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Området IT i skolan har varit föremål för insatser under relativt lång tid och frågan är 
om och under vilka förutsättningar som användandet av IT i skolan kan bidra till bättre 
måluppfyllelse. Myndigheten för skolutveckling har på senare år tagit flera initiativ för att 
öka kunskapen om nyttan med IT i skolan.   

I denna analys har Torbjörn Skarin, utredare på analysföretaget Metamatrix, på uppdrag 
av Myndigheten för skolutveckling granskat ett större antal studier och forskningsrap-
porter inom området IT i skolan. Ett urval av studier för analysen har gjorts utifrån den 
kunskapsöversikt fokuserad på just nyttan med IT i skolan som författaren tidigare gjort för 
myndighetens räkning. Syftet är att baserat på såväl svensk som internationell forskning ge 
en bild av under vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och 
därmed måluppfyllelse.

Analysen, som är författarens egen, visar att det inte finns ett automatiskt samband  
mellan IT-användande och resultat. Givet att IT-användandet sätts in i ett pedagogiskt  
sammanhang visar dock genomgången på ett tydligt positivt samband mellan IT-användande 
och resultaten (mätbara och/eller upplevda). Några av de faktorer som nämns som orsak till 
detta är ökad motivation, stärkt begreppsmässig förståelse och ökad individualisering.

Författaren pekar på ett antal förutsättningar som måste föreligga för att positiva effek-
ter av olika insatser ska uppstå. Dit hör bland annat att det behövs strategier såväl natio-
nellt som lokalt i skolan för hur IT ska användas i skolarbetet. Han pekar också på behovet 
av uppföljningsbara mål och på självutvärderingsinstrument som skolorna kan använda 
som stöd i sitt utvecklingsarbete.

Urvalet av studier har begränsats till sådana som har någon form av nationell ansats, detta 
för att kunna se vad som är systempåverkande faktorer. I underlaget har inte lagts särskild 
vikt vid studier som rör elever med särskilda behov för vilka IT naturligtvis betyder mycket. 
Författaren till denna rapport pekar dock på en faktor som har mer generell betydelse, näm-
ligen tillgängligheten. Vi saknar i dag aktuella tillförlitliga uppgifter om datortätheten i den 
svenska skolan, men har kunnat iaktta att skillnaderna mellan kommuner och skolor tycks 
öka. Alla elever har alltså inte likvärdig tillgång. Kommuner och skolor väljer vidare olika 
strategier för att hantera skolans behov av utrustning, initiativet med en bärbar dator till 
varje elev tycks till exempel vinna viss terräng. Ansvariga för arbetet på myndigheten har varit 
experten Peter Karlberg och undervisningsrådet Christina Szekely.

Stockholm december 2007

Suss Forssman Thullberg
Avdelningschef Information och kommunikation

Förord
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Ända sedan tidigt 1990-tal har de nordiska länderna investerat mycket pengar och 
personal i att dra nytta av IT i undervisningen. Emellertid har det saknats tillräckligt 
med mätbara belägg för att tydligt visa de praktiska effekterna av dessa investeringar. 

För att öka effekterna av IT som verktyg för lärande i skolan krävs en stabil kunskapsbas att 
basera fortsatta insatser på. I detta arbete är det viktigt att analysera relevanta studier och 
rapporter, för att i nästa steg kunna dra slutsatser om vad som främjar respektive hämmar 
denna utveckling. 

Det svenska analysföretaget Metamatrix har fått ett uppdrag från Myndigheten för skol- 
utveckling att analysera ett större antal studier och forskningsrapporter inom området IT 
i skolan. Analys och slutsatser skulle enligt uppdraget dels fokusera på sambandet mellan 
insatserna och elevernas utveckling och resultat, dels på ett strukturerat sätt visa hur olika 
typer av insatser påverkar lärande och färdigheter. Analysen skulle baseras på en syntes av 
de slutsatser som respektive studie hade kommit fram till och om möjligt ge generella re-
kommendationer kring hur man på ett effektivt sätt bör arbeta med teknik i skolan.

Effekter på elevers utveckling och inlärning
En omfattande undersökning av europeiska studier kring effekten av IT i skolan visar ett 
antal viktiga och övergripande fördelar med IT kopplat till lärande. De fördelar som lyfts 
fram är en ökning av elevernas motivation och färdigheter, ökad självständighet samt ut-
veckling av arbetet i grupp. En ökad motivation hos eleverna leder i sin tur till ökad upp-
märksamhet och ökat engagemang under lektionerna, vilket främjar lärandet. 

Därtill främjas ett individualiserat lärande med hjälp av IT, där eleven kan arbetar själv-
ständigt, i sin egen takt och kopplat till sina personliga behov. IT bidrar enligt många stu-
dier dessutom till effekter vad gäller elevers utveckling och inlärning av ett antal färdigheter, 
vilket innebär en möjlighet till ökad måluppfyllelse för skolan och dess verksamhet. Det är 
dock själva användningen av IT i skolan som under vissa omständigheter har en effekt på 
elevers inlärning. 

Studier visar dock att man inte endast kan fokusera på tekniken i sig för att dessa fördelar 
ska uppkomma, utan man måste även ha ett fokuserat arbete kring teknikanvändningen 
kopplad till en pedagogisk idé. 

Den övergripande bilden är att det är tydligt att IT har en positiv effekt på kunskapsinlär-
ning (både mätbar och upplevd effekt) och på prestationer i specifika ämnen. En omfattan-
de brittisk översikt kring forskning och studier inom området visar ett tydligt positivt sam-
band mellan IT och kunskapsinhämtning i nästan alla ämnen i den nationella läroplanen, 
varav sambandet är tydligast i ämnena engelska, matematik och naturvetenskap. I dessa 
ämnen har även stora investeringar gjorts när det gäller ämnesspecifika digitala lärresurser 
för att främja inlärning och utbildning. 

Studier visar också ett starkt samband mellan det sätt som IT används på och elevers 
kunskapsinhämtning. Detta indikerar att en viktig komponent är läraren och dennes pe-
dagogiska förhållningssätt till IT. Det finns dock vissa problem med att påvisa detta direkta 
samband, som beror på att det är svårt att dra generella slutsatser kopplade till en viss si-
tuation, en viss typ av användning eller ett visst pedagogiskt synsätt. Man kan dock säga att 
ju mer inbäddad eller integrerad en specifik teknik är, desto högre är effekten, vilket är en 
viktig slutsats när det gäller synen på IT i lärandet. 

Sammanfattning
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En rapport drar slutsatsen att det är den sammanlagda effekten av ökade IT-investeringar 
plus en positiv och främjande skolmiljö som skapar positiva effekter i de tidigare årskurser-
na av grundskolan. Det finns en stor mängd studier och rapporter som funnit tydliga tecken 
på att IT i lärande ökar elevernas motivation och engagemang. Effekter på motivation hittas 
dock ofta i undervisning där man fokuserar på lärandet som process, snarare än på att lösa 
en specifik arbetsuppgift. Användandet av IT är effektivt när eleverna upplever att arbets-
uppgiften fyller sitt syfte och när IT integreras i lärprocessen på ett sätt som förstärker och 
utvecklar lärandet, så att effekten av undervisningen blir mer långsiktig. 

När IT blir ett normalt inslag i klassrummet och i det pedagogiska arbetet finns det klara 
tecken på positiva effekter för lärande och elevers prestationer. Flera studier har kunna visa 
tydliga tecken på att visuella digitala tekniker (till exempel animationer, simuleringar och 
rörliga bilder) engagerar elever och förstärker den begreppsmässiga förståelsen. Använd-
ningen av IT främjar även utvecklingen från en lärarcentrerad eller lärarledd modell till en 
mer elevcentrerad modell, där eleverna arbetar tillsammans, har möjlighet att göra egna val 
och tar en aktiv roll i lärandet. 

Omgivande och påverkande faktorer 
En nordisk studie visar att elever, lärare och föräldrar upplever att IT har en positiv inver-
kan när det gäller att förbättra elevernas inlärning. Studien indikerar att det finns ett sam-
band mellan tillgången på datorer med Internet och den pedagogiska effekten. Det är vik-
tigt att skolan och lärare aktivt införlivar IT i undervisningen och i inlärningsmetoderna. 

IT bör även införlivas rent generellt i skolans vardag, inklusive skolans samarbete med 
hemmet. Forskningen visar nämligen att när IT används flexibelt för att utvidga lärandet 
utanför skolan, så kan eleverna förfina och utvidga sitt skolarbete. En av tre lärare i Norden 
upplever dock att de har för begränsade kunskaper för att använda IT mer i sin undervis-
ning, i sin planering av skolarbetet och i inlärningsaktiviteterna. En rapport från OECD 
visar därtill tydligt att det är elevers tillgång till datorer och deras självförtroende i använ-
dandet av datorer som påverkar resultaten för eleverna. 

Lärarnas och elevernas användande av bärbara datorer i klassrummet har varit i fokus 
för många studier och utvärderingar när det gäller effekten på lärandet. Slutsatser från 
dessa studier visar att bärbara datorer ökar motivationen och är mer engagerande för elev-
erna, särskilt när de används tillsammans med interaktiva skrivtavlor. Mobil teknik innebär 
fler valmöjligheter i lärandet, och elevers olika verktyg kan vara anpassade till individuella 
lärstilar och preferenser.

Den nationella utvärderingen av den svenska satsningen IT i Skolan (ITiS) drar slutsat-
sen att IT som pedagogiskt tankeväckande hjälpmedel i lärarnas kompetensutveckling och i 
utvecklingsarbetet har fungerat som drivkraft både för reflektion och tänkande och för nya 
arbetssätt. Lärarens egen pedagogiska syn spelar dock en viktig roll när det gäller att skapa 
lärmöjligheter förmedlade via teknik. Lärare behöver till exempel omfattande kunskap om 
IT för att kunna välja lämpliga lärresurser. De behöver även förstå hur man kan integrera IT 
i lektionen och kanske även utveckla en ny pedagogik för att uppnå en ökad integration. Det 
behövs alltså ny pedagogik vid användandet av IT och i vissa fall behöver lärare utveckla sin 
roll som bollplank och ”möjliggörare”. 

Lärare måste även ta till sig ett ledarskap för planering, förberedelser och uppföljning 
av lektionerna. Forskning visar att en ökad planering av lektionen gör att eleverna blir mer 
fokuserade, vilket innebär en bättre effekt på elevens lärande. Forskningen visar att använd-
ningen av IT har en mer direkt effekt på elevers kunskapsinlärning när lärare använder sin 
kunskap – avseende både sitt ämne och sin pedagogiska förståelse om hur inlärning sker i 
ämnet.

En kritisk faktor när det gäller effektiv användning av IT är närvaron av en strategi för 
IT-användningen kopplad till det pedagogiska arbetet i skolan. En sådan strategi bör hantera 
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den framtida långsiktiga utvecklingen och inkludera metoder för att mäta och följa upp ut-
vecklingen i förhållande till identifierade milstolpar och mål. Betydande investeringar har 
gjorts i IT, både på lokal och på regional nivå, men ofta utan tydliga kriterier för framgång 
och utan någon strukturerad uppföljning av resultaten. 

Strategiska förslag för ett utvecklat lärande i skolan
Baserat på slutsatserna från de granskade studierna i denna rapport är det möjligt att for-
mulera ett antal strategiska förslag kring det långsiktiga arbetet med att skapa framtidens 
skola – en skola där IT uppfattas som synonymt med pedagogisk utveckling och ett kreativt 
lärande. Dessa förslag är författarens rekommendationer kring vilka insatser som är de 
mest centrala för att användandet av IT ska få tydliga positiva effekter på undervisning och 
lärande. 

De strategiska förslagen för ett utvecklat lärande i skolan är:
• en nationell plan för hur teknik ska användas i skolan
• ökad tillgång och integrering av IT
• en modell för att mäta och främja e-mognad och digital kompetens
• ökat fokus på användning av lärresurser och nya arbetsmetoder.

Författaren av denna rapport gör inte anspråk på att analysen är heltäckande eller på att de 
studier som presenteras i rapporten är helt entydiga i sina slutsatser. Förhoppningen är att 
rapporten kan bidra till att intresserade läsare får en fördjupad förståelse och insikt kring 
ett effektivt användande av teknik i skolan och kan därmed förhoppningsvis fungera som 
inspiration för kommande insatser inom området. 
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De nordiska länderna har länge betraktats som världsledande när det gäller IT1 i 
undervisningen. Alla svenska skolor har tillgång till datorer och till Internet, och 
drygt 90 procent av lärarna har använt en dator under lektionstid under ett kalen-

derår enligt studien Benchmarking Access and Use of ICT2 initierad av Europeiska kommis-
sionen. Sverige ligger enligt denna studie på tredje plats av 27 länder när det gäller hur IT 
används under lektioner i europeiska skolor. Ett problem är dock att huvuddelen av lärarna 
i Sverige använder datorer mindre än 10 procent av lektionstiden. 

Ungefär hälften av alla lärare i Sverige upplever att det största problemet med IT-använd-
ningen i skolan är tillgången till datorer. Endast en av sex elever har i skolan tillgång till en 
dator med Internetuppkoppling, vilket innebär att Sverige ligger på sjätte plats i Europa. De 
flesta lärare i Sverige upplever inte att de har tillräckliga kunskaper om IT, och cirka hälften 
av lärarna tror inte att IT främjar lärandet för eleverna i skolan. När det gäller kombinatio-
nen av god tillgång till IT och datorer, kunskaper om IT och motivation att använda IT i 
skolan hamnar Sverige nästan längst ned på listan. Detta sammantaget skapar en komplex 
bild av synen på och användningen av IT i de svenska skolorna. 

Ända sedan tidigt 1990-tal har de nordiska länderna investerat mycket pengar och perso-
nal för att kunna dra nytta av IT-användning i undervisningen. Det har emellertid funnits 
en brist på mätbara belägg som tydligt visar de praktiska effekterna av dessa investeringar. 
Enligt rapporten The ICT Impact report� från European Schoolnet finns det relativt få studier 
i Europa som har tittat på den praktiska effekten av IT i skolan. Den nordiska studien E-
learning Nordic 2006� är dock en av de studier som har haft nyttan av IT som fokus. Enligt 
den studien har IT en positiv effekt på skolans övergripande mål, det vill säga att förbättra 
elevernas inlärning och utveckling. Men för att tillvarata möjligheterna krävs att IT används 
på ett klokt och genomtänkt sätt. 

Inledande kunskapsöversikt som bas för arbetet

Som underlag för en fortsatt utveckling av IT:s roll som verktyg i skolan lät Myndigheten 
för skolutveckling våren 2007 genomföra en internationell kunskapsöversikt� som en in-
ventering av större studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Det som 
specifikt skulle tas fram var rapporter och studier som hade undersökt sambandet mellan 
IT-relaterade satsningar i skolan och elevers nytta i form av positiva effekter på skolresultat 
och utveckling. De delar av elevers utveckling som var särskilt intressanta för denna över-
sikt var bland annat utvecklingen av betygsnivåer, läsinlärning, motivation, nätverkande 
och samarbete kopplat till dessa insatser. 

Översikten avsåg studier och rapporter kring elever i grundskolan och gymnasium (eller 
motsvarande), och den var avgränsad till studier om insatser i skolsystem som kunde 
upplevas vara jämförbara, det vill säga i Europa, inom OECD, etc. Ett jämförbart eller 
likvärdigt skolsystem har definierats av Skolverket i en tidigare rapport� som att alla
elever ska ges samma möjlighet och tillgång till utbildning, oavsett social bakgrund och 
ekonomiska förutsättningar. Endast publicerade och fritt tillgängliga rapporter omfat-
tades i översikten, alltså inte rapporter eller studier som inte var avslutade. De källor 

1..IT.(informationsteknik).används.i.denna.rapport.som.ett.samlingsnamn.för.alla.typer.av.informations-.och.kommunikationsteknik.

�..Empirica,.�006,.Benchmarking.Access.and.Use.of.ICT

�..Balanskat,.Blamire,.Kefala,.�006,.The ICT Impact Report,.European.Schoolnet

4...Ramböll.Management,.�006,.E-learning Nordic 2006

5..Skarin,.�007,.Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan,.Myndigheten.för.skolutveckling

6...Skolverket,.�004,.Sammanfattning av rapport 254 (PISA 2003)

1. Bakgrund
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som användes var bland annat relevanta myndigheter, forskningsinstitut, universitet 
i olika länder, officiella forum och nätverk inom området, Europeiska kommissionen 
samt sökmotorn Google Scholar och liknande söktjänster.

