktes för första gången på 1980-talet då en av 

förgrundsgestalterna, Seymor Papert, menade att hög tillgång inte var tillräckligt. 

Lika självklart som att varje elev förses med sin personliga penna skulle varje elev 

förses med en personlig dator. Först när eleven får sin egen penna, läs dator, kan 

pennan och innehavaren nå dess fulla potential (Fleischer, 2013).  

I mitten på 90-talet initierade Microsoft Anytime, Anywhere Learning i USA (Hylén, 

2011a). Projektet omfattade 1000 skolor och ämnade öka studieresultaten, minska de 

digitala klyftorna, förbättra elevernas förutsättningar på den framtida 

arbetsmarknaden och att ”elevcentrera” undervisningen (Hylén, 2011a, s 45). I dess 

kölvatten startade delstaten Maine ett liknande projekt efter att guvernören samtalet 

med just Papert. Maine Learning Technology Iniative lanserades och den vinnande 

marknadsaktören Apple, som tillhandahöll datorerna, beslöt efter en utvärdering 

2006 att ge ”verksamheten en fortsättning” (Fleischer, 2013, s 31). 
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2.3.1 En-till-en i Sverige 

Sveriges första en-till-en- satsning påbörjades 1996 i Färila grundskola på initiativ av 

Skolverket och satsningen Skola 2000. Avsikten var att undvika eller komma ifrån 

lärarauktoritet och i stället främja och stimulera elevernas lust att lära, förmågan att 

använda ämnesövergripande studier samt att se innebörden och fördelarna med 

åldersblandade grupper (Fleischer, 2013). När projektet avslutades kunde det 

konstateras att elevernas datorskicklighet hade förbättrats och att tendensen att de 

äldre eleverna agerade mentorer för de yngre uppfattades som främjande för 

elevernas självkänsla. Kritiken däremot var överhängande. Fleischer (2013) skriver 

att allmänkunskaperna snabbt hade försämrats och att en klyfta, som innan projektet 

startade inte hade varit märkbar, hade uppstått. Elever med svårigheter tenderade att 

hamna än längre efter elever med tydliga studiestrategier.  

Projektet tjänade således som en katalysator för ökade klyftor mellan eleverna. 

Projektet bidrog också till ökade skillnader mellan pojkar och flickor i 

klassrummet/…/ Totalt sjönk elevernas resultat drastiskt, och projektet lades 

ned redan år 2000 (Fleischer, 2013, s 34) 

Det skulle dröja sju år innan Falkenberg skulle påbörja nästa stora en-till-en-projekt. 

Syftet var återigen att utveckla utbildningen, öka kvaliteten, främja nya 

arbetsmetoder och att ”öka lusten att lära” bland skolans högstadieelever (Tallvid, 

2010, s 7). När Tallvid (2010) summerade projektet kunde en rad uppfattade 

förbättringar rapporteras. Projektet beskrevs som en framgång och framförallt fyra 

faktorer beskrevs som avgörande. Satsningen var förankrad i skolans hela 

verksamhet, förvaltningen hade projektet igenom varit drivande, inga tekniska 

begränsningar hade funnits och skolledningen och lärarna hade fått erforderlig 

fortbildning.  

Falkenbergsskolan hade mellan åren 2003-2010 haft en fallande trend vad gäller 

avgångsbetyg för högstadieeleverna. Tallvid (2010) kunde konstatera att denna trend 

inte bröts utan snarare förstärktes. En-till-en- projektet hade alltså inte förmåtts 

vända trenden utan den första avgångsklassen som deltagit i projektet följde den.  

Värt att anmärka var att 70 procent av eleverna uppskattade att de troligtvis hade fått 

sämre betyg utan datorns hjälp (Fleischer, 2013).  Eleverna ställde sig alltså mycket 

positiva till projektet vilket även majoriteten av lärarna gjorde, även om förtjänsterna 

inte mättes i högre betyg. Elevernas föräldrar hörde även till dem som gav projektet 

brett stöd (Hylén, 2011a).   

  

2.3.2 Det tar tid och Unos Uno 

De senaste rapporterna om en-till-en i svensk skola har genomförts av Sveriges 

Kommuner och Landstings satsning Unos Uno. Projektet startades 2010 och i 

samarbete med Örebro Universitet under ledning av Åke Grönlund, professor i 

informatik, lett fram till tre rapporter. Den första rapporten visade att elever och 

lärare ställde sig positiva till införandet. Skolarbetet uppfattades som roligare och 

enklare och därtill upplevde eleverna att de var mer effektiva. Däremot ansågs datorn 

vara ett distraktionsmoment vilket gjorde eleverna mindre fokuserade. Sociala 
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medier, spel och musik upplevdes som de största distraktionerna. 

Forskningsrapporten från 2011  

drog slutsatsen att det är absolut tydligt att datorn inte haft distinkta och direkta 

effekter på meritvärdena för de berörda skolorna (Fleischer, 2013, s 35) 

Forskningsrapporten från 2013 poängterar de utmaningar som en-till-en- projekten 

står inför. Man bör, menar utredarna, inte se Unos Uno som ett IT- projekt utan 

snarare som ett förändringsprojekt med komplicerade svar. Utredarna drar 

slutsatserna att 

Spridningen i resultat mellan skolor är mycket stor, och den beror inte på 

tillgången till teknik utan hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö. 

Det viktigaste framgångsfaktorn för spridning av innovationer så de kommer 

alla elever i alla skolor tillgodo är god ledning på kommunnivå. Man kan inte 

delegera allt ansvar till den enskilda skolan 

God användning av IT i skolan förutsätter ett antal styrande politiska beslut 

angående ekonomi, infrastruktur, organisationsutveckling, pedagogiskt 

innehåll och teknikanvändningsavtal. Det handlar om många förändringar som 

kräver politiskt ledarskap. Det kräver också samarbete mellan skolor i 

exempelvis utbildning, teknisk infrastruktur och gemensamma lärarresurser, 

vilket kräver skolförvaltningens engagemang. Kommunerna har bollen. Varje 

kommun måste se över sina egna metoder och processer då det gäller 

ovanstående frågor (Grönlund et al., 2014, s 6) 

Skolans skolpolitiska förändring, där den analoga skolan blivit digital, utreddes 2013 

och de hitintills genomförda reformerna granskades i rapporten Det tar tid – om 

effekterna av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30). Utredarna konstaterar att 

konsekvenser av förändringar gjorda på nationell nivå är mycket svåra att fastslå. 

Förändring tar tid och de egentliga effekterna måste ses ur ett samhälleligt 

perspektiv. Kroksmark (2013) menar precis som utredarna att det är ett vanskligt 

uppdrag att särskilja och isolera reformers effekt. Han konstaterar vidare med 

förvåning att ordet ”digital” bara återfinns en gång i texten. Ordet dator förekommer 

inte alls. Det finns, menar han, egentligen inget nationellt stöd för en-till-en- 

projektet som nu drivs igenom i kommuner, vilket är anmärkningsvärt.  

Någon strategi för digitaliseringen av skolan föreligger heller inte, vilket också 

bör framstå som uppseendeväckande. Allt detta innebär att Sverige står utan 

plan då det gäller skolans plats och betydelse i ett digitaliserat kunskaps- och 

kommunikationssamhälle (Kroksmark, 2013,s 27) 

 

2.4 Skollagen, beprövad erfarenhet och evidens 

I Skollagens inledande bestämmelser 1 kapitlet 5§ under rubriken Utformningen av 

utbildningen klargörs att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (Skollag, 2010:800). Enligt Skolverket ställer detta krav på både 

undervisningens innehåll och utformning. Vetenskaplig grund ska förstås som att 

skolan ”ska använda ett vetenskapligt förhållningssätt” (Skolverket.se). Detta kräver 

att skolan tar del av och utarbetar undervisning i relation till vetenskapliga rön.  

Lika viktigt för undervisningens kvalitet är att metoder och färdigheter har stöd i det 

som kallas beprövad erfarenhet eller aktionsforskning (Levinsson, 2013). Lärare 

skall alltså stödja sig i sin undervisning på ”erfarenheter som prövats under en längre 
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tid” (Skolverket.se). Erfarenheterna ska därtill vara systematiskt utvärderade och väl 

dokumenterade vilket ställer krav på enskilda lärare, kommuner och skolor.  

Levinsson (2013) menar att kravet på evidensbaserad forskning kontra 

aktionsforskning ställer motsägelsefulla krav på lärare. Läraren, som står för den 

praktiska utformningen och därmed den beprövade erfarenheten, befinner sig i 

beroendeställning av den anledningen att ”det nästan uteslutande är resultat utifrån 

som antas driva skolutvecklingen” (Levinsson, 2013, s 99). Lärarens professionella 

omdöme och den evidensbaserade forskningen, menar han, skapar två olika rum för 

skolutvecklingen. Det som är aktionsforskning, vilket läraren har erfarenheter med 

tillhörande omdömen om, skall kunna pareras med resultat vilka läraren ännu inte 

erfarit. Levinsson drar paralleller mellan medicinens krav på evidens och numera 

skolans. Denna parallell gör även Skolverket och understryker att 

Vad som är ”bäst” är därför mer komplext när det gäller undervisning/…/ 

Effekten av en undervisningsmetod beror inte bara på metoden i sig, utan också 

på vem som använder den och i vilket sammanhang (Skolverket.se) 
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3 METOD 
 

Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats och ämnar försöka bringar klarhet i det 

pedagogiska värdet och effekten av datorn i skolan som rapporterades från år 2000 

fram till 2007. Jag kommer att redogöra för mitt urval av litteratur och forskning 

samt vilka avgränsningar som gjorts.  