Ett stort antal studier och rapporter granskades och värderades under arbetet med denna 
kunskapsöversikt, och ett urval av studierna gjordes utifrån deras omfattning, fokus, vetenskap-
liga status och påvisade effekter för lärandet och skolans elever. De kartlagda effekterna delades 
upp i mätbara respektive upplevda effekter för inlärning och utveckling hos eleverna, där:
•  mätbara effekter kan vara framtagna till exempel genom en statistisk analys eller genom   
 en jämförelse av före och efter olika typer av insatser, och 
•  upplevda effekter kan till exempel vara resultatet av en intervju eller en enkät där man   
 försöker värdera effekten av insatsen. 

Kunskapsöversikten gav inte anspråk på att vara heltäckande, eller att den representerade 
den enda bilden av IT och dess effekter för inlärning och utveckling i skolan. Det fanns till 
exempel flera studier i Storbritannien som inte valdes ut i översikten på grund av att dessa 
studiers frågeställningar och slutsatser redan hade behandlats i andra studier. Det fanns 
även studier som inte var helt entydiga i sina slutsatser, vissa av dessa studier valdes bort av 
detta skäl och vissa studier valde författaren att ändå ta med i översikten. Det fanns även 
exempel på studier där IT inte har skapat några påvisbara positiva effekter på utbildning 
och inlärning, och några exempel på studier som påvisar vissa negativa effekter. 

Tanken med att avsiktligen fokusera på de goda exemplen och de positiva effekterna var 
att detta skulle tydliggöra bilden av nyttan och effekten av IT i skolan. Tanken var också att 
det vore intressant att försöka göra en analys av vad som gör att ett specifikt projekt eller 
satsning inom detta område ger ett positivt resultat. Totalt presenterades �� olika studier 
och forskningsrapporter i denna översikt. 

Fortsatt analys av insatser och effekter
För att öka effekterna av IT som verktyg för lärande i skolan måste det finnas en stabil kun-
skapsbas att basera fortsatta insatser på. I detta arbete är det viktigt att analysera relevanta 
studier och rapporter, för att på så sätt kunna dra slutsatser om vilka komponenter som 
främjar respektive hämmar utvecklingen av elevers inlärning. Det är här viktigt att skilja 
mellan utfall och effekt:
•  Utfall avser den direkta produkten av de aktiviteter som utförts, till exempel antalet in-  
 köpta datorer eller antalet lektioner när IT används. 

•  Effekt syftar på de möjliga förändringar som skett till följd av dessa insatser, till exempel   
 en positiv utveckling av elevernas inlärning. 

1. Bakgrund
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Sambandet mellan input, aktivitet, output och effekt kan illustreras i form av nedanstående 
figur. Bilden visar hur användandet av IT i skolan kan startas genom en medveten insats 
eller förändring av existerande undervisningssätt. När man enligt denna modell mäter 
effekten av en insats på elevers inlärningsförmåga görs antagandet att det finns ett direkt 
samband mellan användningen av IT i skolan och elevers inlärning. När man analyserar 
och bedömer effekten av en insats är det dock nödvändigt att koppla detta till det övergri-
pande syftet eller målet med insatsen. I de nordiska länderna är syftet med att använda IT i 
skolan att förbättra inlärningen bland elever.

InSatS

EFFEkt

InpUt

introduktion av  
It i skolan

AktIvItet

användning av  
It i skolan

OUtpUt/UtFAll

Hur och hur ofta  
används It

eFFekt

Effekt på  
elevens inlärning?

Figur.1..Ramböll.Management,.�006,.E-learning.Nordic.�006,.del.av.figur.1,.

modell.över.relationen.mellan.mål,.insats.och.effekt.

Det svenska analysföretaget Metamatrix har fått ett uppdrag från Myndigheten för sko-
lutveckling att göra en djupare analys baserad på ett urval studier och rapporter från den 
tidigare översikten av internationella studier och forskningsrapporter inom området IT i 
skolan. Ett urval på 21 rapporter gjordes utifrån bland annat studiernas omfattning, fokus, 
metod, aktualitet och tydlighet avseende dess mätbara eller upplevda effekter. Analys och 
slutsatser skulle fokusera på sambandet mellan insatser och utveckling respektive resultat 
hos eleverna och på ett strukturerat sätt visa hur olika insatser påverkar lärande och fär-
digheter. Den beställda analysen skulle därtill basera sig på en syntes av de slutsatser som 
respektive studie kommit fram till. 

En dialog med sakkunniga på nationell och internationell nivå har skett under uppdra-
gets genomförande för att fånga upp pågående aktiviteter eller ny forskning som kan vara 
relevant för analysen. 

Analysen är tänkt att öka förståelsen för vad som främjar respektive hämmar elevers in-
hämtning av kunskap kopplat till IT i skolan. Förhoppningsvis kan den fungera som inspi-
ration för utveckling av nya program och insatser inom området. 
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Det finns många studier om hur man kan använda teknik och IT för att främja  
lärandet i skolor. Användningen av IT och ny teknik handlar dels om att lära sig  
att hantera en dator och dess olika applikationer, dels om att använda tekniken som 

ett redskap för att stödja och främja lärprocessen och det pedagogiska arbetet. Det pågår 
ett fokuserat arbete med studier och forskning inom detta område i många länder. Nedan 
ges några exempel på hur arbetet bedrivs och vilka frågeställningar som är mest aktuella i 
respektive land eller region.

Sverige
Flera stora initiativ har genomförts under 1990-talet för att utveckla IT-användningen i 
den svenska skolan, till exempel uppbyggnaden av Skoldatanätet, projektet IT i Skolan 
(ITiS7) satsningar från KK-stiftelsen och samarbetet i European Schoolnet.� 

I samband med KK-stiftelsens9 satsningar på IT i skolan och en ny generation läromedel 
under 1990-talet framkom att det saknades relevant forskning om lärande och IT i Sverige. 
För att bidra till att stimulera ett sådant intresse beslutade KK-stiftelsens under mitten och 
slutet av 1990-talet att initiera och stödja forskning inom området IT-didaktik samt IT och 
lärande. 

Svenska forskningsöversikter inom området IT och lärande har vid ett flertal tillfällen  
tagits fram av KK-stiftelsen, varav en forskningsöversikt från 200�10 visar att drygt �� pro-
cent av all forskning inom området handlar om studier kring användandet av lärande verk-
tyg eller om distansutbildning samt flexibelt lärande. Nära hälften av dessa forskningspro-
jekt är helt eller delvis finansierade av KK-stiftelsen eller Vetenskapsrådet. 

I en forskningsöversikt från 200�11 påvisas att antalet nya forskningsprojekt inom IT och 
lärande successivt har minskat sedan 2002. Därtill studerar huvuddelen av den svenska forsk-
ningen området på individ- eller gruppnivå respektive skol- eller kommunnivå; få studier har 
haft ett nationellt fokus. När det gäller de roller som har studerats i den svenska forskningen 
är de flesta studierna fokuserade på elev eller lärare, medan relativt få har studerat skolleda-
rens roll. De storskaliga projekt som genomförts i Sverige har varit initierade av regeringen 
via Utbildningsdepartementet, av olika skolmyndigheter eller av KK-stiftelsen. 

norge
En central roll för den norska forskningen inom IT i skolan har Forsknings- och kompetens-
nätverket ITU. ITU är en nationell forsknings- och utvecklingsenhet som jobbar både na-
tionellt och internationellt. Deras fokus för perioden 200�–200� är nationell kunskapsupp-
byggnad kring digital bildning och digital kompetens. En av ITU:s studier är ITU Monitor 
– en longitudinell kartläggning vars mål är att dels förstå i vilken grad IT är integrerat i 
utbildning på ett pedagogiskt bra sätt, dels mer generellt kartlägga den ämnesspecifika och 
pedagogiska användningen av IT i norska skolor.

7..Delegationen.för.IT.i.skolan

8..Utbildningsdepartementet,.�00�,.Nästa steg, delrapport från Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan,.DS.�00�:19

9..Stiftelsen.för.kunskap.och.kompetens

10..Metamatrix,.�005,.Forskningsöversikt IT och lärande, KK-stiftelsen

11..Metamatrix,.�006,.IT och lärande – en översikt av aktuell forskning inom IT och lärande,.KK-stiftelsen

2. Dagens fokus  
på studier och forskning
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Danmark
Learning Lab Danmark forskar i lärande och kompetensutveckling i kunskapssamhället. 
Man arbetar med att skapa användbar forskningsbaserad kunskap, ofta med utgångspunkt 
från existerande praktisk kunskap. Ett av deras fokusområden är utveckling av nya metoder 
och medier för lärande, inklusive lärande spel och användandet av IT. 

I Danmark satsar regeringen stort på e-lärande. Den nya treåriga nationella strategin för 
e-lärande fokuserar på att tillvarata ungdomars kunskaper om IT-användning för att ut-
veckla och förnya skolan. Arbetet ska ta avstamp i ungas digitala medieanvändning utanför 
skolan, och medieforskare involveras i arbetet för att hitta nya lösningar. 

Finland
I Finland finns forskningscentret Centre for Research on Networked Learning and Knowledge 
Building, vars syfte är att höja kvaliteten på den finska utbildningen genom kvalitativ forsk-
ning om datorstött och samverkande lärande specifikt och utbildningens användande av IT 
generellt. Centret utför studier kopplade till ett samverkande lärande samt analyserar me-
toder och praktiska erfarenheter av IT hos utbildningsinstitutioner, universitet och företag.

Storbritannien
Storbritannien har under lång tid haft stort fokus på området IT och lärande, och den brit-
tiska regeringen har motiverat sina stora investeringar i IT med att IT är avgörande för att 
förbättra utbildningsnivån hos medborgarna.12 

Storbritannien har en strategi för IT inom utbildningsområdet från 200�1� som har 
som syfte att se till att IT dels lever upp till sin potential som förändrare av utbildning, dels 
stödjer ökad effektivitet och valfrihet inom utbildningssystemet. Det finns ett stort antal 
forskningsrapporter och studier inom IT och lärande, bland annat från de brittiska myndig-
heterna Becta1� och Ofsted1� och från utbildningsdepartementet Department For Education 
and Skills (DFES), men även från fristående forskningsinstitut och forskargrupper. Denna 
typ av forskning genomförs ofta genom analyser av nationell eller internationell statistik, 
storskaliga enkäter eller studier, data från inspektioner eller utvärderingar samt genom sys-
tematiska analyser och översikter av litteratur inom området. 

USa
Många amerikanska studier och forskningsprojekt fokuserar på användningen av och 
tillgången till bärbara och handhållna datorer av olika slag. Vissa av dessa studier är geo-
grafiskt avgränsade och har använts som beslutsunderlag för ett bredare införande av olika 
lösningar eller som utvärdering av tidigare projekt. Det finns även ett antal studier som 
analyserar användning av teknik generellt sett, datorstödda instruktioner, pedagogisk an-
vändning etc. Normalt är det en delstat, ett universitet, ett forskningsinstitut eller ett privat 
analysföretag som genomför större studier inom området. 

Övriga Europa/OECD
Det finns ett antal studier i övriga Europa och från OECD som har fokuserat på IT i skola 
och lärande. Flera rapporter är kopplade till PISA-studien,1� andra är storskaliga och inter-
nationella enkätundersökningar som mäter och jämför elevers tillgång till och användning 
av IT i och utanför skolan. Flera av de större studierna är analyser av befintlig litteratur, 
forskning, enkätundersökningar samt andra studier inom EU och OECD.17 Den engelska 
skolmyndigheten Becta har även tagit fram ett antal studier och analyser som tittar på an-
vändningen av IT i skolan ur ett europeiskt perspektiv.

1�..Utbildningsminister.Ruth.Beth,.tal.på.den.årliga.utbildnings-.och.teknikkonferensen.BETT,.i.London,.�005

1�..Department.For.Education.and.Skills,.�005,.Harnessing technology: transforming learning and children’s services

14..British.Educational.Communications.and.Technology.Agency

15..Office.for.Standards.in.Education

16..The.OECD.Programme.for.International.Student.Assessment

17..OECD.–.Organisation.for.economic.co-operation.and.development
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Övriga länder och regioner
Det finns ett antal nationella eller regionala studier i övriga länder i bland annat Afrika 
och Asien som behandlar IT i skolan och mer specifikt effekter av IT i skolan. Det finns till 
exempel ett intressant samband mellan IT-investeringar och effekter på betygsutvecklingen 
i matematik för elever i slumområden enligt en indisk studie.1� Det finns även intressanta 
positiva samband mellan integration av IT i klassrummet och utvecklingen av engagemang 
och motivation för lärarutbildare enligt en studie från Kenya.19 Det är dock svårt att dra 
några långtgående slutsatser utifrån vissa av dessa studier, eftersom de är baserade på ut-
bildningssystem som inte är direkt jämförbara med dem som finns i Europa. 

18..Banerjee.m.fl.,.�00�,.Remedying.Education,.Evidence.from.Two.Randomized.Experiments.in.India

19..Janssens-Bevernage,.�004,.Integrating ICT in teacher training – a case study of the learning resource centre at the Kenya Technical 

Teachers College
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Författaren av denna analys har valt ut 21 rapporter och studier av de �� rapporter som 
ingick i den tidigare kunskapsöversikten. Urvalet är baserat på bland annat studier-
nas omfattning, fokus, metod, aktualitet och tydlighet avseende dess mätbara eller 

upplevda effekter. Dessa 21 rapporter bildar basen för en djupare analys av internationella 
studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. Nedan finns en kort samman-
fattning av studierna, deras fokus, omfattning och resultat. 

Av de utvalda rapporterna kommer � st. från Norden, 10 st. från Storbritannien 2 st. från 
USA och � st. från övriga Europa/OECD. Fördelningen av länder och regioner var på unge-
fär samma nivåer i den tidigare kunskapsöversikten som i detta urval. Sammanfattningen 
nedan inkluderar uppgifter om rapportens namn, årtal för publicering, syfte, metod samt 
resultat. En länk till rapporten finns i denna rapports referenslista. 

Studierna är grupperade efter vilka länder/regioner som respektive studie och rapport är 
fokuserade på, och de är sorterade i omvänd kronologisk ordning. För en djupare kunskap 
och insikt kring respektive studie uppmanas läsaren av denna analys att gå till de källor som 
hänvisas till i referenslistan.

För att underlätta för läsaren att göra jämförelser mellan studier i olika länder är de brit-
tiska utbildningsnivåerna primary school och secondary school översatta till grundskolenivå 
när bägge dessa nivåer avses. När det gäller specifikt primary eller secondary school översätts 
detta till de tidigare respektive de senare årskurserna i grundskolan. Den indelning av olika 
åldersgrupper (i form av key stages) som finns i den brittiska grundskolan översätts till de 
specifika åldrar som dessa nivåer omfattar.

norden

E-learning nordic 2006 
E-learning Nordic 2006 studerar effekterna av IT i undervisningen. Studien genomfördes i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige, och totalt � 000 skolledare, lärare, elever och föräld-
rar besvarade en enkät om hur IT har påverkat lärandet och skolarbetet. 

IT upplevs ha en positiv inverkan på elevernas lärande. Framför allt gäller detta elevernas 
ämnesrelaterade prestationer, men också läs- och skrivutveckling påverkas positivt av IT. 
IT har därtill en positiv effekt på skolans övergripande mål och på elevernas prestationer. 
Speciellt lärare menar att IT ger ökade möjligheter att individanpassa undervisningen efter 
olika elevers förutsättningar och behov men att det krävs att IT används på ett klokt och ge-
nomtänkt sätt för att man ska tillvarata möjligheterna. 

It i skolan 2006 – attitydundersökning 
KK-stiftelsen har kontinuerligt undersökt elevers, lärares och skolledares attityder till IT-
användningen i skolan. I den återkommande undersökningen IT i skolan tillfrågas 1 200 
lärare och �00 rektorer på grund- och gymnasieskolor samt 1 200 gymnasieelever. Den 
senaste undersökningen genomfördes 200� genom cirka � 000 telefonintervjuer. Syftet med 
dessa undersökningar är att ge KK-stiftelsen ny kunskap om behov och utvecklingsmöjlig-
heter som kan ligga till grund för nya satsningar inom området. 

3. Urval av studier från olika länder
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Den senaste attitydundersökningen visar att såväl en bred majoritet av gymnasieeleverna 
som flertalet lärare upplever den pedagogiska nyttan med IT i skolarbetet som stor. Sedan 
slutet av 1990-talet har denna siffra ökat kraftigt. IT-användningen i skolan är fortsatt hög. 

Sammanfattning av den nationella utvärderingen av ItiS
IT i Skolan (ITiS) är en av de största satsningarna på skolutveckling i Sverige. Högskolan 
i Halmstad och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping fick hösten 1999 
Utbildningsdepartementets uppdrag att svara för den nationella utvärderingen av ITiS. 
Högskolan i Jönköping svarade för den fördjupade studien av 2� arbetslag, vilken genom-
fördes med hjälp av deltagande observationer på fältet. Högskolan i Halmstad svarade för 
den kvantitativa undersökningen som genomfördes med hjälp av nätenkäter riktade till 
totalt 1 �00 arbetslag. 

Den kvalitativa studien visar att ITiS medför en förnyelse av skolarbetet främst tack vare 
användning av IT i kombination med ett problembaserat lärande. Sammanfattningen av 
den nationella utvärderingen publicerades 200�. 

Riktad kompetensutveckling för specialpedagoger inom ItiS 
Denna rapport från 200� är en utvärdering av ett projekt gällande kompetensutveckling för 
specialpedagoger och lärare inom IT-området. Projektet var en statlig satsning från Utbild-
ningsdepartementet och Delegationen för IT i Skolan, och den var ett komplement till den 
stora satsningen på IT i skolan. Utvärderingen har genomförts som ett uppdrag av forskare 
och lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Utvärderingen bygger på en enkätstudie besva-
rad av �1� specialpedagoger och intervjuer med 20 specialpedagoger samt 10 skolledare. 

Sjuttiofem procent av respondenterna anser att IT är speciellt bra för elever med vissa 
funktionshinder och inlärningssvårigheter. Den vanligaste uppfattningen är att elever med 
läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter har god nytta av IT. Andra funk-
tionshinder och svårigheter där IT upplevs vara effektivt är bland annat kopplade till arbetet 
med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter, synskador, flerhandikapp och motoriska 
svårigheter.

Storbritannien

the impact of ICt in schools, a landscape review
Ett stort antal tidigare rapporter (��0 st.) och styrdokument analyseras i denna rapport 
från 2007. Studien poängterar att tidigare studier använder olika sätt att mäta och värdera 
nyttan av IT i skolan och att även definitionen av effekten är otydlig i vissa fall. Det finns 
dock flera studier som påvisar ett direkt samband mellan användningen av IT i skolan och 
elevers betygsutveckling i olika ämnen. Den största effekten på betygsutvecklingen kan ses 
när IT integreras i skolans alla ämnen och är en del av det dagliga arbetet. 

En tydlig positiv effekt finns i de flesta av de granskade studierna när det gäller elevers 
motivation och engagemang. Även samverkan mellan elever verkar öka elevers motivation 
enligt denna rapport.

new technology in Schools
Denna studie från 200� tittar på sambandet mellan förändringar avseende IT-investeringar 
och förändringar avseende effekter när det gäller betygsutvecklingen i England. Studien är 
huvudsakligen baserad på en analys av administrativa data 1999–200� från Local Education 
Authority – en förvaltningsnivå som ansvarar för den strategiska ledningen av de lokala 
utbildningsförvaltningarna. Det finns totalt 1�0 Local Education Authorities. 
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Studien drar även några slutsatser baserade på en skolenkät kring IT och dess använd-
ning i engelska skolor, och den finner bevis för ett positivt samband mellan IT-investeringar 
och skolresultaten i de tidigare årskurserna i grundskolan. Detta positiva resultat är mest 
tydligt när det gäller testresultaten i engelska och när man har en hög grad av IT-använd-
ning i det pedagogiska arbetet. Även en positiv effekt (dock mindre) finns när det gäller 
testresultat i naturvetenskap. Denna studie kan dock inte visa någon effekt på testresultaten 
när det gäller matematik.

the Becta Review 2006 
Denna rapport har som syfte att skapa en bild av tillhandahållandet av IT, dess användning 
och effekten i skola och lärande. Rapporten analyserar trender kring hur IT används och 
den snabba utvecklingen avseende teknikens roll i brittiska skolor. Den är baserad på aktu-
ella studier som är relevanta på nationell nivå. 

Rapporten visar mätbart positiva effekter för betygsnivåer, inlärning, samarbete och 
motivation. Den visar även upplevda goda effekter vad gäller elevers motivation. Rapporten 
lyfter dessutom fram ett antal utmaningar som utbildningssektorn står inför, bland annat 
när det gäller tillgången och kvaliteten på IT-användandet.

ICt in Schools Survey 2004 
Denna rapport är resultatet av en enkätundersökning som 200� besvarades av 2 ��0 eng-
elska skolor. Undersökningen är baserad på ett urval skolor och handlar om tillhandahål-
lande av datorer och användande av datorer i grundskolan och i särskolan. IT upplevs 
generellt sett ha positiv effekt i alla ämnen för barn med särskilda behov. Denna upplevelse 
är starkast hos specialskolorna där cirka 70 procent av respondenterna har uppfattningen 
att IT har en betydande positiv effekt för lärandet. IT upplevs även ha en positiv effekt för 
lärandet när det gäller elever med närvaro- eller beteendeproblem.

an investigation of the research evidence relating to ICt pedagogy 
I denna studie från 200� undersöks effekten av IT-pedagogik på elevers kunskapsinlärning. 
Den är baserad på en analys av data från ��0 publicerade rapporter och studier plus ett 
mindre antal fallstudier med lärare vid skolor som har avancerad eller integrerad använd-
ning av IT i skolan. Målet med studien var att analysera hur IT används i skolorna och hur 
lärarnas arbete med IT kan påverka kunskapsinlärningen. 

Studien visar att det är tydligt att användandet av IT i skolan främjar kunskapsinlärning-
en. Dock beror effekten på hur lärarna väljer och använder sina IT-resurser och hur lärarna 
sedan använder dessa i andra aktiviteter i och utanför klassrummet. Studien visar även 
positiva effekter på elevernas motivation.

ICt in schools – the impact of government initiatives five years on
Detta är den tredje uppföljningsrapporten från Ofsted när det gäller den brittiska reger-
ingens initiativ i skolor avseende IT. Rapporten från 200� är huvudsakligen baserad på ��� 
inspektioner 2002–200� inom grundskolan och särskolan. Även några praktikfall togs fram 
som ett underlag till rapporten. 

Rapporten pekar på upplevda positiva effekter inom olika grupper för elevernas betygs-
utveckling, inlärning, samarbete och motivation. Den positiva effekten av IT i skolorna 
fortsätter att öka, även om IT ofta inte är fullt integrerat i det dagliga arbetet och i de olika 
basämnena. Rapporten påvisar tydligt att IT är viktigt som plattform och som medium för 
lärande i olika ämnen.
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Does ICt improve learning and teaching in schools? 
Ett av huvudskälen att arbeta för ett ökat användande av IT i skolan är att man vill öka  
effektiviteten i lärandet och främja elevers kunskapsinlärning. Med detta som mål utgick 
denna studie från 200� utifrån ett antal frågor: 
• Kan man tydligt visa att IT har positiva effekter på lärandet i skolan?
• Hur kan IT användas effektivt i skolan för att främja elevers kunskapsinlärning? 

Drygt 200 studier analyserades för att ge en bred översikt över utbildningens utveckling 
inom området. 

Rapporten pekar på att det finns många och tydliga tecken på att IT kan hjälpa elever att 
lära och lärare att utbilda mer effektivt. Rapporten pekar på mätbara positiva effekter på 
betygsutveckling, inlärning, samarbete och motivation. Slutsatsen är dock att IT måste an-
vändas på rätt sätt för att skapa dessa positiva effekter.

Using ICt to enhance home-school links  
– an evaluation of current practice in England
Denna utvärdering från 200� handlar om dagens användning i Storbritannien av vad som 
kallas Home School Links, vilket kan sägas vara ett sätt att kommunicera, både formellt och 
informellt, mellan skolan och hemmet. Det är även ett sätt att öka hemmens tillgång till 
elevens betyg, scheman och övrig viktig information. En enkätundersökning besvarades av 
11� utvalda skolor. Mindre praktikfall fanns även på utvalda skolor. 

Rapporten pekar på svårigheten att redan nu vara tydlig i sina slutsatser kring effekten av 
detta projekt, eftersom Home School Links är en relativt ny företeelse i Storbritannien. Men 
baserat på gjorda fallstudier kan man enligt rapporten ändå hävda att det finns upplevda 
positiva effekter av IT när det gäller elevers motivation och att IT främjar ett flexibelt lä-
rande både i skolan och i hemmet.

Impact 2 
Impact 2 är en av de mest omfattade studierna i Storbritannien kring IT och dess effekt på 
kunskapsinlärning. Vid denna utvärdering användes ett antal olika tekniker, bland annat 
enkäter, praktikfall och intervjuer. Studien, som publicerades 2002, genomfördes under tre 
år (1999–2002) och dess syfte var att göra en utvärdering av IT-användningen kopplat till 
barns resultat med hjälp av ett representativt urval av engelska skolor. Totalt 2 179 elever i 
�0 skolor studerades, varav �0 skolor i de tidigare årskurserna av grundskolan, 2� skolor i 
de senare årskurserna av grundskolan samt � specialskolor. 

Målet med studien var bland annat att identifiera effekten av nätverkande tekniker i och 
utanför skolan och att undersöka om detta påverkar effekten av färdigheter i skolan för 
elever mellan � och 1� år. Ett annat mål med studien var att skapa ny kunskap om hur IT 
kan och bör användas för att främja elevers utveckling i skolan. 

Denna studie visar att det i de flesta fall finns ett positivt samband mellan IT-användning 
i skolan och betygsutvecklingen för eleverna, bland annat när det gäller engelska, matema-
tik och naturvetenskap.

Computers for teachers – Evaluation
Syftet med detta projekt var att hjälpa lärare i England att höja betygsnivåerna genom att 
ge dem tillgång till en egen persondator (bärbar eller stationär). Totalt 2� 000 lärare fick 
erbjudandet att köpa en dator till halva priset. Projektet genomfördes och utvärderades i 
två steg. 
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Den första utvärderingen visar positiva effekter på lärares självförtroende och kunskap 
kring användandet av IT men även positiva effekter för eleverna. 

Den andra fasen av utvärderingen genomfördes genom två olika enkäter (nuläge plus 
uppföljning) och fokuserade specifikt på lärare i matematik för elever mellan 11 och 1� år. 
Denna utvärdering visar att lärarna uppfattning om att denna insats har hjälpt dem i ut-
vecklingen av deras produktivitet i undervisningen var stark. Drygt hälften av lärarna tyckte 
dessutom att projektet hade ökat elevernas kunskapsinhämtning i skolan. Utvärderingen 
genomfördes 2001–200�.

USa

the impact of Maine’s One-to-One Laptop Program  
on Middle School teachers and students
Den inledande fasen av Maine Learning Technology Initiative (2002–200�) innebar att alla 
delstatens elever (27 000) i sjunde och åttonde klass plus deras lärare (1 700) fick bärbara 
datorer. Skolorna och lärarna fick tekniskt stöd och även stöd för hur man integrerar bär-
bara datorer i det dagliga pedagogiska arbetet. Denna studie från 200� gjordes med hjälp 
av enkäter till elever och lärare plus observationer i skolorna. 

Enligt studien finns det tydliga tecken på att bärbara datorer till lärare och elever för-
bättrar lärandet och därmed kunskapsinlärningen. Mellan 70 och �0 procent av lärarna 
upplevde att bärbara datorer gav en positiv effekt på elevernas betygsutveckling, inlärning, 
samarbete och motivation. 

Det finns även vissa tecken på att projektet har ökat närvaron i skolan hos vissa elever.

a Meta-analysis of the Effectiveness of teaching and Learning  
With technology on Students Outcomes
Denna metaanalys från 200� hade som syfte att värdera informationsteknikens effekt på 
lärandet och elevers utveckling. En viktig fråga för denna analys var hur tydliga de erfaren-
hetsbaserade studierna är när det gäller ett positivt samband mellan lärandet med hjälp av tek-
nik och elevers studieresultat. Totalt analyserades �2 studier, vilket omfattar cirka 7 000 elever. 

Analysen indikerar att lärande med hjälp av teknik har en liten men positiv effekt på 
elevers studieresultat jämfört med traditionellt lärande, och resultatet från studien visar att 
effekten av teknik på elevers studieresultat är större än vad man tidigare har trott. 

Övriga Europa/OECD

the ICt Impact Report
Denna rapport från 200� analyserar slutsatserna från 17 olika effektstudier och enkätunder-
sökningar på nationell och internationell nivå inom Europa. Dessa studier påvisar tydligt ett 
antal fördelar och effekter med IT i skolan. De olika studierna omfattar storskaliga effektstu-
dier, utvärderingar av nationella program och insatser, nationella inspektionsrapporter etc. 

Sex av studierna är mer kvantitativa och försöker undersöka ett direkt samband mellan 
användandet av IT och elevers skolresultat genom att analysera statistiska korrelationer. Dessa 
visar bland annat att IT har en positiv effekt för elever i de tidigare årskurserna av grundskolan 
när det gäller inlärning och betygsnivåer i det engelska språket, design och teknik. 

En av de studerade rapporterna, PISA-studien, påvisar ett positivt samband mellan 
användandet av IT och betygsnivåer i matematik. Den största effekten av IT-investeringar 
upplevs när skolor använder tekniken fokuserat och effektivt. En mycket stor andel av lärarna 
inom OECD upplever att IT har en stor positiv effekt när det gäller elevers motivation. Även 
samarbetet mellan elever är större när det arbetar med IT i skolan. 
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are Students Ready for a technology-Rich World?  
– What PISa-Studies tell us 
Denna rapport från 200� är gjord som ett samarbete mellan de länder som har deltagit i 
PISA-studien, PISA-konsortiet20 och OECD. Rapporten analyserar resultaten från tidigare 
PISA-studier. PISA-studien mäter 1�-åriga elevers skolresultat och hur eleverna kan använ-
da sin kunskap och sina erfarenheter för att möta utmaningarna i vardagen. PISA mäter 
bland annat elevers resultat i matematik, läsning, naturvetenskap men även den generella 
förmågan till problemlösning. Denna rapport visar bland annat hur elever använder dato-
rer för olika typer av uppgifter. 

Rapporten visar att det finns ett starkt positivt samband mellan tillgången till och an-
vändningen av IT och elevers skolresultat. En slutsats från rapporten är att den minoritet 
som har liten tillgång till datorer, och därmed lite erfarenhet av datorer, har sämre prestatio-
ner i skolan generellt.

ICt and pedagogy – a review of the research literature
Denna översikt från 200� av befintlig litteratur och studier inom EU och OECD tittar på 
effekten av IT-pedagogik på elevers kunskapsinhämtning. Studien baseras på slutsatser och 
analyser från publicerade forskningsrapporter plus ett mindre antal fallstudier i skolor med 
avancerade eller integrerad användning av IT. Denna studie är en av två litteraturstudier 
som gjordes som en del av det brittiska projektet ICT and Attainment. Bägge dessa studier 
är gjorda av samma forskningsteam och med liknande metoder och upplägg. 

Denna studie visar att när lärare använder sin kunskap i både basämnet och kring hur 
elever förstår innehållet, så får IT en mer direkt effekt på elevernas kunskapsinhämtning. 
Den största positiva effekten får man om eleven är uppmuntrad att tänka självständigt och 
får reflektera över sin egen förståelse och kunskap. 

Student Learning in the Information Landscape 
Denna utvärdering från 200� gjordes för att värdera hur effektiva skolor i Nya Zeeland var 
när det gällde att stödja elevers lärande i det nya informationssamhället. Utvärderingen 
gjordes med hjälp av intervjuer och besök på �1� statliga skolor på olika utbildningsnivåer. 

Det är enligt denna utvärdering viktigt att föra in kunskap om informationsinhämtning i 
utbildningen, för att eleverna ska bli informerade och deltagande medborgare. Denna kun-
skap kan ses som en process för att eleverna ska få rätt färdigheter, attityd och värderingar 
för att effektivt navigera och använda digitala resurser, som Internet. Elever behöver dessut-
om ha en positiv attityd till att läsa, för att effektivt kunna fungera i informationssamhället. 

En viktig fråga kring utvecklingen av dessa attityder är om skolan kunde skapa en skol-
kultur som främjar denna utveckling. Utvärderingen visar att i �1 procent av skolorna för 
de tidigare årskurserna av grundskolan utvecklades elevernas attityder positivt när det gäl-
ler läsande, tack vare skolans främjande arbete kring en lärande skolmiljö. 