Litteraturstudien har ett kritiskt förhållningsätt till underlaget och intar en ansats att 

”skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden” 

(Forsberg & Wengström, 2013, s 54). Föreliggande studie är en allmän 

litteraturstudie vilket skiljer sig från en systematisk litteraturstudie i det att urvalet av 

material inte har föregåtts av sökord och sökningar i databaser. Alla de vetenskapliga 

artiklar som studien granskar står förvisso att finna på ERIC men tillvägagångssättet 

har varit annorlunda. Då syftet med min litteraturstudie är att kritiskt granska den 

forskning och rapporter som lyfts fram i specifika litteraturöversikter (se 3.2) uteblir 

den systematiska sökprocessen som kännetecknar en systematisk litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2013). En diskussion angående detta förs i 3.3.   

 

3.1 Avgränsningar  

Den pedagogiska forskningen inom IKT och en-till-en är omfattande. Flertalet 

studier, översikter och rapporter finns att tillgå världen över. Jag har avgränsat mitt 

underlag till perioden mellan 2000 och 2007. Sveriges första en-till-en projekt 

lanserades i Färila 1996 och det skulle ta nästan ett decennium innan nästa projekt 

sjösattes. Perioden är intressant av just den anledningen att den ringar in det 

tidsspann mellan ett projekts nedläggande och en annans start. 

Sveriges avsaknad av en-till-en- projekt under perioden innebar dock inte att andra 

projekt i västvärlden avstannade. Jag tar i min litteraturstudie upp forskning som 

bedrivits främst i USA, Brittiska öarna och Australien av den anledningen att det var 

där som projekten lanserades mest frekvent och således resulterade i vetenskapliga 

artiklar och tillgängliga kunskapsöversikter.  

Datorer och digitala lärverktyg finns i idag i alla skolor för alla åldrar. I en form eller 

en annan. Jag har inte avgränsat mig i detta fall utan har valt att studera effekter och 

erfarenheter av datorer i studier som granskar både grundskolan och gymnasiet. Jag 

är väl medveten om att mognad
1
 och mottaglighet varierar och har därför valt att titta 

närmare på båda skolformerna.  

 

                                                 

 

 

 
1
 Uttrycket e-mognad eller e-maturity verkar vinna mark som begrepp inom den akademiska världen. 

se Harrison, C, Tomás, C &Crook, C. (2014) An e-maturity analysis explains intention-behavior 
disjunctions in technology in UK schools. Publicerad i Computers in Human Behavior 24, 345-351, 
2014 
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3.2 Urval och sökstrategi 

Mitt urval av litteratur har enbart koncentrerats till pedagogiska forskningar och 

rapporter. Av de 17 studier jag behandlar är åtta publicerade vetenskapliga artiklar, 

åtta är framlagda rapporter och en är en masteruppsats. Antalet har begränsats och 

anpassats till den tid som en examensuppsats erbjuder. 

Studierna har valts med utgångspunkt i flertalet svenska kunskapsöversikter och 

forskningsanalyser. Dessa forskningsöversikter skall inte betraktas som fullskaliga 

kartläggningar av den samlade vetenskapen utan är rapporter med ett begränsat urval 

av studier. Samtliga forskningsöversikter har syftet att kartlägga den internationella 

forskningen för att på så sätt fungera som en kunskapsbas för svenska skolors en-till-

en- projekt. Mina valda studier har alla utom två funnits hänvisade eller hänvisade i 

andra hand i  

 Myndigheten för Skolutvecklings Effektivt användande av IT i skolan, 2007 

 Myndigheten för Skolutveckling Internationell forskningsöversikt kring IT i 

skolan, 2007 

Rapporterna är utgivna av Myndigheten för Skolutveckling och är framtagna för att 

ge en bred forskningsöversikt över internationell forskning och är led i myndighetens 

initiativ att öka kunskapen och användningen av IT i skolan.  

 Teknikdelegationen Framtidens lärande i dagens skola?, 2010 

Teknikdelegationen arbetar på uppdrag av regeringen sedan 2008. Delegationen står 

under Utbildningsdepartementet, har ett nära samarbete med Skolverket och har till 

uppgift att kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom IKT. Rapporten från 

2010 är en forskningsöversikt som ämnar lyfta fram de faktorer som har störst 

betydelse i skolans arbete med IKT. 

 Jan Hyléns Digitalisering i skolan – en kunskapsöversikt, 2013 

Jan Hyléns kunskapsöversikt är resultatet av ett samarbete mellan elva kommuner 

och det oberoende forskningsinstitutet Ifous och är idag den färskaste översikt som 

utförts. Jan Hylén är fil.dr. i statsvetenskap har tidigare varit forskningschef på 

Skolverket, sakkunnig på Utbildningsdepartementet, analytiker på OECD och får 

betraktas som en av de ledande experterna inom IKT och skola. 

De två studierna som inte står att finna i ovanstående är Christer Hagströms 

mastersuppsats IKT – ett möjligt verktyg eller en möjlig pedagogik samt Lars 

Naeslunds Att organisera pedagogisk frihet. Den förra studien av dessa två är 

skriven av en verksam lärare med syftet att undersöka förankringen av den 

pedagogiska retoriken i lärarnas faktiska praktik. Denna studie är mig veterligen unik 

i det att den är författad av en icke utomstående observatör. 

Lars Naeslunds rapport från 2001 var och är den enda utvärdering som gjorts av en-

till-en- projektet i Färila 1996. Att inte ta med den första svenska utvärdering som 

gjorts av ett en-till-en- projekt och i samma andetag göra anspråk på att bringa 

klarhet i vad som föranledde allt som skedde därefter faller på sin egen orimlighet. 

Om mitt syfte är att kritisk granska den litteratur som föranledde vidare en-till-en- 
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projekt efter millennieskiftet så måste rimligen Naeslunds röst både bli hörd och 

granskad.    

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna är främst baserat på tydlighet i mätbara samt 

upplevda effekter av IKT eller en-till-en. Det bör förtydligas här att mätbara och 

upplevda effekter är någonting väsensskilt vilket tas upp i min avlutande diskussion. 

Nedan (se 3.7) följer en presentation av underlaget men för en djupare kunskap om 

respektive studie uppmanas läsaren av denna litteraturstudie att vända sig till de 

källor som hänvisas i referenslistan.   

 

3.3 Metodkritik 

Föreliggande litteraturstudie avser att kritiskt granska de pedagogiska 

forskningsresultat och rapporter som föranledde den tilltagande ökning av en-till-en 

vi ser idag (se 2.1.6). En rimlig fråga att ställa blir således ifall forskning om IKT- 

och IT- användande kan ge svar om effekter och förhållanden som avser en-till-en? 

Jag anser att det kan det. Flertalet av mina artiklar och rapporter visar att variationer i 

datoranvändartid och användarfrekvens hade divergerande pedagogiska effekter 

(Munro & Condie, 2006; E- learning Nordic, 2006). Det finns alltså indikationer på 

att användandet av en dator kan ha effekter, positiva som negativa, i en-till-en- 

miljöer precis som det kan i det som i allmänhet kallas för en-till-flera.  

Det är även så att om man närmare granskar Unos Uno’s texter, som är Sveriges 

Kommuner och Landstings utredningsprojekt angående en-till-en, har de förekommit 

att de använder orden IT- satsning synonymt med en-till-en- satsningar (se citatet i 

2.2.2). Om begreppen används synonymt finns ingen anledning, i min studie, att inte 

titta närmare på forskning och rapporter rörande IKT och IT. 

Mitt syfte att kritiskt granska de rapporter och vetenskapliga artiklar som finns att 

tillgå i forskningsöversikter omöjliggör ett systematiskt förhållningssätt till min 

litteraturstudie. Studien blir av en allmän karaktär vilket inte är helt oproblematiskt. 

Det finns tendenser att allmänna litteraturstudier, till skillnad från systematiska, inte 

till fullo nyttjar all den forskning som finns att tillgå. Vidare kan översikter av allmän 

karaktär uppvisa ett selektivt urval baserat på experters ståndpunkter. Man kan helt 

enkelt osystematiskt redovisa, för experten, relevant forskning vilket medför att olika 

författare inom samma område kan redovisa divergerande översikter och resultat 

Forsberg & Wengström, 2013). Mitt resultat blir således inte en samlad analys av all 

tillgänglig forskning, systematiskt insamlad, utan speglar den forskning som lyfts 

fram i 3.2.     