ICt and attainment – a review of the research literature
Denna översikt från 200� av befintlig litteratur och studier inom EU och OECD tittar på 
effekten på kunskapsinlärning för elever. Studien omfattar datainsamling från olika källor 
publicerade på engelska, huvudsakligen från 1990 och framåt – bland annat kvantitativa 
enkätundersökningar, statistiska publikationer, fallstudier och metadataanalyser. 

Analysen av litteraturen visar en tydlig positiv effekt av användningen av IT i skolan på 
elevers kunskapsinhämtning i de flesta nationellt fastställda ämnen. Den mest säkerställda 
effekten finns i engelska, matematik och naturvetenskap på alla nivåer av grundskolan. 
Studien visar dessutom ett starkt samband mellan det sätt som IT används på och elevers 
kunskapsinhämtning, vilket indikerar att en viktig komponent är läraren och dennes peda-
gogiska förhållningssätt till IT. 
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IT bidrar enligt studierna i denna analys till positiva effekter när det gäller elevers ut-
veckling och inlärning av ett antal färdigheter. Detta innebär en möjlighet till ökad 
måluppfyllelse för skolan och dess verksamhet. Det är dock användningen av IT i skolan 

under vissa omständigheter som har en effekt på elevers inlärning, och det finns även ett 
antal omgivande och påverkande faktorer som är viktiga när det gäller att skapa dessa 
effekter (se kapitel �). 

Analysen i denna rapport är baserad på författarens tolkning av de granskade studierna och 
deras slutsatser kring effekter för elevernas utveckling i skolan. Ett urval av dessa studiers 
slutsatser lyfts fram för att försöka tydliggöra vilka insatser som gör nytta och i vilket kontext 
detta sker. Analysen i denna rapport fokuserar på olika rapporters slutsatser när det gäller 
påvisade effekter; den har inte fokus på de fall där effekter inte har kunnat påvisas. 

Olika metoder för värdering av effekt

Det finns olika metoder att värdera effekten av olika insatser. De har dock alla sina fördelar 
och nackdelar. En möjlig metod är att genomföra försök med slumpmässiga urval där en 
grupp elever använder IT medan en annan inte gör det (en kontrollgrupp). Sedan mäter 
man effekten på inlärningen i dessa grupper. Den metoden tillämpas dock sällan i utbild-
ningssektorn av etiska skäl. 

En annan metod är inriktad på att mäta direkt effekt, till exempel genom elevernas betyg. 
I detta fall jämförs betygsnivåerna med hur ofta tekniken används och hur tekniken används 
i undervisningen. Denna metod användes till exempel i samband med det engelska forsk-
ningsprojektet Impact 2. Metoden löser emellertid inte problemet med att isolera IT från 
andra faktorer som kan påverka betygen. 

Slutligen finns det en tredje metod som innebär att relevanta aktörer uppskattar den 
effekt som IT har haft på dem. I detta fall blir de inblandade deltagarna tillfrågade om hur 
de personligen upplever effekten av IT. Detta är en metod som ger utrymme att uppskatta 
effekterna av IT mot bakgrund av den komplexa vardagen i skolan. Nackdelen med denna 
metod är att de tillfrågade inte nödvändigtvis har funderat över effekterna av IT, även om 
de har använt sig av IT.21 

attityder kring användning av It i skolan
Den svenska studien IT i skolan 2006 – attitydundersökning visar att ”såväl en bred majoritet 
av gymnasieeleverna som flertalet lärare upplever den pedagogiska nyttan av IT i skolarbetet 
som stor”. Skolledare ser generellt sett i större utsträckning fördelar med att använda IT i 
undervisningen än lärare och elever. 

Fler än 90 procent av undersökta grupperna tycker att IT underlättar elevernas informa-
tionssökning. Mellan 70 och 90 procent anser att fördelarna med IT i undervisningen är att 
det ger naturlig datorvana, ökar motivationen för skolarbetet, underlättar inlärningen, 
stimulerar skrivprocessen och ger möjlighet till simulering av olika förlopp. Alla grupper 
ser generella fördelar i större utsträckning i denna undersökning jämfört med tidigare år.
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Cirka �0 procent av gymnasieeleverna, en siffra som hållit sig någorlunda konstant de 
senaste åren, tycker att IT-användningen bidragit till att förbättra deras förmåga att uttrycka 
sig skriftligt. Nästan 7� procent av lärarna anser att användandet av IT ökat möjligheterna 
att anpassa undervisningen i tid och rum. 

Lärare, skolledare och gymnasieelever tycker att användandet av Internet har förbättrat 
skolornas möjligheter till internationella kontakter. Lärare och skolledare är överens om att 
IT i skolan kan ge stöd till elever med behov av särskilt stöd. 

Effekter på betygsutveckling och inlärning
Det finns tydliga indikationer på att IT främjar elevers motivation och lärande. Det finns 
även ett ökande antal studier som tydligt visar att användningen av IT i skolan är positivt 
för utvecklingen av betygen i skolan.22 OECD-rapporten Are students Ready for a Technology 
– Rich World? – What PISA-studies tells us2� ställer frågan hur elevers användning av datorer 
är kopplat till deras prestationer. 

Den minoritet av elever som fortfarande har en begränsad tillgång till datorer presterade 
under OECD-genomsnittet i PISA-studien 200�. Detta var särskilt tydligt för elever som 
inte hade tillgång till dator i hemmet. I de flesta länder fanns denna effekt hos elever med 
olika socioekonomisk bakgrund. Elever med den kortaste erfarenheten av datorer i skolan 
eller i hemmet fick sämre testresultat generellt sett i PISA-studien 200�. De elever som hade 
mindre än ett års erfarenhet av datorer kunde normalt endast utföra de enklaste matema-
tikuppgifterna, och elever med lågt självförtroende kring deras förmåga att utföra enklare 
arbetsuppgifter på datorn eller att använda Internet fick mycket sämre resultat i matematik 
(PISA 200�) än de elever som hade ett stort självförtroende. 

En sak som är tydlig från denna rapport är att elevers tillgång till datorer och deras själv-
förtroende i användandet av datorer påverkar resultaten för eleverna. Elevers användning 
av datorer i hemmet är av stor betydelse för en positiv utveckling av elevernas resultat. Rap-
porten visar dock att de mest frekventa användarna av datorer får något sämre resultat än 
de som har en medelhög användning. En fråga man därför kan ställa sig är hur dessa hög-
frekventa användare använder sina datorer och om de drar nytta av tekniken på rätt sätt. 

Studien Impact 22� visar att IT-användningen främjar ett ökat engagemang i ämnet, ger 
utrymme för reflektion och analys samt bidrar till utvecklingen av färdigheter kopplade till 
kommunikation. Intervjuer med lärare under studien visade att ”de normalt var övertygade 
om potentialen med Internet och med IT generellt sett, men att de var osäkra på hur de 
skulle utveckla ett effektivt användande eller hur man skulle integrera IT i lärprocessen”. 

Effekten av IT på elevers motivation var,  vilket var det som de flesta lärarna lyfte fram, 
särskilt tydlig för elever som tidigare haft svårt att engagera sig i skolarbetet. 

Studier med hjälp av klassrumsobservationer visar att IT kan integreras på en mängd 
olika sätt i olika ämnen. Det fanns många exempel på att inlärningsprocessen förstärktes 
när IT integrerades med det specifika ämnet. 

En omfattande undersökning av europeiska studier kring effekten av IT i skolan är gjord 
av European Schoolnet.2� Den rapporten visar att samtliga granskade studier har visat ett an-
tal viktiga övergripande fördelar med IT kopplat till lärande. De fördelar som lyfts fram är 
effekten av IT på elevers motivation och färdigheter och självständighet men även utveck-
lingen av samarbetet i grupp. En ökad motivation hos eleverna innebär en ökad uppmärk-
samhet och ett ökat engagemang under lektionerna, vilket i sin tur främjar lärandet. Ett 
individualiserat lärande främjas med hjälp av IT – ett lärande där eleven kan arbetar själv-
ständigt, i sin egen takt och kopplat till sina personliga behov. Eleverna tar även ett större 
ansvar för sig egen lärprocess. 
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Det verkar som IT både kan vara bra för de akademiskt starka och de något svagare elever-
na. Även studenter med särskilda behov främjas av IT användning i skolan. Studier visar dock 
att man inte endast kan fokusera på teknik för att dessa fördelar ska uppkomma; man måste 
även ha ett fokuserat arbete på användningen av tekniken kopplat till en pedagogisk idé. Den 
övergripande bilden är att det är tydligt att IT har en positiv effekt på dels kunskapsinlärning 
(mätbar respektive upplevd effekt), dels prestationer i specifika ämnen. Sex olika studier visar 
att det är statistiskt säkerställt att IT kan förstärka kunskapsinlärningen i olika ämnen. 

Effekter på specifika ämnen
The ICT Impact Report lyfter fram The Becta Review 2006 som en studie som påvisat positi-
va effekter av IT-användningen på inlärning i engelska, naturvetenskap, design och teknik. 
Även specifika tekniker, till exempel interaktiva skrivtavlor, har en positiv effekt på brit-
tiska elevers prestationer i läs- och skrivinlärning, matematik och naturvetenskap. Denna 
effekt var särskilt hög för lågpresterande elever i engelska och skrivinlärning. 

De flesta studier som beskriver en upplevd effekt av IT kopplat till elevernas prestationer 
ger en positiv bild där lärarna upplevs vara övertygade om effekten på matematik samt läs- 
och skrivinlärning. 

Ett litet antal studier (huvudsakligen från Storbritannien) har kunnat påvisa ett direkt 
samband mellan användandet av IT och kunskapsinlärning. Det finns dock vissa problem 
med att påvisa detta direkta samband, eftersom det är svårt att dra generaliserbara slutsatser 
kopplade till studier av en viss situation, en viss typ av användning eller ett visst pedagogiskt 
synsätt. Man kan säga att ju mer inbäddad eller integrerad en specifik teknik är, desto hö-
gre är effekten, vilket är en viktig slutsats generellt sett när det gäller synen på IT i lärandet. 
Även om det finns ett växande antal studier som visar positiva effekter av IT på elever beror 
denna potentiella effekt till stor del på hur lärare använder IT i undervisningen. Studier vi-
sar även att det är svårt att förändra lärares traditionella pedagogik och synsätt när det gäller 
undervisning och lärande. 

I en omfattande brittisk översikt kring forskning och studier inom området2� har man 
bland annat tittat på rapporten ICT and attainment av Cox m.fl.27 I Cox rapport påvisades 
ett tydligt positivt samband mellan IT och kunskapsinhämtning i nästan alla ämnen i den 
nationella läroplanen. Tydligast är sambandet när det gäller engelska, matematik och natur-
vetenskap. I dessa kärnämnen har även stora investeringar gjorts när det gäller ämnesspeci-
fika digitala lärresurser för att främja inlärning och utbildning. 

IT har även betydelse för språkutvecklingen generellt, speciellt i tidiga skeden av inlär-
ningsprocessen samt vid inlärning av moderna främmande språk kopplat till igenkänning 
av ord eller uppbyggnad av ordförråd. Lärarens pedagogik har dessutom stor betydelse för 
elevens kunskapsinlärning när det gäller val av teknik eller hur tekniken används under lek-
tionen samt i vilken grad läraren förbereder sin lektion. 

Den största delen av forskningen visar att de lärresurser som finns till förfogande är relativt 
begränsade och att de ofta används endast av individuella lärare – inte av hela grupper av 
lärare. Rapporten från Condie m.fl. pekar på att det är själva omfattningen av IT-använd-
ningen som har påverkan på effekter avseende kunskapsinlärning. Den mest effektiva 
användningen sker när IT är direkt kopplat till målen för läroplanen och utvecklingen av 
specifika färdigheter samt när IT är en integrerad del av lärprocessen. 

Det är inte möjligt att dra några generella slutsatser med stöd av dagens forskning kring 
effekter hos olika åldersgrupper när det gäller användningen av IT. Elever i olika åldrar 
kan ha olika tillgång till IT och det kan även vara vissa typer av lärresurser som är mer eller 
mindre anpassade efter olika åldrar eller nivåer av förkunskaper. Det finns en del studier 
som mäter hur ofta elever har tillgång till IT i relation till vilken socialgrupp eller etnisk 
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grupp man tillhör, men det finns inga tydliga bevis på ett samband mellan tillgången på IT 
hos olika socialgrupper eller etniska grupper och elevers kunskapsinlärning.

Rapporten The Becta Review 2006 lyfter fram en studie2� kring IT-användningen i brit-
tiska hem. Studien finner att användningen av IT för utbildningsändamål är direkt länkad 
till en viss ökning av kunskapsinlärningen jämfört med förväntade nivåer i matematik för 
barn som är � respektive 9 år. Det syns även en viss effekt på engelska och matematik för  
11-åriga barn. Samtidigt finns ett samband mellan en väsentligt ökad användning av IT för 
avkoppling och en omfattande minskning av kunskapsinlärningen kopplat till förväntade mål. 
Slutsatsen från denna rapport är att det inte är tillgången eller den generella användningen av 
IT som påverkar kunskapsinlärningen, utan att den styrs av hur man använder tekniken. 

Ett flertal studier29 drar slutsatsen att när IT är en integrerad del av lektionen, så har det 
en positiv effekt på kunskapsinhämtningen. En slutsats som studien Impact 2�0 drar är att 
användandet av IT kan motivera elever och resultera i positiva effekter för kunskapsinlär-
ningen för de elever som har relativt hög användning av IT i sin ämnesspecifika inlärning. 
Impact 2 visar statistiskt säkerställda samband mellan IT-användning och resultaten på na-
tionella test i engelska (elever 7–11 år), plus prov i naturvetenskap�1 (1�–1� år) samt design 
och teknik (1�–1� år).

Det har tidigare funnits få studier i den ekonomiska litteraturen som kunnat påvisa ett posi-
tivt direkt samband mellan IT-investeringar och betygsutvecklingen i de tidigare årskurserna 
av grundskolan i Storbritannien. Rapporten New technology in Schools: Is there a payoff?32 visar 
dock ett samband kopplat till utvecklingen i engelska – ett ämne där IT ofta används som stöd 
för inlärning. Den visar även ett visst positivt samband mellan IT-investeringar och tester i 
naturvetenskap. Däremot syns ingen direkt och mätbar effekt kopplad till matematik. 

Rapporten New technology in Schools: Is there a payoff? drar slutsatsen att det är den sam-
manlagda effekten av ökade IT-investeringar samt en positiv och främjande skolmiljö som 
på ett effektivt sätt skapar positiva effekter i grundskolans tidigare årskurser. Rapporten drar 
även slutsatsen att det därmed sannolikt finns ett samband mellan en markant ökning av 
IT-investeringar och utvecklingen av elevers betygsutveckling. 

En indisk studie�� kring IT i slumområden visar ett oväntat och intressant samband mel-
lan IT-investeringar och effekter på betygsutvecklingen i matematik. Denna studie är in-
tressant för att den visar ett direkt positivt samband mellan undervisning med IT-stöd och 
utvecklingen för missgynnade barn.

En rapport från Ofsted�� visar effekter i de tidigare årskurserna av grundskolan när det 
gäller IT-användning. Eleverna är väldigt positiva till användandet av IT, de engagerar 
sig under lektionerna, och beteendet och deras attityder till lärande är bra. Generellt sett 
utvecklads elevernas arbete snabbare när de uppmuntras att tillämpa sina IT-kunskaper i 
lärandet för alla delar av läroplanen. 

Det finns även säkra tecken på att eleverna utvecklas mycket bra, när IT används effektivt 
för att förstärka lärandet i läs- och skrivinlärning. Speciellt gäller detta dem som tidigare har 
haft problem med beteendet eller med negativa attityder till lärandet. 

När IT blir ett normalt inslag i klassrummet och i det pedagogiska arbetet finns det, en-
ligt rapporten The impact of ICT in schools, a landscape review,�� klara tecken på positiva 
effekter för både lärande och elevernas prestationer. Rapporten pekar på ett flertal studier 
som funnit bevis för att visuella tekniker (till exempel animationer, simulationer och rörliga 
bilder) engagerar elever och förstärker den begreppsmässiga förståelsen. 

Generellt sett är bevisen för att IT har effekt på kunskapsinlärningen inte helt entydiga 
eller statistiskt säkerställda, eftersom många studier baserar sina slutsatser på den upplevda 
effekten hos lärare och övriga. Skolor arbetar med ett stort antal projekt och initiativ som 
har till syfte att öka prestationerna och kunskapsinlärningen, vilket gör det svårt att särskilja 
effekten av en specifik insats från de övriga insatserna. 

�8..Valentine.m.fl.,.�005,.Children and Young People´s Home Use of ICT for Educational Purposes, DfES

�9..Passey.m.fl.,.�004,.The motivational effect of ICT on pupils,.DfES,.plus.rapporter.från.Ofsted.och.Her.Majesty’s.Inspectorate.of.

Education

�0..Harrisson.m.fl.,.�001,.Impact2,.Becta

�1..General.Certificate.of.Secondary.Education.,.avgångsexamen.från.de.senare.årskurserna.i.grundskolan

��..Machin.m.fl.,.�006,.New.Technology.in.Schools,.IZA

��..Banerjee.m.fl.,.�00�,.Remedying education: Evidence from Two Randomized Experiments in India
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�5..Condie.m.fl.,.�007,.The impact of ICT in schools – a landscape review, Becta.Research
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Att e-lärande de facto har en positiv effekt på kunskapsinlärning visar dock en utvärdering av 
programmet Scholar – ett online-program som skapades för att stödja elevers arbete inför natio-
nella prov i naturvetenskap och matematik. I ämnet geografi visar det sig att IT förstärker elever-
nas kunskap genom att IT ökar tillgången till lärresurser, förbättrar presentationen av rapporter 
och skriftliga arbetsuppgifter samt underlättar kommunikationen och upplevelsen kopplad 
till tid och rum.�� Liknande erfarenheter finns när det gäller inlärning i ämnet historia. 

När teknik som geografiska informationssystem används i klassrummet i kombination 
med digitala lärresurser kan inlärningen stödjas i ämnen som historia och religionskun-
skap. Det finns också indikationer att IT erbjuder många fördelar när det gäller inlärning 
av moderna utländska språk. Lärare experimenterar med en mängd olika resurser som till 
exempel ordbehandlare, bloggar, författarverktyg, videokonferenser, interaktiv video, multi-
media, presentationsprogramvara, kalkylblad, interaktiva skrivtavlor och databaser. Många 
skrivaktiviteter på dator har visat sig uppmuntra elever att använda nya språkkunskaper och 
stödja dem med färger, bilder, ljud och video.�7 Simulationer har visat sig hjälpa studenter till 
ökad förståelse för vetenskapliga principer och samband. De gör det även möjligt att genom-
föra och visa upp experiment som annars skulle vara svåra att genomföra i en skolmiljö.�� 

Andra studier visar att svårbegripliga koncept lättare kan användas i lärandet när IT an-
vänds, och att det blir möjlighet för eleverna att fokusera på tolkning och analys av data.�9 
Potentialen med IT för kreativiteten är tydlig när det gäller musik, där IT generellt sett 
har en positiv effekt för undervisning och lärande eftersom det förstärker utvecklingen av 
många olika typer av musikaliska färdigheter.�0

Motivation
Det finns, enligt en översikt från Becta Research,�1 en stor mängd studier och rapporter som 
funnit tydliga tecken på att IT i lärande skapar effekter på elevers motivation och engage-
mang. Effekter på motivation hittas ofta i klassrum som fokuserar på lärandet som process, 
snarare än på att lösa en specifik arbetsuppgift. 

I matematik har forskning visat att IT ökar elevers motivation, ger ett ökat fokus på stra-
tegier och tolkning, ger snabbare och mer precis återkoppling till elever samt ökar elevers 
samarbete och samverkan. Användningen av IT har också gett ett stort bidrag till utveck-
lingen av problemslösningsförmåga, numeriska beräkningar i praktiken samt utforskande 
av mönster och samband.

I översikten The impact of ICT in schools – a landscape review lyfts slutsatser fram från en 
studie av Passey m.fl. som säger att IT kan främja elevers syn på lärande och skapa möjlig-
heter för eleverna att se en lösning på en uppgift. Enligt Passey upplever lärare i de senare 
årskurserna av grundskolan att IT har en positiv effekt på elevers intresse och attityder till 
skolarbetet. Eleverna sätter ett värde i sitt eget arbete och är mer fokuserade på att leverera 
en arbetsuppgift i tid. 

Användandet av IT är också effektivt när eleverna upplever att arbetsuppgiften uppfyller 
sitt syfte och att IT är integrerat i lärprocessen på ett sätt som förstärker och utvecklar läran-
det så att effekten av lektionen bli mer långsiktig.

nätverkande och samarbete
Rapporten A Meta-Analysis of the effectiveness of teaching�2 hävdar att det är viktigt att på-
visa effekter av IT på undervisning och lärande, eftersom studier visar att användandet av 
teknik kan förändra lärares pedagogiska angreppssätt – från en lärarcentrerad eller lärar-
ledd modell till en mer elevcentrerad modell, där eleverna arbetar tillsammans, har möjlig-
het att göra egna val och tar en aktiv roll i lärandet. Det är dock relativt få metastudier som 
har fokuserat på detta område. 

�6..Condie.m.fl.,.�007,.The impact of ICT in schools – a landscape review, Becta.Research

�7..National.Centre.for.Languages/CILT,.�005,.Digital video in the MFL classroom
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En rapport från Waxman m.fl. visar att effekten av IT för elevers kunskapsinhämtning 
är cirka dubbelt så stor som tidigare analyser av detta slag har visat. Detta indikerar att den 
övergripande effekten av teknik på elevers utveckling är större än vad man tidigare trott. 

Den svenska utvärderingen av ITiS visar att det problembaserade lärandet erbjuder en 
större frihet för eleverna. Lärarna förväntar sig att eleverna ska ta ansvar för att planera, 
genomföra och redovisa sina arbeten på ett bra sätt och eleverna är i hög grad hänvisade till 
varandra eftersom arbetet ofta genomförs i grupper. Många lärare har förvånats över det 
ansvar och engagemang som eleverna har visat under ITiS. Likaså menar lärarna att elev-
erna har stöttat varandra på ett föredömligt sett och använt varandra som resurs, inte minst 
avseende datorkunskaper. Elevers olika kompetens och egenskaper kommer tydligare till 
uttryck när flexibla undervisningsformer tillämpas och när olika informationskällor och 
pedagogiska verktyg används, menar lärarna. 

Lärarnas intryck är dock att eleverna behöver mer hjälp med arbetet i ITiS än vad lärarna 
tidigare trodde. Enligt lärarna är det dessutom svårare att kontrollera elevernas arbete när 
eleverna sitter utspridda och arbetar. Vidare anser lärarna att de har en tendens att styra 
eleverna alltför mycket och att de i ökande grad behöver anpassa undervisningen till elevers 
skiftande motivation och kompetens.

Barn med särskilda behov
En svensk utvärdering�� från Lärarhögskolan i Stockholm av insatser kring kompetensut-
veckling av specialpedagoger ser en tydlig upplevd nytta av IT som ett redskap för elever 
med särskilda behov. Många av deltagarna i denna kompetensutveckling utrycker frus-
tration över att ”de är medvetna om att IT kan innebära stora vinster för eleverna, men att 
de själva inte har kunskap och/eller tid att utveckla användningen”. Sjuttiofem procent av 
deltagarna anser att IT kan vara speciellt bra för elever med vissa funktionshinder eller in-
lärningssvårigheter. 

De pedagoger som arbetar i lägre årskurser menar att de lättare kan utgå från elevers 
egna erfarenheter och tankar när tekniska hjälpmedel används i klassrummet och att tek-
niska hjälpmedel som IT kan hjälpa svaga elever att använda mer eget material. 

Pedagoger med äldre elever upplever ofta sin roll som handledande. De uppger att deras 
elever kan arbeta mer självständigt och bland annat rätta sina arbeten själva med hjälp av 
IT. IT kan enligt de flesta pedagogerna underlätta skrivandet, läxläsningen och i viss mån 
vara en tillgång som informationskälla genom Internet. 

Lärarna konstaterar också att i många fall kan datoranvändning hjälpa dem att individu-
alisera undervisningen genom olika övningsprogram som kan anpassas till elevens nivå. 

Det framgår också av resultaten att det finns ett behov och intresse hos pedagogerna att 
tillägna sig ökade kunskaper om hur IT kan användas som ett kompensatoriskt verktyg el-
ler hjälpmedel för lärande. Utbildningsbakgrund och vanan att använda IT ser olika ut hos 
pedagogerna, och av denna anledning måste utbildningar skräddarsys utifrån deras behov. 
Det unika som IT har att erbjuda måste därtill fokuseras tydligare. Risken är annars att IT 
används med gamla pedagogiska metoder i stället för att nya arbetssätt utvecklas. Den för-
ändringspotential som ligger i att använda IT för barn i behov av särskilt stöd måste även 
diskuteras ur ett organisationsperspektiv.

Enligt studien ICT in Schools Survey 2004�� upplevs IT generellt sett ha en positiv effekt 
när det gäller att hjälpa elever med särskilda behov att ta del av den brittiska nationella läro-
planen. Tillfrågade särskolor i denna undersökning har en mer positiv syn än grundskolan 
avseende den effekt som IT har på dessa elever. De skolor som kommit lite längre i sin an-
vändning, mognad och självförtroende avseende IT, och uppmättes vara mer ”e-mogna”�� 
upplever oftare att IT har en positiv effekt på elever med särskilda behov. 

4�..Brodin.m.fl.,.�004,.Lyrisk, arg och frustrerad – Riktad kompetensutveckling för specialpedagoger inom ITiS,.Lärarhögskolan.i.Stockholm
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Användning av IT för att återintegrera elever med närvaro- eller beteendeproblem kan 
även sättas i relation till graden av e-mognad. I grundskolan var de skolor med minst e-
mognad också minst troliga att använda IT för återintegration. De skolor som hade högst 
e-mognad var de mest troliga att använda IT för detta. Denna mätning gjordes som en sam-
manvägning av upplevd nivå av skolans IT-strategi, Internetaccess, personalens kunskap 
och självförtroende samt skolan IT-användning i matematik, engelska och naturvetenskap.

Ofsted (200�a) visar i en studie att användandet av e-post påverkar betygsutvecklingen 
positivt för de elever i de tidigare årskurserna av grundskolan som har tidigare varit ovilliga 
att lära sig saker. I en studie från RNID�� (200�) kring döva elever påvisas att betygsutveck-
lingen och motivationen hos eleverna påverkas positivt när IT används på ett effektivt sätt. 

Ofsteds granskning�7 av användandet av IT vid fysisk träning (i de senare årskurserna av 
grundskolan) påvisar ett positivt samband mellan IT och kunskapsinlärning hos elever mel-
lan 1� och 1� år, där användandet av digital video förbättrade elevernas rörelser och deras 
förmåga att observera och analysera olika rörelser. Andra saker som förbättrades var moti-
vationen att lära sig saker och ett mer konsekvent och noggrant framträdande. 

Det finns även studier som visar hur IT används för barn med särskilda behov och att IT 
kan förbättra attityder, koncentrationen och motivation till lärandet. Till exempel har projekt 
som Notschool48 med mobil teknik visat sig stödja lärandet för elever som är på gränsen att 
hoppa av skolan, saknar förtroende för vuxna, har liten motivation eller på annat sätt har 
svårigheter att delta i lärandet. Notschool är ett nationellt Internetbaserat nätverk som er-
bjuder ett alternativ till traditionell utbildning för unga människor som av olika orsaker inte 
längre klarar av skolarbetet. 

Det finns ett antal studier om hur datoriserade register över eleverna förbättrar närvaron 
i skolan. I en studie�9 svarar �0 procent av lärarna inom de tidigare årskurserna av grund-
skolan och �0 procent av de senare årskurserna av grundskolan att närvaron ökade efter 
införandet av register över närvaro respektive frånvaro hos eleverna. I andra studier�0 pekas 
på vissa svårigheter kring analysen och uppföljningen av en hög nivå av frånvaro, samtidigt 
som lärarna ser ett positivt samband till en förbättrad och ökad dialog mellan hem och skola. 
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Det finns ett antal omgivande och påverkande faktorer som är viktiga när det gäller 
att skapa positiva effekter avseende elevers utveckling och inlärning. Nedan  
beskrivs några av de mer centrala faktorerna för elevers utveckling. 

5. Omgivande och  
påverkande faktorer

elevens  
utveckling/ 

inlärning

tillgång till teknik

användning av teknik

nya roller

Lärresurser

Integrering av It

Samarbete hem-skola

Planering/uppföljning

Pedagogik

kunskap

Figur.�..Omgivande.och.påverkande.faktorer..för.elevers.utveckling.och.inlärning.

Ovanstående figur visar en förenklad bild av den tankemodell som används i denna 
analys, en bild av ett antal omgivande och påverkande faktorer som påverkar elevers 
utveckling och inlärning på olika sätt. 

användning av teknik
Enligt studien IT i skolan 2006 – attitydundersökning använder allt fler svenska lärare Internet 
i undervisningen, och användningen har ökat sedan 200�. Drygt �0 procent av de lärare som 
har tillgång till Internet i skolan använder detta i hög utsträckning i undervisningen. Gym-
nasielärare använder Internet i högre grad än grundskollärare, och lärare som har varit med i 
programmet ITiS är mer benägna att använda Internet i undervisningen än övriga lärare. 
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Andelen lärare som tycker de har stor nytta av datorn som pedagogiskt verktyg i under-
visningen har ökat under de senaste åren; nu är andelen knappt �0 procent. Gymnasielärare 
ser nyttan i högre grad än grundskollärare och yngre lärare anser i högre grad än äldre att 
de har stor nytta av att använda datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Gymna-
sieelever, lärare och skolledare är alla positivt inställda till att använda Internet i undervis-
ningen; skolledare är dock mer positiva än lärare och gymnasieelever. 

Studien IT i skolan 2006 – attitydundersökning visar att lärare högre grad än skolledare 
och elever ser hinder för att använda Internet i undervisningen. De största hindren lärarna 
nämner är för lite pengar, för få datorer, för låg kompetens hos lärarna samt för dålig ut-
rustning. Gymnasieeleverna ser hinder som till exempel felaktiga eller osanna uppgifter på 
Internet, för långsamma datorer, att vissa elever missbrukar Internet eller att eleverna är 
ointresserade. 

Ungefär hälften av lärarna och skolledarna anser att Internet har ökat elevers medveten-
het kring källkritik. Gymnasieeleverna anser i högre grad att medvetenheten generellt har 
ökat och ännu fler anser att deras egen medvetenhet har ökat kring källkritik. Omkring tio 
procent inom samtliga grupper anser dock att medvetenheten kring källkritik har minskat. 

En majoritet av gymnasieeleverna och skolledarna anser att IT-användningen bidragit till 
att förbättra elevernas förmåga att uttrycka sig skriftligt. Lärarna instämmer i påståendet, 
men i något lägre grad.

tillgång till datorer
Studien E-learning Nordic 2006 visar att ”elever, lärare och föräldrar upplever att IT har en 
positiv inverkan när det gäller att förbättra elevernas inlärning”. Studien ger indikationer 
på att det finns ett samband mellan tillgången på datorer med Internet och pedagogisk 
effekt. I de skolor som har det lägsta antalet elever per dator (färre än fyra elever per dator), 
har rektorerna ofta observerat att IT i stor utsträckning underlättat integreringen av nya 
pedagogiska metoder i undervisningen. I dessa skolor har de flesta lärare genomgått kom-
petensutveckling avseende IT, och rektorerna gör uppföljningar av användningen av dessa 
färdigheter. 

Rektorerna vid tillfrågade skolor i studien svarar även att de lägger vikt vid IT-frågorna 
när de håller utvecklingssamtal med personalen och att de regelbundet frågar lärarna om 
hur de använder IT i undervisningen.

Programmet Computers for teachers51 var ett nationellt brittiskt initiativ fokuserat på 
att hjälpa lärare att främja betygsutvecklingen genom att ge dem tillgång till egna datorer. 
Många av de deltagande lärarna tycker att programmet hade en positiv effekt på eleverna. 
Beroende på att lärarna kände sig mer trygga i användandet av IT under lektionen, och 
därmed vågade experimentera mer, ökar chansen att integrera IT effektivt i lektionen. Detta 
påverkar eleverna positivt eftersom de därmed får större chans att utforska IT i klassrum-
met, vilket även påverkar elevernas motivation, lärande och beteende. 