 

3.4 Tidigare forskning 

Datorns intåg i skolan är, som alla större utbildningsförändringar, kostsamma 

förändringar vilket medfört att ett flertal studier och uppföljningar har utförts, vilket i 

sin tur har renderat i nationella och internationella forskningsöversikter.  

I Sverige är förutom de rapporter som är nämnda i 3.2. är Riis’ (et. al., 2000b) 

Visionär entusiasm och realistisk eftertänksamhet en av de första kartläggningarna 

av tidiga IKT- satsningar som utförts i Sverige. Utredningen är en sammanställning 

över KK- stiftelsens fyrtornsprojekt som genomfördes mellan 1996 och 1999. Ulla 
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Riis (2000a) är även redaktör för forskningsöversikten IT i skolan mellan vision och 

praktik som utkom 2000. Antologin syftar till att väcka debatt och reflektion. 

Tallvids (2010) utvärdering av Falkenbergsprojektet har renderat i tre rapporter vid 

Göteborgs Universitet varav den tredje och sista är En-till-En. Falkenbergs väg till 

framtiden?. Jan Hylén är medförfattare tillsammans med Åke Grönlund till 

forskningsöversikten En dator till varje elev (2011b) som utgavs av Datorn i 

Utbildningen, en fristående stiftelse med syfte att långsiktigt bygga 

kunskapsutveckling kring IT i svensk ungdomskola. Kroksmarks (2013), som 

används flitigt i denna litteraturstudie, Den trådlösa pedagogiken är mig veterligen 

det senaste större försöket att förankra en-till-en till vetenskapen. 

Internationella forskningsöversikter utförs, inte sällan, årligen och är således 

övermäktiga att till fullo redovisa här. Däremot kan nämnas att översikterna ofta är 

koncentrerade till statliga som överstatliga myndigheter. I Storbritannien är 

forskningsredogörelserna ofta bundna till BECTa – British Educational 

Communication and Technology Agency – och är ämnade att vara vägledande för 

nationens skolor. OECD publicerar årligen genomgångar, jämförelser till PISA- 

resultat och översikter. Även EU har via Schoolnet, som är en satsning från EU-

kommissionens Digital Agenda for Europé – a Europé 2020 Initiative, översikter och 

uppföljningar på projekt relaterade till IKT i utbildningen. 

       

3.5 Fenomenografiskt perspektiv 

Allting som upplevs eller erfars i omvärlden är fenomen. Fenomenen varseblivs 

alltid i ett sammanhang och kan vara ett objekt, ett skeende eller ett sammanhang i 

sig. Subjektets upplevelse är därtill inte särskilt från objektet utan de både påverkar 

och är beroende av varandra i förståendet av ett fenomen. De yttre och de inre 

förutsättningarna kan, och bör, inte särskiljas vilket innebär att kunskap inte 

konstrueras utan konstitueras mellan subjektet och omvärlden (Marton & Booth, 

2000). 

En kvalitativ metodansats gestaltar något eller beskriver ett sammanhang på ett så 

gott sätt som möjligt. Våra uppfattningar är oavhängiga den kunskap som 

konstituerats mellan olika subjekt och omvärlden och är således varierade. Med ett 

fenomenografiskt perspektiv beskrivs dessa olika uppfattningar med den 

grundläggande ”distinktionen mellan hur något är och hur något uppfattas vara” 

(Larsson, 1986).  

Det existerar en skillnad i beskrivningsnivå vilket Marton (2000) kallar första och 

andra ordningens perspektiv. Den förra beskriver vad som, med fakta, kan beskrivas 

utifrån och den senare behandlar hur någon upplever någonting. Vad som är sant 

respektive falskt är ovidkommande – det är vad som studeras som är det relevanta. 

Larsson (1986) åskådliggör detta med att den paranoide redogör för en sann 

beskrivning ur den andra ordningens perspektiv även om det inte rimmar väl med 

första ordningens. Vad man menar är det viktiga ur ett fenomenografiskt perspektiv 

är att se till helheten för att förstå och tillskansa sig kunskap. För att kunna erfara 

kunskap om den paranoide krävs att man inte åsidosätter vare sig det första eller det 

andra perspektivet. Syftet är ju att förstå. Vill man beskriva eller förstå något ur ett 

fenomenologiskt perspektiv är det alltså enligt Marton skillnad på hur någonting 

upplevs och hur det faktiskt är (Larsson, 1986). 
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Det är därför intressant att närmare granska pedagogiska förtjänster eller hinder ur ett 

fenomenografiskt perspektiv. Vad elever erfar av pedagogiska novationer är lika 

varierande som det är beroende av alla de omständigheter som omgärdar novationen. 

En elevs uppfattning av ett fenomen måste ses ur denna komplexa verklighet.  

 

3.6 Analys 

Jag har i min innehållsanalys tematiserat mina studiers rapporterade effekter. Med 

effekt menas förändringar och pedagogiska konsekvenser som datorn i klassrummet 

medför. Jag tittar i litteraturstudien på mätbara och upplevda konsekvenser och 

förändringar. Tematiseringens upplägg är resultatet av dels påvisade effekter och 

omgivande påverkande faktorer. Denna uppdelning har gjorts för att särskilja de 

effekter som är direkt påvisade från de faktorer som omgärdar datorns effekter. Vad 

som är påvisbart bör alltså inte liksällas med faktorer som påverkar eventuella 

pedagogiska förtjänster eller hinder. Däremot är de båda indelningar lika viktiga att 

ta i beaktande. I mitt resultat återges både elevers erfarenheter och lärares. Skolor 

och klassrum är arenor för olika samverkande aktörer och det har därför varit min 

utgångspunkt att inte ordna elever och lärare var för sig. 

Frågor jag ställt mig inför läsandet av mina studier är framförallt vilka effekter och 

erfarenheter som finns inrapporterade i den pedagogiska vetenskapen. Går det att 

påvisa förbättrade studieresultat? Finns det skillnader i resultaten eller råder det en 

samstämmighet? 

 

3.7 Presentation av underlaget 

Nedan redovisas mitt urval av studier. Författare, titel och en kort presentation är 

indelade efter geografiskt ursprung.  

3.7.1 Norden 

Att organisera pedagogisk frihet – fallstudie av självständigt arbete med datorstöd 

vid en grundskola 

Rapporten är skriven av professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Stockholms Universitet, Lars Naeslund och utgiven av Läspedagogiska Institutet 

EMIR vid Linköpings Universitet. Rapporten är den enda fallstudien som gjorts av 

en-till-en- projektet i Färila. 

 

ICT in Swedish Schools 1984 – 2004: How computers work in the teachers’ world  

Artikeln är skriven av lektor vid Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings 

Universitet, Gunilla Jedeskog. Artikeln sammanfattar den 20- åriga satsningen på 

datorer och IKT som Sveriges skolor tillryggalagt och är publicerad i International 

Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 3(1), 2007 
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IKT – ett möjligt verktyg eller en omöjlig pedagogik 

Magisteruppsatsen är utgiven av Pedagogiskt arbete för verksamma lärare vid 

Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings Universitet och är läraren 

Christer Hagsström. Se 3.2 

 

E- learning Nordic 2006 – Effekterna av IT i undervisningen 

Studien vars uppgift är att studera effekterna av IT i undervisningen omfattar 

Sverige, Danmark, Norge och Finland och är ett samarbete mellan 

Utbildningsstyrelsen i Finand, Myndigheten för Skolutveckling i Sverige, 

Kunskapsdepartementet i Norge samt Undervisningsministeriet i Danmark och är 

publicerad av Ramböll Management.    

3.7.2 Europa  
 

The ICT impact Report – a review of studies of ICT impact on schools in Europe 

Rapporten är framtagen av European Schoolnet på uppdrag av Europeiska 

Kommissionen och är författad av medarbetarna Anja Balanskat, Roger Blamire och 

Stella Kefala. Rapporten redogör för de europeiska ländernas differerande 

erfarenheter och effekter. 

3.7.3 Brittiska öarna 
 

An investigation of the research evidence relating to ICT pedagogy 

Rapporten, beställd av British Educational Communications and Technology Agency 

(BECTa) är författad av Margaret Cox, Mary Webb, Chris Abbott, Barry Blakeley, 

Tony Beauchamp och Valerie Rhodes, alla hemahörande vid the Departement of 

Educational and Professional Studies vid King’s College i London. Rapporten är en 

översikt med syftet att klargöra vilka effekter IKT- pedagogik har på elevers 

prestationer. 

 

Does ICT improve learning and teaching in schools? 

Rapporten är framlagd på beställning av British Educational Research Association 

och är författad av professor i School of Education vid Durham University Steve 

Higgins. Rapporten tittar enbart på brittiska förhållanden och är menad att användas 

som en forskningsöversikt för verksamma lärare och beslutsfattare. 