Lärarna upplever att den ökade användningen av IT är speciellt nyttig för barn med in-
lärningssvårigheter, eftersom det då är möjligt att förbereda lämpliga arbetsuppgifter för 
respektive behov och individ mer effektivt. I vissa fall upplever dock lärarna att användan-
det av datorer hos vissa elever distraherade de elever som vid dessa tillfällen fokuserar på 
icke datorbaserat arbete.

Programmet Maine’s One-to-One Laptop Program är ett initiativ i delstaten Maine i USA 
som går ut på att alla delstatens elever i sjunde och åttonde klass plus deras lärare får bär-
bara datorer. Skolorna och lärarna får tekniskt stöd samt stöd kring hur man integrerar 
bärbara datorer i det dagliga pedagogiska arbetet. Utvärdering av den första fasen�2 visar att 
lärarna använder dessa datorer mest frekvent för att utveckla instruktioner och material, 
efterforskningar efter material inför lektioner samt för att kommunicera med sina kollegor. 

51..Becta,.�001, Computers for teachers – evaluation
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Drygt 70 procent av lärarna tycker ”att användandet av datorerna hade hjälpt dem att 
arbeta mer effektivt för att uppfylla utbildningsmålen och att individualisera läroplanen för 
att passa specifika behov hos eleverna”. 

Det finns indikationer från denna studie att lärarens kunskapsnivå kring IT-användning 
och effekten på undervisningen blir större när lärarnas erfarenhet av datorer ökar med tiden. 

När det gäller effekter på eleverna upplever 7� procent av studenterna att de bärbara da-
torerna har hjälpt dem att blir mer organiserade och att de lättare kan bearbeta och förbättra 
svaren på sina tilldelade uppgifter. Knappt 70 procent av eleverna upplever att de får mer 
arbete gjort med dessa datorer samt att de blir mer engagerade i skolan och i samarbetet med 
sina klasskamrater. Två tredjedelar av alla studenter uppger att de har fått en bättre förståelse 
för vad de ska lära sig, det vill säga att de bättre förstår vad läraren vill att de ska lära sig.

Drygt �0 procent av alla lärare uppger att alla typer av elever blir mer engagerade i eget 
och andras lärande samt att deras arbete håller en högre kvalitet. Särskilt intressant för lä-
rarna är utvecklingen hos elever som har beteende- eller attitydproblem. Dessa elever rap-
porteras ha förbättrat sin närvaro och sitt beteende, fått en ökad motivation och ökat enga-
gemang samt ökad delaktighet i klassrummet. Denna utveckling av viktiga förutsättningar 
för lärande skapar helt nya möjligheter till utveckling av dessa elever. 

Barn med särskilda behov har också en mycket positiv utveckling när det gäller motiva-
tion, engagemang och deltagande. 

En viktig del av arbetet med detta projekt var utvecklandet av stödfunktioner i form av 
teknikkunniga elever (iTeam), som kunde ge direkt support i klassrummet för lärare och 
elever när det uppkom tekniska problem. En preliminär analys av de mer framgångsrika 
skolorna visar att en viktig faktor var närvaron av en eller flera nyckelpersoner i skolan 
som fungerade som ambassadörer och formella eller informella ledare för programmet. En 
faktor som kan ha påverkat de mer framgångsrika skolorna var att de tillät att eleverna fick 
använda sina datorer hemma.

Användandet av bärbara datorer i klassrummet av elever och lärare har varit fokus för 
många studier och utvärderingar när det gäller effekten avseende lärandet. Slutsatser från 
dessa studier visar att användandet av och tillgången till bärbara datorer ökar motivationen 
och är mer engagerande för eleverna, särskilt när datorerna används tillsammans med inter- 
aktiva skrivtavlor. �� Mobil teknik innebär fler valmöjligheter i lärandet, och elevers olika 
verktyg kan vara personliga och anpassade till individuella lärstilar och preferenser. Det 
finns numera tydliga tecken på att mobil teknik engagerar elever och det pågår ett arbete 
med att utveckla kreativa strategier för hur lärarna ska använda tekniken för att möta de 
olika utbildningsmålen.��

användning av interaktiva skrivtavlor
Lärandet förstärks när datorer, ordbehandlare och eller presentationsprogramvara kombi-
neras med annan teknik. Särskilt tydligt är detta när det gäller interaktiva skrivtavlor, enligt 
studien The impact of ICT in schools – a landscape review.�� 

Användandet av interaktiva skrivtavlor har undersökts och utvärderats mer än någon 
annan presentationsteknik. Den generella slutsatsen från kvalitativa studier är att inter- 
aktiva skrivtavlor fungerar mycket bra som ett verktyg för hela klassen och att det finns 
många utbildningsmässiga fördelar med att använda denna teknik. 

En av de granskade studierna�� i rapporten The impact of ICT in schools – a landscape 
review drar slutsatsen att det innebar en tydlig positiv effekt på interaktionen i klassrummet 
när interaktiva skrivtavlor introducerades i de tidigare årskurserna av grundskolan i Stor-
britannien; det är dock inte lika tydligt att interaktiva skrivtavlor ger en långsiktig effekt på 
kunskapsinlärningen i läsning, skrivning, matematik och naturvetenskap. 

5�..Cunningham.m.fl.,.�004,.Laptops for Teachers: An Evaluation of the First year of the Initiative, National.Foundation.for.Educational.

Research.

54..Condie.m.fl.,.�007,.The impact of ICT in schools – a landscape review, Becta.Research

55..Condie.m.fl.,.�007,.The impact of ICT in schools – a landscape review, Becta.Research

56..Higgins.m.fl.,.�005,.Embedding ICT in the Literacy and Numeracy Strategies, University.of.Newcastle



�0

Studien Embedding ICT in the Literacy and Numeracy Strategies drar slutsatsen att inter-
aktiva skrivtavlor kan hjälpa lärare att förbättra kvaliteten i sina presentationer, öka elevers 
delaktighet genom interaktion med tekniken och varandra, öka elevers motivation samt 
förbättra elevernas kommunikation (att tala och lyssna). Andra slutsatser från studien är 
att interaktiva skrivtavlor kan göra utbildningen mer relevant och aktuell genom att de pre-
senterar begrepp på ett nytt sätt. Interaktiva skrivtavlor kan även främja grupparbete och 
länkar mellan olika ämnen genom att tekniken ökar effektiviteten när det gäller vidareför-
medling av kunskap och erfarenheter mellan elever.

Rapporten An investigation of the research evidence relating to ICT pedagogy visar att till-
gången till IT-resurser påverkar användningen av IT i olika ämnen.�7 Färre antal datorer i 
en klass, och därmed mindre tillgång för varje elev, visar sig ha en begränsande effekt i vissa 
fall. Vid lektioner där hela klassen deltar i användandet av interaktiva skrivtavlor syns däre-
mot både positiva och negativa effekter, eftersom interaktiva skrivtavlor är positivt för elev-
ernas diskussion och hjälper dem att visualisera svårare begrepp och processer. Vissa lärare 
fokuserar dock endast på presentationen och inte på användningen av simuleringar eller 
modellering, vilket kanske vore mer utmanande och utvecklande för eleverna. 

Användandet av interaktiva skrivtavlor i grupper eller i hela klasser gör det möjligt för läraren 
att samla in mer återkoppling från eleverna genom att lyssna på deras förklaringar.�� Lärare 
rapporterar att elever som tidigare knappt talade blir mer motiverade att diskutera sitt arbete 
med andra elever, och därmed kan läraren lättare förstå hur vissa elever tar till sig kunskap.

En annan studie�9 kring IT i de tidigare årskurserna av grundskolan visar att eleverna 
upplever att användningen av interaktiva skrivtavlor medför att de kan tänka mer djup-
gående på sitt lärande, det vill säga att det finns en metakognitiv effekt. Eleverna upplever 
även att interaktiva skrivtavlor hjälper lärarna att förklara koncept mer effektivt. Elever med 
svårigheter kring läsning eller matematik blir alltså mer motiverade när interaktiva skriv-
tavlor används.�0 

Interaktiva skrivtavlor har även visat sig hjälpa autistiska elever att arbeta med varandra, 
till exempel under lektioner i läs- och skrivkunnighet där digitala foton används i kombina-
tion med interaktiva skrivtavlor för att stimulera en ökad delaktighet. 

Analyser av litteraturen kring en effektiv användning av digital video (och redigering) 
visar tydliga tecken på att användandet i hög grad ökar motivationen, ökar läs- och skrivin-
lärning, är flexibelt med hänsyn till olika lärstilar samt främjar samarbete och en djupare 
konceptuell förståelse för många ämnesområden. Ett effektivt nyttjande kan definieras som 
att IT är integrerat i lärprocessens olika aktiviteter och används för att stödja kunskapsin-
hämtning på ett sätt som inte kunnat ske utan teknikens hjälp.

tillgång till kunskap och kompetensutveckling
Resultaten från studien E-learning Nordic 2006 och andra liknande studier visar att dåliga 
skolresultat för hela skolor kan förbättras genom en mer strategisk och systematisk använd-
ning av IT på flera nivåer, genom till exempel: 
•  obligatorisk användning av IT i alla ämnen
•  uppföljningar av IT-användningen på skolnivå 
•  ökat fokus på användningen av IT för undervisnings- och inlärningssyften i lärarutbild-  
 ningen.

Studien visar att även om två av tre lärare har deltagit i kompetensutveckling om IT under de 
tre senaste åren, så uppfattar endast cirka en av tre lärare att de har tillräckligt hög kompetens 
för att kunna införliva IT i undervisningen. Deras brist på kompetens påverkar i sin tur för-
mågan och viljan att använda IT i undervisningen. 
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Lärarens förmåga att se relevansen av att använda IT påverkar användningen. Endast 
omkring �0 procent av lärarna anser det vara mycket relevant att använda IT för att under-
stödja det teoretiska innehållet i undervisningen. Cirka �0 procent av lärarna anser att IT 
i hög grad kan användas till att förbättra eller utveckla deras pedagogiska och didaktiska 
metoder. 

Eftersom de flesta lärare har dator och Internetuppkoppling hemma, och därtill har 
deltagit i någon form av kompetensutveckling, skulle man kunna tro att de har utvecklat 
grundläggande färdigheter att integrera IT i undervisningen. E-learning Nordic 2006 pekar 
dock på att det kan vara så att kompetensutvecklingen inte har försett lärarna med mer än 
grundläggande färdigheter eller att det kanske fortfarande saknas en koppling mellan lärar-
nas grundläggande IT-färdigheter och pedagogiska metoder. I många skolor anser eleverna 
att de själva har mycket goda IT-kunskaper medan lärarna är av en annan åsikt när det gäller 
elevernas kunskaper inom området. Det finns följaktligen olika åsikter om vad som utgör IT-
kompetens, eller ”digital kompetens”. De delade åsikterna kan ses som generationsklyfta. 

Rapporten lyfter fram att det behövs en gemensam förståelse för och en gemensam defi-
nition av begreppet digital kompetens för att både lärare och elever ska veta vartåt man ska 
sträva avseende IT-användningen i undervisningen. 

E-learning Nordic 2006 konstaterar ”att det finns ett mycket stort glapp mellan hur man 
använder IT i och utanför skolan, och att elever anser att de lär sig mest om IT utanför sko-
lan. Detta glapp kan även det ses som en generationsklyfta. Eleverna har kompetenser som 
de har fått utanför skolan men som inte är erkända inom skolväsendet.” 

Den nationella utvärderingen av den svenska satsningen ITiS drar slutsatsen att ”genom 
att IT förs in som ett pedagogiskt tankeväckande hjälpmedel i lärarnas kompetensutveck-
ling och i utvecklingsarbetet har ITiS fungerat som ett incitament både för reflektion och 
tänkande och för att pröva nya arbetssätt”. Nya konkreta erfarenheter är en viktig grund 
för att elevers och lärares tänkande om undervisning och arbetssätt ska förändras. Utvär-
deringen lyfter fram att det är intressant i vilken utsträckning ITiS bidrar till att lärarna ser 
elevernas varierande kompetens när det gäller den nya tekniken. Detta gäller särskilt i vil-
ken utsträckning IT som pedagogiskt verktyg kan vara till nytta för grupper av elever som 
särskilt behöver tillgodoses. 

Utvärderingen visar även att lärarkompetens, i bred bemärkelse, är den faktor som har 
störst betydelse för elevernas kunskaper och färdigheter. Detta gäller också när IT används 
som pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

Det är viktigt att skapa möjligheter att dela med sig av praktiska erfarenheter och kun-
skap om effektiva metoder samt att stödja skolor och skolledare i att utveckla deras använd-
ning av teknik för att uppfylla utbildningsmålen. Intern kunskapsförmedling inom området 
IT i skolan är ett viktigt redskap för att kompetensförsörja lärare och skolledare.

Pedagogisk utveckling 
En brittisk studie som gjordes redan 1999�1 pekade på att en generell datoranvändning inte 
ger några stora effekter på prestationerna hos eleverna. Slutsatsen från denna studie är att 
effektiva lärare och skolor tenderar att använda en mer innovativ ansats eller använder re-
surser som de upplever är mer effektiva för lärandet. Det är hur man använder IT som är 
det viktiga för elevernas utveckling. 

Samma studie ser effekter av IT på elevers kunskapsinhämtning i alla (1� st.) granskade 
utvecklingsprojekt. Slutsatsen är dock inte att IT automatiskt påverkar kunskapsinhämt-
ningen hos eleverna på ett positivt sätt, utan att det är möjligt för lärare att höja elevernas 
betygsnivåer om eleverna använder IT för att stödja sitt lärande i läs- och skrivkunnighet 
plus numeriskt tänkande. En annan slutsats från studien är att IT kan ha en positiv effekt
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när det används för specifika delar av lärandet, baserat på kunskap och logik från relevant 
forskning om IT, pedagogik och utveckling. 

I studien E-learning Nordic 200662 konstateras att IT har en positiv inverkan på elevernas 
grundläggande färdigheter i till exempel läsning, skrivning och räkning, främst år � och 
år �. Man kan se denna effekt både bland de teoretiskt svagare och de teoretiskt starkare 
eleverna, och lärarna menar att användandet av IT inte ökar skillnaderna mellan grup-
perna. Dessutom ger studien indikationer på att ju mer IT används, ju fler former av IT som 
används och ju fler varierade pedagogiska metoder som används, desto mer förbättrar IT 
elevernas färdigheter. 

Dessutom förser IT lärarna med möjligheten att differentiera sin undervisning eftersom 
elever kan arbeta i sin egen takt i enlighet med den studieteknik som de själva föredrar 
och de kan även arbeta med olika ämnen. På samma gång kan lärare förse var och en med 
personligt stöd och återkoppling. Denna möjlighet kan emellertid nyttjas på ett bättre sätt, 
enligt studien E-learning Nordic 2006: En av studiens slutsatser är att ”IT-användningens 
effekter på elevernas individuella prestationer skulle kunna förstärkas, men för att kunna 
göra det är det en förutsättning att det görs en grundlig dokumentation av vilka metoder 
som fungerar bäst”. 

Studien Does ICT improve learning and teaching in schools? visar tydliga tecken på att IT 
både kan hjälpa elever att lära sig och lärare att lära ut mer effektivt.�� Det är dock inte så att 
IT gör en skillnad endast för att tekniken i sig används, utan forskningen visar att det finns 
ett antal frågeställningar som man behöver ta hänsyn till, för att IT ska innebära en positiv 
utveckling. IT har, enligt denna studie, endast en liten effekt jämfört med andra studerade 
insatser i skolan. Det är dock möjligt att effekten av användandet av IT håller på att öka, 
även om effekten av IT fortfarande är relativt liten. 

Andra former av insatser, till exempel handledning för elever av elever och hemarbete, 
ger alla elever en genomsnittligt högre effekt. En longitudinell studie i USA (Weaver 2000) 
kring användningen av datorer under senare delen av 1990-talet visar ett visst samband 
mellan IT-användningen som en del av läroplanen och utvecklingen av elevers testresultat. 

I rapporten New Technology in Schools�� beskrivs två huvudsakliga användningsområden 
för IT i skolan – utbildning i handhavande av datorer och programvaror, respektive lärande 
med stöd av datorer och ny teknik. Basala kunskaper i handhavande är normalt sett mycket 
användbara, men däremot är lärande med stöd av datorer en mer kontroversiell fråga. En-
ligt vissa forskare�� kan det vara så att datorer i klassrummet i vissa situationer är distrahe-
rande och att de ersätter mer effektiva tekniker för inlärning.

Utveckling av lärar- och elevrollen
The ICT Impact Report visar tydligt att IT har en effekt på lärandet, men alla effekter är inte 
positiva. Trots att lärare upplever en hög effekt på undervisning och lärande är den upp-
levda effekten på pedagogiskt metodik mycket mindre. Den största utvecklingen på senare 
år har skett när det gäller en förbättring av lärares attityder kopplat till IT. En ökad använd-
ning och en ökad integration av IT i lärandet har gjort att många lärare inser att IT har ett 
pedagogiskt värde. 

Det finns också tydliga tecken på att lärarrollen förändras – antingen påtvingat av teknik 
eller genom ett aktivt fokuserat arbete från lärarna. En av slutsatserna från rapporten The 
ICT Impact Report är att ”den svåraste delen av förändringen av lärare–student-relationen, 
är för läraren att ge upp kontrollen och att få förtroende för elevernas självständiga plane-
ring av sitt arbete”. 

Litteraturen visar vikten av att användandet av IT måste kopplas till ett pedagogiskt syn-
sätt för att utveckla lärandet. Det finns dock enligt The ICT Impact Report många tecken på 
att majoriteten av lärarna ännu inte har tagit till sig nya pedagogiska metoder. Detta beror 
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delvis på att lärarna inte upplever sig ha tillräcklig kompetens för att dra nytta av IT när det 
gäller att stödja nya pedagogiska metoder. 

Rapporten Using ICT to enhance home-school links lyfter fram en studie�� från Facer m.fl. 
kring hur IT påverkar det pedagogiska arbetet i skolan. Studien visar tendenser som tyder 
på att utbildningssystemet ser elever som konsumenter snarare än som producenter av in-
formation. Detta innebär att utbildningens fokus blir att samla in och sortera information i 
stället för att arbeta med kritisk analys och tolkning av informationen. Rapporten pekar på 
behovet av ett alternativt pedagogiskt angreppssätt som är mer fokuserat på kommunika-
tion, produktion, problemlösning och samarbete. 

Utvärderingen av det svenska programmet ITiS lyfter fram att ett syfte med satsningen 
var att engagera eleverna tidigt i arbetsprocessen. Många elever upplever att de varit mer 
involverade och engagerade i projekten kopplade till ITiS än de brukar vara i annat skol-
arbete. Datorer upplevs som fascinerande och ökar motivationen hos en del elever. Många 
elever anser också att de lär sig mycket på att arbeta med olika medier och i självständiga 
former. Eleverna anser att man tar ett större ansvar, arbetar mer självständigt och påverkar 
genomförandet i högre grad. Eftersom arbetet till övervägande del genomförs av elever i 
grupp anser eleverna dessutom att lärarens uppmärksamhet splittras mellan att vara ”tradi-
tionell” lärare och handledare, vilket eleverna upplever som negativt. 

På vissa skolor är utvecklingsklimatet mer dynamiskt och positivt än på andra. Lärarna 
på de skolor där utvärderingen fann ett positivt utvecklingsklimat befinner sig i en miljö 
som karaktäriseras av ”att kreativa idéer växer fram, nyfikenhet råder och lärarna tycks vara 
orädda för förändringar”. 

Utvärderingens resultat ger belägg för att ITiS-satsningen kanske aldrig hade blivit vad 
den blev utan medverkan av en handledare på respektive skola. Handledarens insatser har 
främst haft den förtjänsten att den har stöttat arbetslaget genom att vara ett bollplank för 
idéutbyte och reflektion, inte som expert. 

På frågan om ITiS frammanat nya tankeformer visar framför allt enkätstudien att de 
projekt som var kopplade till ITiS fungerat som ett tankeväckande process för arbetslagen, 
vilka har ökat sin reflektion och sitt metalärande, det vill säga att de har lärt sig hur de själva
lär samt också blivit medvetna om IT som pedagogiskt verktyg. Den kvantitativa studien 
visar att lärarna i ganska hög grad anger att de reflekterar över hur de själva lär; detta gäller 
lärare på grundskolan mer än lärare på gymnasiet. 

Lärarna är generellt sett däremot avvisande till om elevernas IT-kunnande kan tillföra 
undervisningen någon specifik kunskap. Utvärderingen pekar på att skepsisen mot elever-
nas IT-kunnande kanske handlar om rädslan för att lärarrollen förändras mot en mer jäm-
ställd situation som lärarna inte var beredda på. 

En egen dator för varje deltagande lärare har på ett praktiskt pedagogiskt sätt bidragit till 
att lärarna över huvud taget kunnat planera och genomföra sina arbeten. 

användning av lärresurser
Den brittiska studien ICT and pedagogy kring forskning inom IT och pedagogik�7 visar att 
lärarens pedagogik och pedagogiska tänkande påverkar hur de använder IT; därmed på-
verkar det elevers kunskapsinhämtning. Det sätt som IT används på under lektionerna på-
verkas dessutom av lärarens kunskap om ämnet och hur IT relaterar till ämnet. Vissa lärare 
väljer IT-resurser som har anknytning till ett särskilt ämne, medan andra använder IT för 
att presentera elevers arbete på ett innovativt sätt, utan någon direkt koppling till ämnet. 

Enligt vissa studier blir effekten störst när elever blir utmanade att tänka själva och att ifråga-
sätta sin egen förståelse genom arbete enskilt, i par eller i grupp, med ämnesfokuserad mjukvara.
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Lärarens egen pedagogiska syn spelar en viktig roll i att skapa lärmöjligheter förmedlade 
via teknik. Lärare behöver enligt studien från Cox m.fl. omfattande kunskap om IT för att 
kunna välja lämpliga lärresurser. De behöver även förstå hur man kan integrera IT i lektio-
nen och kanske även utveckla en ny pedagogik för att uppnå en ökad integration. Studier 
visar att det mest effektiva sättet att använda IT är när läraren (och mjukvaran) kan utmana 
elevernas förståelse och tänkande, antingen i form av gemensamma klassrumsdiskussioner 
och interaktiva skrivtavlor eller i form av individuellt arbete eller arbete i par vid en dator. 
Studien tycks visa att om läraren har förmågan att organisera och stimulera den IT-baserade 
aktiviteten är gemensamma klassrumsdiskussioner och individuellt arbete lika effektivt. 

En viktig påverkan på användandet av IT i olika ämnen är lärarens tillgång och om-
fattningen av IT-resurser. När det finns ett begränsat antal datorer i klassen, speciellt i de 
tidigare årskurserna av grundskolan, påverkar detta effekten av IT i skolan. Mindre tillgång 
till datorer innebär mindre användning per elev, och därmed mindre effekt på lärandet. Då 
behövs en ny pedagogik vid användandet av IT och i vissa fall behöver lärare utveckla sin 
roll som bollplank och ”möjliggörare”. 

Lärare måste även ta till sig ett ledarskap för planering, förberedelser och uppföljning av 
lektionerna. Forskning visar att en ökad planering av lektionen gör att eleverna blir mer fo-
kuserade och det innebär även en bättre effekt för elevens lärande.

IT har olika användningsområden och används på olika sätt att använda tekniken i klass-
rummet enligt en studie från Becta.�� Lärarens kunskap kring sitt eget ämnesområde och 
hur IT integreras med ämnet påverkar användningen och effekten av denna användning. 
Det är stor skillnad mellan lärare som väljer lärresurser som passar in på det specifika äm-
net och lärare som väljer att presentera elevers arbete på ett innovativt sätt utan att lärresur-
sen har en direkt koppling till ämnet. 

An investigation of the research evidence relating to ICT pedagogy visar att när lärare 
använder sin kunskap, både avseende sitt ämne och sin pedagogiska förståelse om hur in-
lärning sker i ämnet, har användningen av IT en mer direkt effekt på elevers kunskapsinlär-
ning. Lärarnas pedagogiska kunskap och värderingar spelar en viktig roll när det gäller  
att skapa lärsituationer som förmedlas med hjälp av IT. Tekniken kan användas som ett 
underordnat verktyg som endast förstärker existerande angreppssätt för lärande eller som 
ett strategiskt verktyg för att förändra sättet som lärare och elever interagerar med varandra. 

Lärarens kunskap om potentialen av IT och vilka lärresurser som finns tillgängliga är viktig 
för att utveckla användningen av IT i skolor. Det finns många goda exempel på lärare som har 
god kunskap om specifika resurser inom ett visst område; dock är det mer ovanligt att lärare 
har en övergripande kunskap om det breda utbudet av tillgängliga resurser. Detta innebär att 
eleverna inte kan dra full nytta av de möjligheter till lärande som IT skulle kunna innebära.

Planering och uppföljning
Lärare måste ha en insikt om att lärande med hjälp av teknik innebär ett nytt synsätt kring 
pedagogik, planering, förberedelser och hur läroplanen upplevs av eleverna.�9 Rapporten 
The impact of ICT in schools – a landscape review drar slutsatserna att många skolor har 
utvecklat en IT-strategi, men dels är denna strategi i många fall flera år gammal och hänger 
inte samman med skolans övriga strategier, dels är den oftast inte allmänt känd bland lä-
rare och elever. Enligt rapporten behöver IT införlivas i skolans övergripande strategier och 
användas till att uppfylla skolans mål. 

Studien An investigation of the research evidence relating to ICT pedagogy70 ger indikationer 
om att i de skolor där vana IT-användare bland lärarna tillhandahåller IT-hjälp upplever en 
större andel av rektorerna att IT har säkrat integreringen av nya pedagogiska metoder i under-
visningen. Studien lyfter fram att en stor del av lektionen är interaktiv i dagens och framtidens 
skola. För att IT ska ha en ökad effekt på lärandet behövs därför en insikt hos lärarna att inter-
aktiviteten kräver ett nytt angreppssätt avseende pedagogik, och planering av olika lektioner. 

68..Cox.m.fl.,.�004,.An investigation of the research evidence relating to ICT pedagogy, Becta.ICT.Research

69..Condie.m.fl.,.�007,.The impact of ICT in schools – a landscape review, Becta.Research

70..Cox.m.fl.,.�004, An investigation of the research evidence relating to ICT pedagogy,.Becta.ICT.Research
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Vissa lärare förändrar redan i dag radikalt tillhandahållandet av utbildning och lärande, 
medan majoriteten av lärare använder IT för att addera eller förstärka existerande arbets-
metoder. Lärare behöver utveckla och initiera proaktiva strategier för att stödja, guida och 
främja lämpliga aktiviteter kopplat till lärandet. 

En stor del av lärarens pedagogik består av planering, förberedelser och uppföljning. 
Många lärare rapporterar att användningen av IT förändrar deras roll från att vara en tradi-
tionell ledare till en roll som processledare och bollplank – trots att de huvudsakligen har en 
ledarskapsroll i lärandet beroende på att de har planerat och övervakat riktningen av elevers 
lärande. Det finns studier som visar att elevernas arbete i klassrummet är mindre fokuserat 
och ger mindre positiva effekter när för lite planering har ägt rum. Det behövs därför ett 
förändrat synsätt från lärare och lärarutbildare kring hur man ska integrera IT i hela den 
pedagogiska processen. 

När IT inte lyckas skapa ett mervärde till undervisning och lärande i olika ämnen, beror 
det oftast på att planeringen har drivits av tekniken – inte av det specifika ämnet.71 Läraren 
måste förstå varför eleverna ska använda en speciell applikation i en specifik kontext, för att 
resultatet av lektionen ska vara positivt och kunna utvecklas. Det finns exempel där IT- 
användningen är mindre produktiv, till exempel när digitala lärresurser på Internet används 
utan ett uttalat syfte eller där pappersbaserad information vore mer användbar och flexibel.

Integrering av It 
Enligt en studie är en kritisk faktor när det gäller en effektiv användning av IT, närvaron 
av en strategi för IT-användningen kopplad till det pedagogiska arbetet i skolan. En sådan 
strategi bör hantera den framtida långsiktiga utvecklingen och inkludera metoder för att 
mäta och följa upp utvecklingen i förhållande till identifierade milstolpar och mål. Innovation 
och utveckling börjar ofta inom en viss åldersgrupp eller ett visst ämnesområde, men det 
behövs ett engagemang från hela skolan för att tekniken ska kunna integreras i det dagliga 
arbetet med varje elev.72

Den stora majoriteten föräldrar och elever ger ett väldigt tydligt svar i studien E-learning 
Nordic 2006 när det gäller vikten av att skolan och lärare aktivt införlivar IT i undervis-
ningen och i inlärningsmetoderna. IT bör även införlivas rent generellt i skolans vardag, 
inklusive i skolans samarbete med hemmet. En av tre lärare upplever att de har för begrän-
sade kunskaper för att använda mer IT i sin undervisning, i sin planering och i inlärnings-
aktiviteterna. 

Enligt E-learning Nordic 2006 kan IT ge omedelbara och påtagliga fördelar när det gäller 
samarbetet mellan hem och skola för alla inblandade – föräldrar, elever, lärare, skolledning 
och kommunala skolförvaltningar. Många skolor och kommuner verkar dock vara omedvetna 
om möjligheterna med IT. Enligt studien behöver rektorer och skolförvaltningar praktiska 
riktlinjer för hur de ska använda IT för att förbättra dialogen mellan hemmet och skolan. 

En av studiens slutsatser är att om den potentiella effekten av IT ska kunna realiseras 
behöver skolornas huvudmän och ledning bli mer professionella i det organisatoriska inför-
livandet av IT. Betydande investeringar har gjorts i IT, både på lokal och på regional nivå, 
men ofta utan några tydliga kriterier för framgång och utan någon strukturerad uppföljning 
av resultaten. Enligt denna studie kan situationen på många skolor jämföras med att köpa 
tio nya bärbara datorer utan att packa upp dem. 

Samarbete mellan hem och skola
Rapporten Using ICT to enhance home-school links73 menar att det kan vara svårt att dra 
slutsatser om IT:s effekt på förändringen av elevers lärande eller på hur kommunikation 
med föräldrarna förbättras. Dock visar studien preliminära tecken på att det finns ett antal 
fördelar avseende lärande och när det gäller användandet av IT för att skapa länkar mellan

71..Ofsted,.�004,.ICT.in.schools.–.The impact of government initiatives five years on
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hem och skola. Rapporten visar till exempel att eleverna kan förfina och utvidga sitt skolar-
bete när IT används flexibelt för att utvidga lärandet utanför skolan.

I flera av de studerade skolorna har lärare fått bärbara datorer som de kan använda både i 
skolan och hemma, vilket markant har ökat deras användning av IT för förberedelser, kom-
munikation och presentation. I vissa fall har elever fått tillgång till egna bärbara datorer och 
utvecklat en kraftfullt ökad förståelse och förmåga att använda IT-resurser på ett lämpligt 
sätt. Denna ökade förståelse gäller även de elever som har tillgång till en traditionell hem- 
dator och frekvent använder datorer i skolan. 

Rapporten drar slutsatsen att en ökad kommunikation mellan hem och skola är särskilt 
viktigt för elever som har svårt att delta i skolans arbete regelbundet, det kan till exempel 
vara elever som vårdas i hemmet eller på sjukhus under längre tid. Videokonferenser och 
andra former av online-kommunikation har tillhandahållit en kontinuitet för dessa elever i 
lärandet, vilken annars inte skulle ha varit möjlig.

Rapporten pekar också på ett antal administrativa fördelar med ett utvecklat samarbete 
mellan hem och skola. I flera av de studerade fallen har lärare och föräldrar snart tillgång till 
information och elevuppgifter via Internet, vilket påverkar det administrativa arbetet. An-
vändningen av elektronisk post till lärare leder till exempel till att lärarna blir mer tillgäng-
liga för andra lärare, föräldrar och för elever. Det finns även tydliga tecken i fallstudierna 
på att IT-baserade administrativa system har en potential att minska lärarnas arbetsbörda, 
samtidigt som de ökar öppenheten i kommunikationen med elever och föräldrar. Av speci-
ellt stort värde är register för närvaro, mjukvara som stöder rapportskrivning om eleverna 
samt åtkomst till uppgifter om inlärning via skolans intranät. 

Ett starkt ledarskap och goda administrativa kunskaper är viktiga element när det gäller 
denna typ av utveckling som påverkar hela skolans arbete. De mest lyckosamma skolorna är 
de som har möjlighet att testa olika lösningar samtidigt som de delar en tydlig och gemen-
sam vision för utvecklingen av utbildning. De skolor som ger sina lärare support på plats är 
de skolor som bäst lyckas utveckla och uppfylla sina IT-mål. 