 

The impact of information and communication technologies on pupil learning and 

attainment 

Rapporten, även denna på uppdrag från BECTa, är sammanställd av proffessor 

emeritus i Literacy Studies in Education Colin Harrison vid Univerity of 

Nottingham. 
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The impact of ICT in schools – a landscape review 

Översikten, återigen beställd av BECTa, är författad av professorerna vid Quality in 

Education Centre vid University of Strathclyde Rae Condie och Bob Munro. Syftet 

är att analysera effekterna av IKT redogör för över 350 publicerade litterturkällor. 

 

ICT – the hopes and the reality 

Artikeln är författad av David Reynold, Dave Treharne och Helen Tripp, alla vid 

School of Education and Life Long Learning vid University of Exeter. Studien är 

kritisk granskning och genomgång av publicerad litteratur samt en redogör för en 

egen genomförd studie. Artikeln är publicerad i British Journal of Educational 

Technology 34(2), 151-167, 2003  

3.7.4 USA 
 

Teacher concerns during Initial implementation of a one-to-one laptop initiative at 

the Middle School level,  

Artikeln granskar 17 lärares och två skoladministratörers erfarenheter vid en en-till-

en- satsning. Artikelförfattarna är Loretta Donovan vid California State University 

och Kendall Hartley och Neal Strudler, båda vid University of Nevada. Artikeln är 

publicerad i Journal of Research on Technology in Eduction 39(3), 263-286, 2007. 

 

Laptops for high-risk students: empowerment and personalizatiioning and 

standards-based learning environment 

Artikeln är författad av Linda Mabry och Juna Z. Snow och är utgiven vid 

Washington State University. Studien är en tvåårig sammanställning av erfarenheter 

och effekter av en-till-en- projekt i sex grundskolor. Artikeln är publicerad i Studies 

in Educational Evaluation 32, 289-316, 2006 

 

Teaching in the one-to-one classroom 

Artikeln är utgiven av International Society for Technology in Education (ISTE)
2
 

och är författad av Alice Owen och Sam Farsaii vid (ISTE) samt professor Gerald 

Knezek och adjunct professor Rhonda Christensen vid University of North Texas. 

Rapporten är en sammanställning av erfarenheter gjorda vid Irving Independent 

School District samt behandlar rekommendationer. Artiken är publicerad i Learning 

and Leading with Technology 33(4), 12-16, 2005 

 

 

                                                 

 

 

 
2
 För mer information om ISTE http://www.iste.org/about-iste  

http://www.iste.org/about-iste
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Implementation and effects of one-to-one computing initiatives: a research synopsis 

Översikten är utförd av professor i Educational Psychology & Learning Sciences vid 

University of Colorado Boulder William R. Penuel. Studien är publicerad i Journal 

of Research on Technology in Education 38(3), 329-348, 2006. 

 

Does Maine’s middle school laptop program improve learning? A review of evidence 

to date 

Rapporten är en sammanställning av de studier som genomförts vid Maines en-till-

en- satsning. Författaren är professor and director of Center for Educational Policy, 

Applied Research and Evaluation vid Univerity of Southern Maine dr David L. 

Silvernail. 

 

In-class laptop use and its effect on student learning 

Artikeln är genomförd av professor Carrie B. Fried vid Winona State University och 

är en studie över ett en-till-en- projekts skolrelaterade förändringar. artikeln är 

publicerad i Computers & Education 50, 906-914, 2006 

3.7.5 Australien 
 

ICT and learning: Lessons from Australian classrooms 

Artikeln är författad av Debra N.A. Hayes vid Faculty of Education vid Sydney 

University och är en studie av ett flertal skolaktörers upplevda förändringar. artikeln 

är publicerad i Computers & Education 49, 385-395, 2005. 
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4 RESULTAT 
 

Jag presenterar här mitt resultat. En tematisering är gjord och resultatet ämnar 

således sammanställa större områden som varit förekommande i mitt urval av 

pedagogisk litteratur. Resultatet presenteras dels i påvisade effekter och dels i 

omgivande påverkande faktorer. Uppdelningen är gjord för att särskilja vilka de 

effekter är som får direkt verkan och vilka omgivande faktorer de är beroende av.   

 

4.1 Analys av påvisade effekter 

Datoranvändning och IKT- undervisning förändrar undervisningen. Min tematisering 

är gjord för att underlätta läsarens förståelse för datoriseringens effekter. 

Tematiseringens förtjänster är att respektive område kan studeras enskilt men också 

att det kan sättas i relation till andra områden för ett större sammanhang. Jag har tittat 

närmare på vilka effekter som finns redovisade på elevers attityder och 

motivationsgrad, betygsutveckling och inlärning samt individualisering. Resultatet 

väger även in lärares specialpedagogiska erfarenheter, inställning, upplevda 

förtjänster och hinder. 

 

4.1.1 Attityd, inställning och motivation  

För att goda pedagogiska resultat skall kunna utvinnas i klassrum med datorer eller i 

en-till-en- projekt krävs att inställningen är den rätta. Lärare och elevers 

förväntningar påverkar lärandets utgång, menar Cox (et. al., 2004) och tillägger att 

det förutsätter tillräcklig pedagogisk kunskap om hur tekniken ska användas. Vad en 

tillräcklig pedagogisk kunskap är beskrivs ej närmare. Även E- learning Nordic 

(2006) understryker vikten av tron på de goda resultaten. Infinner sig denna tro 

skapas en positiv inställning bland den pedagogiska verksamhetens aktörer och 

främjar inlärningen. Inställningen och attityden är precis lika viktig innanför 

klassrummet som utanför, menar Balanskat (et. al., 2006). Att involvera och 

engagera föräldrar är en viktig del i en god lärandemiljö. Harrison (et. al. 2003, s 43) 

kunde efter avslutad studie konstatera att elevernas attityd varit ”generally popular” 

vilket man tillstod, var en förutsättning i det digitala klassrummet. 

I Donovans (2007) studie var utfallet ett annat. Man underströk vikten av den 

positiva inställningen men kunde konstatera annat. Studien visade att det fanns en 

bred osäkerhet bland lärarna vilket gjorde att majoriteten var genuint oroade över hur 

en-till-en skulle påverka deras situation, både i yrkeskläderna och på ett personligt 

plan. Detta var, menade man, inget unikt utan var typiskt för lärare som ”anticipating 

educational change” trots att lärarna uttryckte en vilja att lära sig så mycket som 

möjligt om det nya (Donovan, 2007, s 276). 

Motivation kan uttryckas som ett engagemang eller en nyfikenhet och ett intresse där 

”spontan lust saknas” (Naeslund, 2001, s 100). Motivationens ursprung och karaktär 

skiljer sig däremot. Balanskat menar att den förhöjda motivationen härstammar från 

elevernas ”greater involvement in learning activities” (et. al., 2006, s 30). Ifall 

eleverna tillhandahåller en dator blir elevens medverkan en annan. Eleven tar inte 
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bara emot information eller kunskap utan är en dal av den. Elevernas karaktäristika 

kan alltså tas in i klassrummet. Reynolds (et. al., 2003) menar att eleverna i studien 

agerar mer påhittigt och kreativt med datorer och att dessa karaktärsdrag kan 

härstamma från den förhöjda graden av motivation. Detta i sin tur medför ”enhanced 

enjoyment and interest in learning and enhanced sense of achievement in learning” 

(Reynolds et. al., 2003, s 161).   

Höjd motivation kan också härledas till den individualisering som datorn medför. 

Munro och Condie (2006) tyckte sig i sin studie se att graden av motivation var en 

direkt följd av att skolarbetet nu möjliggjorde att elever fick en mer personlig 

målinriktning. Dock, underströk man, hade den nya pedagogiken negativ effekt på 

elevernas vilja att få feedback på individuell kompetens. Eleverna uttryckte 

”concerns that they might get things wrong in front of others, particularly the 

teacher”, vilket gjorde att lärarnas pedagogiska uppföljning minskade (Munro & 

Condie, 2006, s 25). Detta ska stå i kontrast till forskning som menar att datorer 

medför en positiv effekt på lärarnas möjligheter att följa upp arbetsprocesser och 

vara medverkande i elevers fortskridande (Balanskat et. al., 2006; Cox et. al., 2004)  

Datorn kan ses som en statussymbol och som ett uttryck för elevers förhöjda makt i 

det flerstämmiga klassrummet. Elevers och ungdomar lekfullhet och 

tävlingsbetonande förhållningssätt bör ses som motivationshöjande, menar Naeslund 

(2001), men datorn i sig medför även någonting nytt vad gäller klassrummens 

dynamik. Han för diskussionen att även om vissa bedömare tycker sig se datorns 

motiverande förtjänster som en nyhetens behag, så finns det bestående effekter som 

inte gör sig tillräckligt tydliga. Datorn bör ses som 

ett ungdomsattribut som ger eleverna ett generationsförsprång gentemot lärarna. 

Elevernas status och makt ökar genom att de kan tillföra kompetens, även om 

det handlar om tekniska finesser utan avgörande pedagogisk betydelse 

(Naeslund, 2001, s 100) 

E- learning Nordics (2006) studie kunde visa att elevers motivation var en följd av att 

undervisningen inte bara resulterade i teoretisk kunskap utan även i en fysisk 

produkt. Eleverna i studien hade designat en bok med fin framsida och bilder. Enligt 

lärarma i studien var skapandet av en fysisk produkt en av de största fördelarna med 

datorerna i undervisningen. Den teoretiska kunskapen var viktig men den ”proffsiga” 

produkten var motivationshöjande (E- learning Nordic, 2006, s 47) 

Det bör understrykas menar Munro och Condie (2006) att den upplevda förhöjda 

motivationen inte i sig medför prestationsförbättringar. Motivationen är viktig, 

menar man och hänvisar till en studie utförd 2005
3
, och är en effekt av ”the 

development of learner autonomy and higher order cognitive skills”, men har ingen 

isolerad effekt på elevernas prestationer (Munro & Condie, 2006, s 26).   

                                                 

 

 

 
3
 Davies, C, Hayward, G and Lukman, L (2005), 14-19 Digital Technologies: A review of research and 

projects. NESTA Futurlab series Report 13 
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Den upplevda graden av motivation kan skilja sig mellan pojkar och flickor. E- 

learning Nordics (2006) sammanställning visade att pojkar i högre utsträckning än 

flickor ansåg att datoranvändningen hjälpte dem i deras skolgång. Författarna 

menade att detta var en följd av att pojkar var ”mer vana och motiverade” av den 

anledningen att ”många dataspel endast vänder sig till pojkar, medan betydligt färre, 

såsom ’The Sims’, vänder sig till flickor (E- learning Nordic, 2006, s 35ff). Munro 

och Condie (2006) ansåg att skillnaderna bottnade i att flickor i regel använde 

datorerna i hemmen till skoluppgifter medan pojkarna tenderade att bruka datorn till 

att spela spel. Man kunde visa att det fanns en relation mellan hemmabruk av datorn 

och skolresultat.  

In relation to gameplaying, there was some statistically significant evidence that 

the extensive use of ICT for leisure purposes was linked to lower progress 

towards attainment targets, that is, the more time spent playing computer games 

(or other leisure pursuits), the less was available for study (Munro & Condie, 

2006, s 24)  

 

4.1.2 Betygsutveckling och inlärning 

Att fastställa huruvida datorn som pedagogiskt verktyg medför förbättrad inlärning 

och förhöjda studieresultat är en vansklig uppgift. Medan vissa studier kan konstatera 

att ”ju mer elever använder sig av IT, desto större är den upplevda effekten” saknas 

det samstämmighet kring effekterna av detsamma (E- learning Nordic, 2006, s 42). 

Användandet av IKT och datorer kan ”enhance student learning” men 

there is no unanimous research supporting the potential of ICT to achieve such 

outcomes in school contexts. ICT as a facilitator for learning and teaching is, as 

it turns out, a much more complicated issue (Jedeskog, 2007, s 4) 

Cox (et. al., 2004) konstaterar precis som Munro och Condie (2006) att trots att det 

föreligger betydande forskning finns ingen säkerställd relation mellan datorns intåg 

och förbättrade studieresultat. Det är fortfarande en lång väg att gå innan den reella 

relationen mellan datorn som ett pedagogiskt verktyg och elevers studiereslutat kan 

kartläggas (Cox et. al., 2004). Datorn som ett integrerat verktyg kan fungera som ett 

positivt verktyg ”although the weight of evidence is insufficient to draw firm 

conclusions” (Munro & Condie, 2006, s 24). Även Harrison (2003) är försiktig och 

pekar på ett flertal omgivande faktorer som måste uppfyllas för att en positiv 

inverkan ska kunna förverkligas (se 4.2).  

Lärarna i E- learning Nordics (2006) sammanställning uppgav att de nya 

arbetsmetoderna inte revolutionerade undervisningen men att de fungerade som ett 

stöd till ämnesinnehållet. Rektorerna däremot, i samma studie, såg 

IT som ett verktyg för pedagogisk utveckling, men färre upplever den faktiska 

effekten (E- learning Nordic, 2006, s 50)  

Rektorernas upplevda pedagogiska fördelar går i linje men Silvernails (2005) 

resultat. Hans studie av effekterna av delstaten Maines ”laptop program” kunde 

fastsälla att provresultaten ”were essential unchanged” efter två års implementering, 

vilket föranledde viss förvirring (Silvernail, 2005, s 1). Han sammanfattade studien 

med att tillstå att 

Maine’s introduction of its ubiquitous 1-to-1 laptop program has been beneficial 

to learning, if one looks at the right places (Silvernail, 2005, s 10) 
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Implementeringen av en-till-en gav Penuel (2006) i in tur anledning att åberopa viss 

försiktighet och han manade till eftertänksamhet och efterfrågade mer forskning. 

Potentialen av en-till-en skall inte underskattas men den skall heller inte överskattas. 

Hans största huvudbry var att en-till-en inte kunde relateras till förhöjd pedagogisk 

användning inom kärnämnena. Samma slutsats kunde Naeslund dra vilket föranledde 

ett avskalat konstaterande att ”inget tyder på att inlärningen har förbättrats” (2001, s 

112). 

Det är intressant i sammanhanget att E- learning Nordics (2006) sammanställning 

visade att de finländska lärarnas erfarenheter av IKT var de minst positiva. Med viss 

försiktighet ansåg fler lärare i Finland, i jämförelse med de skandinaviska 

grannländerna, att IT inte hade någon pedagogisk effekt på elevernas inlärning och 

studieresultat.  

Fried menade i kontrast till ovanstående forskningsresultats tvivel och osäkerhet att 

en-till-en- projektet i hennes studie ”was significantly and negatively related to 

student learning” (2006, s 910). Hon menade att datorn inte fyllde den funktion som 

det var tänkt att den skulle göra och att detta 

 
raises serious concerns about the use of laptops in the classroom. Students admit 

to spending considerable time during lectures using their laptops for things 

other than taking notes. More importantly, the use of laptops was negatively 

related to several measures of learning (Fried, 2006, s 911) 

 

4.1.3 Specialpedagogiska fördelar 

Datorn möjliggör stora möjligheter att differentiera inlärningen visade E- learning 

Nordic (2006) vilket var en slutsats som även Munro och Condie (2006) kunde dra. 

För elever i behov av individuella stödåtgärder medför implementeringen av IKT att 

vissa kunskapsbarriärer blir överkomliga. Datorn kan, menade man, hjälpa elever att 

”participate, to present their work more attractively” vilket leder till ökad självkänsla 

och förtroende (Munro & Condie, 2006, s 24). 

Hagström (2006) drar en annan slutsats och menar att den rådande devisen att de 

svaga eleverna är de stora vinnarna på införandet av IKT som ett självklart 

pedagogiskt hjälpverktyg, är svår att hitta belägg för. Påståendet, menar han, att 

svaga elever individuellt förväntas kunna arbeta med IKT-baserad undervisning har 

inte stöd bland de intervjuade lärarna. Hagströms undersökning visade att 59 av de 

tillfrågade 79 lärarna inte ansåg att fördelarna med ett IKT-baserat lärande gick att 

generalisera till en grupp svaga elever med så vitt skilda problem. Särskilda fördelar 

kunde ses men acceptansen för generella fördelar uteblev. 

Beteckningar som svaga elever eller elever med särskilda svårigheter rymmer 

dessutom problematik av vitt skilda slag. Att det skulle finnas ett enhetligt 

arbetssätt som generellt skulle passa elever med särskilda svårigheter faller på 

sin egen orimlighet/…/ Flera lärare påpekar i sina kommentarer att just elever 

med dyslexiproblematik kan vara särskilt hjälpta av att använda datorn. Någon 

allmän acceptans för att svaga elever skulle vara stora vinnare med IT-baserad 

pedagogik finns helt enkelt inte. Istället förkastar en stor majoritet av de 

tillfrågade i min undersökning denna tanke (Hagström 2006, s 63)  



25 

 

 

Frieds (2006) forskningsresultat gick i linje med Hagströms och fick henne att dra 

slutsatsen att svagare elever eller elever med svårigheter var mer benägna att 

använda datorn som förströelse
4
.   

 

4.1.4 Effekter på specifika ämnen eller kunskaper 

För att kunna dra fördelar av ett tekniskt hjälpmedel får inte teknikanvändningen 

försvåra inlärningen. E- learning Nordics (2006) drar slutsatsen att ju mer IT 

eleverna använde sig av, och hade kunskaper om, desto större upplevdes fördelarna. 

Studien gav inga tillförlitliga förklaringar kring detta men förde diskussionen att 

mindre vana elever ” som sällan använder IT fokuserar mer på själva 

teknikanvändningen än den faktiska uppgiften” (E- learning Nordic, 2006, s 42). 

Antingen lades mer tid på användarvänligheten eller på distraherande, mer 

irrelevanta, upptåg som allmänt surfande. Man drog å ena sidan slutsatsen att elever 

måste vara tillräckligt bekanta med IT för att kunna dra nytta av densamma medan 

man å andra sidan, med utgångspunkt i den för tiden senaste matematikdelen i PISA- 

undersökningen, kunde konstatera att det fanns indikationer på att ”det inte finns 

något linjärt samband mellan den spenderade tiden framför en dator och 

inlärningsresultatet” (ibid).      

Munro och Condies (2006) kunde konstatera att matematik, språk och vissa 

naturvetenskapliga ämnen, tack vare ämnesspecifika IKT- resurser, tycktes visa 

bättre resultat med IKT. Men man tillstod att “no association between superior 

performance and low levels of ICT use was observed” (Munro & Condie, 2006, s 

23). Vi ska titta närmare på dessa tre ämnen. 

Datorns förtjänster inom språkinlärningen framförs av Reynolds (et. al., 2003) som 

kunde visa positiva effekter i elevers berättandeteknik. Lärarna i studien uppgav även 

fördelar vid stavning, läsning och läsförståelse. Den positiva effekten varierade och 

vissa engagerade lärare uttryckte en oro över kraven på det numera individualiserade 

arbetet vid datorn. Även Higgins (2003) kunde visa språkinlärningsfördelar och 

pekade specifikt på stavningskontroller och den av lärarna upplevda förbättringen 

vad gällde möjligheter till feedback på inlämnade texter, precis som Silvernail (2005) 

kunde se.  

Inom matematiken råder viss tvekan om IKT förtjänster. Reynolds (et. al., 2003) 

pekar på det ödesdigra i att se IKT som ”a magic ingredient” men tillstår att det finns 

flertalet fördelar med teknikanvändning inom ämnet. Men författarna måste ändå 

ställa frågan  

In reviewing the research literature, we are again left with the unanswered 

question—where is the hard evidence both about the nature of cognitive gains, 

the extent to which they become a constant within the pupils’ learning, and, 

                                                 

 

 

 
4
 Min översättning från Frieds’ diversion 
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crucially, how they are part of a progressive pattern of teaching and learning? 

(Reynolds et. al. 2003, s 157) 

Inom de naturvetenskapliga ämnena råder återigen tvekan och Reynolds (et. al. 

2003) för diskussionen mellan differerande vetenskapliga rön. En hänvisad studie 

kunde motsättningsfullt visa att 62 procent av skolornas elever med ”good” 

användning av IKT inom naturvetenskapliga ämnen presterade över eller enligt det 

standardiserade medelvärdet medan 43 procent av skoleleverna som hade 

”unsatisfactory” användning av IKT nådde eller överskred medelvärdet (Reynolds et. 

al. 2003, s 158). Dessa resultat står i kontrast med andra hänvisade studier som 

menar att effekten är minimal. Balanskat som tittat närmare på tekniska ämnen 

sammanfattar svårigheterna  

When considering the impact of ICT in education there tends to be a focus on 

whether and to what extent, ICT can raise pupil attainment. Yet, it is often 

difficult to establish hard evidence of improved pupil attainment as a result of 

using ICT. Isolating the impact of ICT from all other factors that can affect 

achievement can be problematic (Balanskat et. al. 2006, s 25) 

 

4.1.5 Samarbete eller individualisering? 

Förtjänsterna med IKT i allmänhet och en-till-en i synnerhet är i hög grad beroende 

av lärarens kunskaper och organisatoriska fallenhet. Cox (et. al., 2004) menar att det 

är läraren som bör ha expertisen att veta om när elever ska studera i grupp eller 

individuellt. Lärarens roll blir en mer handledande i detta avseende. Hayes (2007) 

intervjuer gav vid handen att lärarna uppfattade sina roller som ”en hjälpare”
5
 i 

skiftet från lärarcentrerat till elevcentrerat. Lärarens uppgift var att bereda eller att 

underlätta till skillnad från att undervisa. Owen (et. al., 2005) menade i positiv 

mening att undervisningens förändring och lärarens handledarroll är sprungen ur det 

faktum att det nu är eleverna som har kontroll over informationen.  

Teachers cannot be the sages on the stage but must be the facilitators of learning 

experiences for students. Teachers need to change their methods of teaching to 

hold students’ interest and guide them in the right direction using the 

technology. Lecture does not work anymore (Owen et. al., 2005, s 14)  

Denna förhållandevis nya roll kan innebära en minskad tidsåtgång, menar Balanskat 

(et. al., 2006), samt att det ger relationella fördelar då arbetsprocesser kan ske mer 

elevnära. Det individualiserade arbetet möjliggör även organisatoriska lärdomar, då 

eleven med sin laptop kan överblicka sitt fortskridande arbete vilket gör processen 

personlig (Penuel, 2006). Arbeten kan individanpassas, menade E- learning Nordic 

och konstaterade att eleverna jobbade oftare individuellt än tillsammans, de jobbade 

”mer på sitt eget sätt” (2006, s 51). 

                                                 

 

 

 
5
 Min översättning från Hayes’ facilitator 
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Detta ”egna sätt” kan ha konsekvenser menar Naeslund (2001). Ser man inlärning 

som att ”ämnesinnehåll ofta är hierarkiskt strukturerade, måste mer elementära 

moment behärskas innan den enskilde eleven går vidare till nästa”(a.a s, 105). 

Tidpunkten för en övergång från ett moment till ett annat är i det individualiserade 

klassrummet upp till den enskilde eleven att avgöra på sitt ”egna sätt”.    

”Gärna dator men först rejäl läs- och skrivförmåga” kan allstå vara ett relevant 

argument mot ett oklokt bruk av datorn i undervisningen (ibid) 

 

4.2 Omgivande påverkande faktorer 

Denna resultatdel behandlar de omgivande faktorer som är förutsättningar för att en 

god undervisning skall kunna äga rum. Denna del är mer lärarinriktad än den förra 

och tittar närmare på förändringens tidsanspråk, lärares medverkan och fortbildning 

samt problematiserar forskningsresultat rörande retorik och praktik.  

 

4.2.1 Förändring tar tid 

Skolan är en enorm organisation med flertalet olika aktörer. Jedeskog (2007) menar 

att alla förändringar inom skolväsendet nöts mot traditioner och förändring tar 

således tid. Ser man skolan som samhällets avspegling finns inga skäl till varför 

samhällets tekniska landvinningar inte bör implementeras i skolans domäner. 

Teknikens landvinningar och dess potential ökar i hög takt och sätter därför höga 

krav på skolans förmåga att ligga i takt med denna utveckling.  

En förståelse för detta krav är en förutsättning för att goda resultat skall kunna 

utvinnas, menar Donovan (et. al. 2007). Förändring är en process vilket tar tid i 

anspråk och sätter tålamod på prov. Acceptansen för de nya arbetsmetoderna låg i 

Donovans undersökning i nivå med andra novationer som befinner sig i 

födelsestadiet. Lärarnas ”buy-in”, menade man, var skiljedelare mellan en lyckad 

implementering av en-till-en och en olycklig (Donovan et.al., 2007, s 279). 

Owen (et. al., 2005) medgav att förändring tar tid men framförallt att det är svårt att 

ge sig in i något nytt. Författarna gav det pedagogiska imperativet att 

Don’t give up too soon! It takes at least three years to begin to make changes in 

an organization and at least five to begin to institutionalizing those changes. 

Adequate staffing to provide ongoing, job-embedded support is essential in 

changing teacher attitudes and practice (Owen et. al., 2005, s 16) 

 

4.2.2 Lärares medverkan och fortbildning 

Enligt Penuel (2006) kan en lyckad en-till-en- satsning aldrig ros i hamn utan lärares 

engagemang och kompetens. Elevernas eventuella utveckling är, menar han, helt 

beroende av lärarnas attityder och mottaglighet inför det nya. Framgången skall och 

bör kunna mätas i lärares förmåga till planering och deras kunskaper. Cox (et. al., 

2004) fyller i och menar att kunskapen om potentialen med IKT- användning och 

förtroendet för densamma är nycklar till lyckade satsningar.  



28 

 

 

Donovan (et. al., 2007) sammanfattar sina kommentarer i tre rekommendationer. För 

det första måste professionella utvecklare ges utrymme att utforma program och 

strategier i samspråk med lärare och med hänsyn till lärares eventuella farhågor. För 

det andra krävs att lärare får en tydlig ”röst” vid satsningens början. Allt för ofta, 

menar man, går lärare igenom en förändringsprocess utan att vara medvetna om vilka 

förtjänster en-till-en medför ”yet are expected to adopt it with open arms” (Donovan 

et. al., 2007, s 279). För det tredje måste alla involverade aktörer förstå att förändring 

är en process.  

Donovans invändningar eller rekommendationer var samstämmiga med Hagströms 

(2006) som menade att grundteserna för IKT pedagogiken inte var förankrad hos 

lärarna. Paradigmskiftet hade inte sina draghästar, lärarna, med sig  

I korthet kan man säga att lärarna inte betraktar IT som en bas för en pedagogik. 

Lärarna köper heller inte de förenklingar som den s.k. IT-pedagogikens 

företrädare för fram i argumentationen för ett s.k. paradigmskifte. Det är ganska 

troligt att dessa skillnader i synsätt kommer att resultera i att en förtroendeklyfta 

riskerar att uppstå mellan dem som driver det IT-pedagogiska synsättet och de 

praktiserande lärarna (Hagström, 2006, s 20) 

Donovans (et. al., 2007) studie, som enbart granskade lärares oro och bekymmer var 

lika allvarlig 

However, we know from prior research on innovation adoption that successful 

implementation is deeply rooted in an understanding of the concerns of the 

individuals delivering the innovation (Donovan et. al., 2007, s 263) 

Fortbildning och kompetensutbildning är givna krav och förutsättningar som inte kan 

understrykas nog, menade Owen (et. al., 2005). Lärare måste därtill ges det 

tidsutrymme de anser nödvändigt för att kunna erbjuda lämpliga och 

motivationshöjande lärandemiljöer. Hayes (2007) pekade inte bara på vikten av att 

lärarna gavs tid att utforma pedagogiska värden inom IKT men även, och kanske 

främst, att planerade professionella möten mellan lärare skulle komma till stånd. 

Dessa möten skulle, uppmanade hon, helt och hållet vigas till att diskutera IKT 

fördelar, problem och förutsättningar för att ett utbyte mellan lärare skulle kunna ske. 

Uppmaning härleddes från det faktum att studien visat att eventuella möten eller 

informella samtal om IKT skett i korridorer. 

I mer framgångsrika en-till-en- projekt fanns, enligt Reynolds (et. al., 2003) studie, 

en tydlig IKT- strategi som omfattade hela skolan samt en framåtanda med experter i 

fören. I dessa skolor tyckte man sig se ett självförtroende bland lärarna som annars 

var sällsynt, vilket man härledde till den goda kompetensen som var tillgänglig.   

 

4.2.3 Läraren och retoriken 

Inom all skolverksamhet är lärarna länken mellan beslutsfattare och den praktik man 

bedriver. För att en lyckad förändring ska kunna ske ställs således kravet på lärares 

engagemang och medverkan. Jedeskog (2007) problematiserar detta fenomen där den 

ansvarige yrkesutövaren fungerar och verkar i en gråzon mellan retorik och praktik. 

Donovan (2007) för samma diskussion och pekar på något paradoxala vikten av att 

anamma en förändring man inte styr över och dikterar själv. När läraren förmedlar 

integrationen av teknologin men inte kan förankra den i beprövad erfarenhet blir 

situationen speciell.  
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Enligt Hagström (2006) är detta en utveckling i fel riktning. Pedagogisk utveckling 

bör utgå från aktionsinriktad forskning mer än politisk grundad retorik. Ett direkt 

återupprättande av läraryrket förordas. Denna oro menar Jedeskog (2007) är ett led i 

det retoriska skiftet som skett. Teknologi har inte bara blivit pedagogik utan har även 

fått politiska och kulturella perspektiv och lärares tolerans varierar. I denna 

komplexa verklighet menar hon att lärarens roll kan marginaliseras. Lärarrösten 

riskerar att förlora i styrka och relevans i en pågående förändring, som läraren 

dessutom ska för vidare framåt. 
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5 DISKUSSION 
 

Datorn är ett fantastiskt verktyg. Föreliggande arbete hade om inte omöjliggjorts så i 

alla fall försvårats avsevärt om det inte vore för de förtjänster som den erbjuder. 

Detta är en sak. Det pedagogiska värdet hos en dator och de förtjänster som en dator 

till varje elev kan erbjuda i ett klassrum är en annan sak. En-till-en- projektet i Färila 

1996 skulle komma att bli ett avlägset minne en bra bit in på millennieskiftet. Fram 

till Falkenbergsprojektet 2007 fanns inga andra projekt i Sverige av motsvarande 

karaktär. Denna något stillsamma utveckling kan och bör nu i efterhand ses i ljuset 

av en ny utveckling. Den förste januari 2013 hade 220 av Sveriges 290 kommuner 

påbörjat någon form av en-till-en- projekt och frågan är på vilken vetenskaplig grund 

denna utveckling tog fart. 

Mitt resultat visar tydligt att elevers inställning och attityd påverkas positivt av 

datorer. Balanskat (et. al., 2006) kunde visa att elevers förhöjda medverkan gör att de 

upplever en mer utjämnad klassrumshierarki. Den digitala kunskapen får elever att 

uppleva och överbrygga, de annars givna, generationsskillnader i kunskap (Naeslund, 

2001). Klassrummet förändras alltså och givna positioner är i gungning. Detta är 

nödvändigtvis inget negativt men förändringen upplevs olika. Motivationsgrad och 

upplevda fördelar kan skilja sig mellan könen. E- learning Nordic (2006) samt 

Munro och Condie (2006) kunde visa att pojkar och flickor upplevde tekniken olika 

vilket medförde att deras motivationsgrad blev därefter. Precis som Fleischer (2013) 

kunde konstatera efter projektet i Färila kan elevdatorn bidra till ökade skillnader 

mellan könen, vilket ur ett pedagogiskt perspektiv inte är eftersträvansvärt. Lärarna i 

Donovans (2007) studie upplevde förändringarna som kaotiska vilket fick åverkan på 

det personliga planet. Denna förändring är intressant. All pedagogisk verksamhet ska 

utgå från beprövad erfarenhet och stå på vetenskaplig grund vilket Levinsson (2013) 

problematiserar. Om förändringarna, som inte lärarna styr över och dikterar, inte kan 

omsättas i nöjaktig praktik ställs saken på sin ända.  

Denna problematik lyfter även Hargreaves (1998) i det han benämner som 

förändringsprocessen. Om inte förändringen är förankrad i lärarkåren uppstår 

osäkerhet och förvirring (Hagström, 2006; Jedeskog, 2007). Vem leder utvecklingen 

och var är vi på väg? 

Min studie kan visa att det 2007 inte förelåg några säkerställda bevis för att datorns 

förtjänster renderade i förhöjda studieresultat. Trots betydande forskningsunderlag 

fanns ingen korrelation mellan datorn i klassrummet och betygsförbättringar (Cox et. 

al., 2004; Munro & Condie, 2006). Tvärtom kunde Fried konstatera att ”the use of 

laptops was negatively related to several measures of learning” (2006, s 911). Penuel 

(2006) manade till eftertänksamhet och ansåg att skolor skulle inta en försiktig 

hållning till datorns beskrivna förtjänster. Detta är anmärkningsvärt. Utvecklingen 

som skulle följa visar ett direkt motsatsförhållande till vad som sades då. Om 

pedagogisk forskning inte kunde konstatera positiva effekter på enskilda lärverktygs 

påverkan på studieresultat är det inte orimligt att tycka att tidens beslutsfattare borde 

ha tagit det i beaktande. 

De upplevda positiva effekterna var, och är, en annan sak. Ur ett fenomenografiskt 

perspektiv bör elevers uppfattningar och upplevelser tas på fullaste allvar och likaså 

ur ett pedagogiskt perspektiv. Vad elever upplever bör alltid tas med i utvärderingar 
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och ligga till grund för fortsatt utveckling. Men en åtskillnad mellan vad som upplevs 

och vad som faktiskt med säkerhet kan sägas, bör förtydligas. Alla studier jag tittat 

på har med tydlighet tryckt på vikten av motivation. Vad studien kan visa är att 

motivationsgraden höjs med tillgängliga datorer men att positiva studieresultat inte 

kan ses som en konsekvens av densamma. Ekvationen blir inte tillfredställande nog. 

Det kan något syrligt påpekas att det skulle kunna finnas en uppsjö inslag i en 

skolvardag som skulle ha motivationshöjande effekter. Därmed är inte sagt att dessa 

inslag bör finnas i skolan. Av denna anledning bör man noga avväga pedagogiska 

novationer – vilken effekt får det på elevers kunskapsinhämtning och lärande? Ur ett 

fenomenografikt perspektiv är detta mer än en viktig fråga. Eftertänksamhet och 

försiktighet bör ses som honnörsord i en komplex verklighet av den anledningen att 

komplexa verkligheter har skillnader i första och andra ordningens perspektiv, vilket 

Marton och Booth (2000) påpekat. En upplevd effekt bör ses för vad den är, upplevd. 

En påvisad mätbar effekt måste ses med en myriad av omständigheter i beaktande. 

Om syftet är att förstå och dra slutsatser måste det finnas en övergripande förståelse 

för pedagogikens komplexa natur och verkningar – och där har snabba förändringar 

ingen rimlig plats. 

Kroksmark (2013) menar att skolan idag står inför en sådan omvälvande förändring 

att omdefiniering av begrepp är på sin plats. Vad en lärares uppgift är idag är inte 

vad den var förr. Min studie kan visa att den gamla lärarrollen, 2007 var i förändring 

och mer upplevdes som en handledarroll (Hayes, 2007; Cox et. al., 2004). Penuel 

(2006) menade att det elevinriktade och personliga kunde ha sina goda sidor medan 

Naeslund (2001) ställde sig kritisk till att lämna över dirigentpinnen. Den ökade 

individualiseringen och den autonoma eleven kunde, menade han, gå miste om 

elementära kunskaper om han eller hon lämnades att styra över kunskapsinnehållet. 

Intellektuella språng måste ske i och vägledas av läraren och inte lämnas över och 

utföras på ”elevens sätt” (Penuel, 2006,s 51; Naeslund, 2001, s 105). Datorn skulle 

för den sakens skull inte ut ur skolan men det elevcentrerade klassrummet skulle 

återgå till det lärarcentrerade.    

”Gärna dator men först rejäl läs- och skrivförmåga” kan allstå vara ett relevant 

argument mot ett oklokt bruk av datorn i undervisningen (Naeslund, 2001, s 

105) 

Det finns även anledning att diskutera begreppet kunskap i min studie. E-learning 

Nordic (2006) kartläggning visade att möjligheten att få sin kunskap presenterad i en 

produkt gav eleverna en större tillfredställelse än att bara vinna den teoretiska 

kunskapen. Det är för all del eftersträvansvärt att elever upplever en tillfredställelse 

efter framställandet av en ”proffsig” bok. Men vad som står i den är kanske mer 

värdefullt för en bestående kunskapsutveckling. Den digitala kunskapen är relativt 

ny. Den gamla verkar mest bara gammal. Vad var det han sa Kroksmark?  

De tydliga systemen, de hierarkiska strukturerna, de klara målen, den 

encyklopediska kunskapen, regleringen av arbetstider och lönegrader ersätts 

snabbt av ett globaliserat regnbågssamhälle som prioriterar mångstämmighet, 

det kvalitativa, preliminära och lokala. En trög kontinuitet växlas mot 

episodiska sammanhang, där historien inte finns på samma sätt som tidigare, där 

rummen och tiden löses upp. Inte konstigt om vi vantrivs och att skolans 

utveckling är både spännande och skräckinjagande (Kroksmark, 2013, s 19) 

Det är en minst sagt spännande utveckling som sätter prov på lärare, skolpolitiker 

och elever, som alla utsätts och är mål för marknadskrafter (Säljö och Linderoth 
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(2002; Karlsohn, 2009). Frågan är vem som sitter vid rodret. 2010 var det i alla fall 

inte Skolverket 

Skolverket har intrycket av att Sverige nu är inne i en period då mycket sker 

inom området digital kompetens och it- användning. Skolverket uppföljning av 

it- användandet och it- kompetensen genomförs löpande med tre års intervaller. 

Tendenser såsom den så kallade en-till-en- trenden vad gäller satsningen på att 

öka tillgängligheten till digitala verktyg har därför inte ännu dokumenterats. 

Andra, mer informella, källor indikerar att antalet kommuner som påbörjat eller 

beslutat om att förse såväl lärare som elever med varsin dator ökar kraftigt och 

att dessa projekt inte längre bara är piloter i enskilda skolor, utan nu i ökad 

utsträckning avser hela verksamheten (Skolverket, 2010a, s 48) 

Det föreligger idag ingen nationell strategi för digitaliseringen av skolan. 

Kroksmarks (2013) uppmärksammande att Sverige år 2007 stod, och idag, står utan 

plan i en tid av hastig digital förändring inom skolan, gör att den förändring som sker 

idag är beroende av tidigare erfarenheter och slutsatser. Skolan i kunskapssamhället 

upplever denna förändring och står med kravet att hänga med i utveckling – 

fortbildning och kompetensutveckling. För läraren blir detta en paradoxal uppgift. 

Den trådlösa pedagogiken ställer läraren inför en motsägelsefull uppgift då jakten på 

god undervisning ska vara förankrad i beprövad erfarenhet och ha stöd i vetenskapen 

(Kroksmark, 2013; Levinsson, 2013). Lärarens undervisning i det digitala 

klassrummet där varje elev har sin personliga dator, är så pass ny att kravet att det 

ska vila på ”beprövad erfarenhet” inte med säkerhet kan garanteras. Vet vi hur 

barnen och ungdomarnas kunskapsutveckling ter sig i digitaliseringen? Om svaret är 

nekande måste läraren förhålla sig till och finna stöd i den pedagogiska vetenskapen. 

Min studie visar att inga säkra slutsatser kan dras om datorernas förtjänster i ett 

klassrum. Vissa ämnen kan gagnas av ständig tillgång till en dator och vissa 

specialpedagogiska förtjänster kan utvinnas men en övergripande positiv effekt har 

helt enkelt inte stöd i vetenskapen. Detta försätter läraren i en gråzon, vilket 

Jedeskog (2007) påpekar, mellan retorik och praktik.  

Att mana till eftertänksamhet i denna pågående förändring känns ålderdomligt. Ur 

tiden. Jag har i min studie funnit att rektorer i utfrågningar uppgav att de inte såg en 

positiv utveckling efter införandet av en-till-en (E- learning Nordic, 2006). Om inte 

pedagogiska satsningar hade positiva effekter borde en diskussion angående 

satsningars eventuella fortsättning uppstått. Om inte rektorer såg fördelar med 

kostsamma verktyg borde de lett till reflektion. Var skolorna på jakt efter vad Bigum 

menade var god ryktbarhet eller såg man en-till-en som ”solutions in search of 

educational problems” (Bigum, 1998, s 586)? Det går inte ur min studie att dra 

slutsatser om dagens datoranvändande i våra klassrum. Jag kan bara konstatera att de 

ur ett pedagogiskt perspektiv tog plats på lösa grunder. Dagens pågående utveckling 

kommer inom de närmaste åren att utvärderas och just den pedagogiska forskningen 

kommer att vara viktig. 

Förändring tar tid. Donovan (et. al., 2007) uppfattade tiden som avgörande för att 

datorernas förtjänster skulle visa sig. Owen (et. al., 2005) var mer precis och 

uppskattade att den datoriserade pedagogiken tog tre år i anspråk innan förändringen 

gjorde sig märkbar och fem innan den institutionaliserats. Ge inte upp, lät 

uppmaningen. Konstaterandet medför vissa frågor. Vems tid är det man gör anspråk 

på? Tre år är en lång period för en gymnasist. Och är det inte så att den tekniska 

utvecklingen sker i en sådan takt att förändringscykler på tre år rimligtvis startar 

årligen? Förändringen blir således konstant och kravet på fortbildning och 
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kompetensutveckling sker som en följd av detta. Vidare forskning angående detta 

hade varit intressant att följa upp. Hur upplever lärare förändringstakten? Det verkar 

uppenbart att visa är mer mottagliga för den än andra. Uppenbart är också att  

Vi lever i det digitala samhället, vare sig vi vill det eller inte (Kroksmark, 2013, 

s19) 
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Slutord 

”Det är dags att mot snabbhetsvurmen hävda fördjupningens och eftertankens 

dygder” skriver Sven-Eric Liedman i sin Ett oändligt äventyr (2001). Datorn frisätter 

tid i det att den beräknar, informerar och överför kunskap omedelbart. Den kan 

bespara kunskapsinhämtaren otaliga annars omöjliga och tidskrävande upptåg. Dessa 

fördelar gör inte datorn till något ont utan det är ”sättet att renodla inflytandet från en 

enda teknisk uppfinning” som är det vanskliga och i den snabba takt kunskap 

förväntas och efterfrågas (Liedman, 2001,s 252). Kunskap förvärvas inte i snabb, 

tidssparande takt. Kunskap är främst en tålamodsövning. För att väga påståenden, 

jämföra, begrunda och dra rationella personliga slutsatser krävs ett motstånd i 

läroprocessen. Ett motstånd som kräver att tiden får stå till sidan. Läroprocessen är ju 

trots allt en process – den tar aldrig hänsyn till vilken tid som ges. Däremot kan den 

falla offer för den. 

Alla pedagogiska fullskaleprojekt ”innebär att djärvheten får gå före försiktigheten” 

(Naeslund, 2001, s 105). Det gemensamma för dem alla är att en vision målas upp 

och förtjänster lyfts. Det är bara i efterhand man kan ångra snabba beslut. I slutet av 

1970-talet tillsattes ARK- projektet av Skolöverstyrelsen med målet att analysera 

räknedosans konsekvenser. Gruppen bestod av matematikdidaktiker som intog en 

medveten försiktighet. Man ville under inga omständigheter rekommendera ett 

pedagogiskt verktyg innan eleverna, med papper och penna, kunde behärska 

aritmetiska färdigheter och var förtrogna med såväl huvudräkning som algoritmer. 

En välkontrollerad och noga genomtänkt studie genomfördes på en mellanskola 

(Naeslund, 2001). Utgångspunkten för ARK- projektet och den försiktighet som 

intogs är intressant som jämförelse med dagens snabba förändringstakt och tempo. 
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