Denna studie visar också att utvecklingen mot ett ökat samarbete mellan hem och skola 
ökar kraven på lärarna att utveckla färdigheter i IT. Samtidigt visar den att lärarnas kunskap 
om IT ökar snabbare när användningen är integrerad med skolans policy och praktiska arbete. 

Rapporten Student learning in the Information Landscape74 presenterar en utvärdering 
av hur effektiva skolorna i Nya Zeeland är när det gäller att stödja elevers lärande i det nya 
informationssamhället. Med den stora ökningen av mängden information som elever har 
tillgång till via Internet har det blivit än viktigare att eleverna lär sig utvärdera den informa-
tion de får från olika källor. Det handlar om att lära eleverna att bli digitalt kompetenta,7� 
och att de ska hantera de färdigheter, attityder och värderingar som behövs för en effektiv 
navigering och användning av digitaliserad information. Eleverna behöver även utveckla en 
positiv attityd till läsande för att effektivt kunna använda olika typer av information på In-
ternet eller andra källor. Det är skolans uppgift att tillhandahålla intressanta möjligheter till 
lärande för att eleverna ska kunna utforska och använda information med självförtroende 
och med rätt färdigheter. 

För de tidigare årskurserna av grundskolan pekade utvärderingen på att skolorna effek-
tivt stöder elevers utveckling av positiva attityder till läsande, och detta visar sig på elever-
nas resultat inom detta område. I �1 procent av de tidigare årskurserna av grundskolan var 
skolans verksamhet effektiv när det gäller detta och i hälften av skolorna var man mycket effektiv 
i sitt arbete. Många skolor har ökat kvaliteten i klassrummen och ökat sina lärresurser för 
att stödja detta arbete. Det behövs dock även metoder för att utvärdera elevers resultat och 
utveckling avseende digital kompetens.  

74..The.Education.Review.Office,.�005,.Student Learning in the Information Landscape
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Analysen av aktuell forskning visar att IT ger positiva effekter avseende elevers ut-
veckling och inlärning, vilket i sin tur innebär möjlighet till en ökad måluppfyllelse 
för skolan. Det finns dock ingen mekanisk relation mellan användningen av IT och 

dess inverkan på elevers inlärning, utan det är användningen av IT i skolan som under 
vissa omständigheter har en positiv effekt på elevers utveckling och inlärning. 

Det finns ett antal omgivande och påverkande faktorer som är viktiga när det gäller att 
skapa dessa effekter, och utifrån slutsatserna från de granskade studierna i denna rapport är 
det möjligt att formulera ett antal strategiska förslag kopplat till det långsiktiga arbetet med 
att skapa framtidens skola – en skola där IT uppfattas som synonymt med pedagogisk ut-
veckling och kreativt lärande. Dessa förslag går sannolikt att applicera i de flesta europeiska 
länder. Dock får man som beslutsfattare välja de delar som är relevanta för det kontext och 
den utvecklingsnivå som respektive land befinner sig i.

Förslagen är alltså författarens egna rekommendationer kring vilka insatser som är de mest 
centrala för att användandet av IT ska få tydliga positiva effekter på undervisning och lärande. 

De strategiska förslagen för ett utvecklat lärande i skolan är:
• en nationell plan för hur teknik ska användas i skolan
• ökad tillgång och integrering av IT
• en modell för att mäta och främja e-mognad och digital kompetens
• ökat fokus på användning av digitala lärresurser och nya arbetsmetoder

En nationell plan för hur teknik ska användas i skolan
Det ska finnas en nationell plan och en strategi för hur IT ska användas i skolans undervis-
ning. Den nationella planen och strategin kan innehålla samtliga eller några av förslagen 
ovan. Tanken är att man som beslutsfattare väljer de komponenter som bäst passar för den 
fas i utvecklingen som verksamheten eller utbildningssystemet befinner sig i. 

Det är viktigt att man på nationell nivå tydliggör att IT är ett strategiskt verktyg för att 
främja utbildning och lärande. Rätt använt är IT ett verktyg för att främja förändring av 
utbildning och pedagogik, ett verktyg för en effektivare utbildning samt ett verktyg för att 
anpassa utbildningen till individ- och kompetensnivå. 

En nationell strategi sätter upp ramarna för hur skolan ska utvecklas med hjälp av IT och 
kan därtill användas som ett styrmedel för att främja införandet av ett utvecklat pedagogiskt 
arbetssätt. En nationell strategi är även ett stöd för beslutsfattare på andra nivåer samt för 
enskilda pedagoger när det gäller prioriterade områden och möjliga vägval kopplat till IT-
användningen i skolan. Det finns strategier för IT i skolan framtagna i flera av de nordiska 
länderna och även i till exempel Storbritannien, med sin e-strategi för teknik i utbildning: 
Harnessing Technology; Transforming Learning and Children’s Services.7� 

En strategi bör åtföljas av ett antal mätbara och uppföljningsbara mål samt handlingspla-
ner kopplade till IT och lärande. Liknande tankar har tagits upp i studien E-learning Nordic 
2006 och i The impact of ICT in Schools. 

Nya kompetenser behövs för att möta den ökade konkurrensen och internationalisering 
av arbets- och samhällslivet, där ny teknik är ett viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar. 
Det finns tydliga tecken på att lärarrollen för närvarande förändras – antingen påtvingat av

76..Department.for.Education.and.Skills,.�005,.Harnessing.Technology:.Transforming learning and children’s services

6. Strategiska förslag för ett  
utvecklat lärande i skolan



�8

tekniken eller genom ett aktivt fokuserat arbete från läraren. Förändringen av läraren från 
traditionell ledare till en mer handledande roll gör att eleverna får ett allt större ansvar för 
sitt eget kunskapande och för genomförandet av sina arbetsuppgifter. 

Samhället utvecklas och med denna utveckling uppstår behov av nya kompetenser, an-
vändandet av IT i utbildning och lärande ger skolan möjlighet att möta dessa behov. Många 
studier pekar på att IT har effekt på dessa kompetenser, speciellt när det gäller samarbete i 
grupp, självständigt lärande och logiskt tänkande. Detta är kompetenser som ofta inte be-
traktas som kärnkompetenser i läro- och kursplaner, varför en analys bör göras kring dels 
lämpligheten och möjligheten att formellt införa dessa kompetenser i kommande styrdo-
kument, dels möjligheten att utvärdera olika metoder för att mäta måluppfyllnad kopplat 
till dessa kompetensområden. Liknande analys och förslag finns med i studien ICT Impact 
Report och i utvärderingen av ITiS.

Ökad tillgång och integrering av It
Tillgång till datorer för alla lärare och elever är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av 
IT-användning i skolan. Det behövs ett fokuserat arbete på alla nivåer för att möjliggöra 
att elever och lärare får tillgång till en dator i skolan. Slutsatser från flera studier visar till 
exempel att användandet av bärbara datorer ökar motivationen och är mer engagerande för 
eleverna. Mobil teknik innebär ytterligare valmöjligheter i lärandet, och elevers verktyg kan 
bli personliga och anpassade till individuella lärstilar och preferenser. 

Flera studier visar att elever, lärare och föräldrar upplever att IT har en positiv inverkan när 
det gäller att förbättra elevernas lärande. E-learning Nordic 2006 ger också tydliga indikationer 
på att det finns ett samband mellan tillgången till datorer med Internet och pedagogisk effekt. I 
de skolor som har det största antalet datorer per elev har rektorerna dessutom observerat att IT 
i stor utsträckning underlättat integreringen av nya pedagogiska metoder i undervisningen. 

En kontinuerlig tillgång till datorer gör att lärare känner sig tryggare i användandet av 
IT under lektionen, vågar experimentera mer och därmed har större chans att integrera IT 
effektivt i lektionen. Det finns även indikationer från många studier att effekten på lärandet 
blir större när lärarnas erfarenhet av datorer ökar över tid. 

I flera brittiska skolor har lärare fått bärbara datorer som de kan använda både i skolan 
och hemma, vilket markant ökat deras användning av IT för förberedelser, kommunikation 
och presentation. I andra fall har elever fått tillgång till egna bärbara datorer, vilket har gett 
dem en kraftfullt ökad förståelse för och förmåga att använda IT-resurser på ett lämpligt 
sätt i skolarbetet. Studier som Using ICT to enhance home-school links visar på att utveck-
lingen av ett ökat samarbete mellan hem och skola också ökar kraven på lärarna att utveckla 
färdigheter i IT. Det visar sig också att lärarnas kunskap om IT ökar snabbare när använd-
ningen är integrerad med skolans policy och praktiska arbete. 

Nationella studier bör initieras för att analysera vilken typ av information och tjänster 
som skapar mest nytta i relationen mellan hem och skola. 

En central slutsats från E-learning Nordic 2006 är vikten av att skolan och lärare integre-
rar IT i undervisningen. IT bör även integreras rent generellt i skolans vardag, till exempel 
i det administrativa arbetet, i planering och uppföljning av lektionerna samt i skolans sam-
arbete med hemmet. Tre av fyra nordiska lärare upplever att de har begränsade kunskaper 
om hur man använder IT i sin undervisning, planering och uppföljning. Rapporten pekar 
på behovet av en utvärdering kring vilka metoder för kompetensutveckling som kan vara 
lämpliga för att öka lärarnas förståelse och kunskap kring IT i lärandet. 

Det finns intressanta modeller, till exempel från projektet i Maine, USA, där satsningen 
med en bärbar dator till varje elev kompletterades med iTeams, det vill säga IT-resurser i 
form av kunniga elever som kan stödja lärarna i det praktiska arbetet med IT. En preliminär 
analys av de mer framgångsrika skolorna i Maine visar också att en viktig faktor var närva-
ron av en eller flera nyckelpersoner i skolan som fungerade som ambassadörer och formella 
eller informella ledare för programmet. 
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En modell för att mäta och främja e-mognad och digital kompetens
Det finns skolor som har kommit långt i arbetet med att integrera IT i skolan och som på 
ett innovativt sätt arbetar med pedagogik kopplat till teknik. Kopplat till arbetet med di-
gital kompetens hos elever och lärare behövs en modell för att mäta och utvärdera skolors 
nivå av IT-användning och IT-mognad. Det behövs ett nationellt ramverk som stödjer det 
lokala arbetet med denna mätning och självvärdering. Det är viktigt för skolor att förstå 
i vilken utvecklingsfas de befinner sig när det gäller användningen av IT; endast när man 
kan mäta och värdera sin egen kunskap och utveckling i förhållande till andra skolor kan 
man sätta strategiska mål för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

En intressant modell som kan tjäna som exempel på detta har utvecklats av Becta. De-
ras ramverk77 för självvärdering av brittiska skolors utveckling för att bli tekniskt mogna 
institutioner kan användas som förebild. De delar som ingår i denna självutvärdering är de 
anställdas utveckling, pedagogiska strategier, ledarskap och styrning. I detta ramverk finns 
även ett antal goda exempel på arbetet i olika pilotskolor. Skolan kan själv värdera sin mog-
nad och utveckling kopplat till IT och dra nytta av andras erfarenheter för att kunna utveck-
las vidare. Studien ICT Impact Report lyfter fram liknande förslag kopplat till strategier för 
utveckling av e-mognad hos skolor. 

Det behövs ett gemensamt internationellt arbete med definition, mätning, och uppfölj-
ning av digital kompetens för att främja utvecklandet av färdigheter för kunskapssamhället 
och uppnå satta gemensamma mål.7� Europaparlamentet och Europeiska rådet utfärdade i 
december 200� rekommendationer kring nyckelkompetenser för ett livslångt lärande,79 där 
digital kompetens är ett av de prioriterade områdena. Rekommendationerna ska bidra till 
utvecklingen av en framtidsorienterad utbildning av god kvalitet och de är en uppmaning 
till alla EU-länder. 

Europeiska kommissionen genomförde också hösten 200� ett offentligt samråd om med-
iekompetens för att bygga upp och förbättra medborgarnas mediekompetens i den digitala 
tidsåldern. Detta samråd kommer att ligga till grund för ett politiskt uttalande om betydel-
sen av mediekompetens som avses att presenteras under hösten 2007. 

En gemensam förståelse av begreppet digital kompetens behövs bland skolledning, lärare 
och elever och är dessutom en förutsättning för att kunna mäta och följa upp gentemot upp-
satta mål avseende kompetens. Ett intressant exempel på hur man kan arbeta med digital 
kompetens kommer från Norge. Den norska nationella läroplanen är reviderad och i den 
nya läroplanen (från skolåret 200�/07) räknas IT som en av fem grundläggande färdigheter 
och ska vara en del av alla ämnen på alla nivåer. �0

Nyligen publicerade uppföljningar från ITU av den norska satsningen visar emellertid 
även att avståndet mellan målen och verkligheten fortsatt är betydande.

Ökat fokus på användning av digitala 
lärresurser och nya arbetsmetoder
IT ett effektivt redskap som kan användas för att förbättra ett antal grundläggande färdig-
heter.�1 IT gör det möjligt för lärare att individanpassa undervisningen utifrån elevens 
arbetsförmåga, förkunskaper och den studieteknik som eleven föredrar. IT kan även 
användas för att ge personligt stöd, återkoppling till eller uppföljning av elevens arbete 
i skolan. IT-användningens effekter på individuella prestationer kan förstärkas, men en 
förutsättning är att lärare och skolledare har kunskap om vilka pedagogiska metoder som 
fungerar bäst i olika lärsituationer. 

Studier och forskning kring vilka metoder som utvecklar och förbättrar elevernas lärande 
bör initieras. Goda exempel bör tas fram och förmedlas om hur IT kan användas kopplat 
till målen i läroplanen. Stöd till lärare och pedagoger bör tas fram i form av rådgivning samt 
tillhandahållande och utveckling av effektiva digitala lärresurser. I flera nordiska länder och
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i England har betydande arbete gjorts för att koppla digitala lärresurser till mål i läro- och 
kursplaner; detta arbete kan tjäna som förebild för andra länder.

Studier från bland annat Becta�2 visar att lärarens pedagogiska arbete bör kompletteras 
med ett antal praktiska råd för att läraren effektivt ska kunna integrera IT i det dagliga 
lärandet. Läraren behöver:
•  kunskap kring hur en mängd olika lärresurser hänger samman med lärprocessen i ett   
 specifikt ämne; läraren bör därtill använda sin kunskap inom sitt ämnesområde till att   
 välja lämpliga lärresurser och programvaror som hjälper dem att möta utbildningsmålen 
•  kunskap om potentialen med digitala lärresurser när det gäller lärresursens förmåga att   
 förändra och utveckla elevens lärandet i ämnet
•  självförtroende i användandet av digitala lärresurser, vilket kräver ett kontinuerligt an-  
 vändande av IT i det dagliga arbetet 
•  kunskap kring hur viss användning av IT förändrar hur kunskap förmedlas och tas emot,  
 vilket påverkar i vilken grad elevens känner sig delaktig och engagerad 
•  kunskap om hur man ska organisera undervisningen när man arbetar med digitala  
 lärresurser 
•  kunskap om hur man ska förbereda och planera skolarbetet när IT används, så att elev- 
 ernas förståelse och reflektion utmanas och utvecklas. 

Detta innebär att det krävs ett fokuserat och kontinuerligt arbete med kompetensutveck-
ling för lärare. Läraren själv har ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling, men det 
måste finnas en arbetsmiljö som ger utrymme för detta.

Många studier visar att skolmiljöer som är utvecklande, utforskande och förändringsvil-
liga skapar elever som utvecklas bättre och som lättare tar till sig ny kunskap. Skolledning 
och organisationen i övrigt måste dock aktivt stödja nya arbetsmetoder och pedagogiska in-
sikter för att en förändring ska ske. Den nationella utvärderingen av den svenska satsningen 
ITiS drar slutsatsen att genom att IT förs in som ett pedagogiskt tankeväckande hjälpmedel i 
lärarnas kompetensutveckling och i utvecklingsarbetet fungerar ITiS som en drivkraft både 
för reflektion och för att pröva nya arbetssätt.

Nya konkreta erfarenheter är en viktig grund för att förändra elevers och lärares tänkan-
de om undervisning och arbetssätt. Många lärare tar till sig ny teknik i ett antal systematiska 
steg, vilket innebär att förändring får och ska ta en viss tid. Man bör därför sätta realistiska 
mål kopplade till processen att förändra och utveckla olika skolmiljöer. Skolor bör få ett 
handlingsutrymme att utforska och experimentera med olika metoder inom vissa ramar. 
Detta är även en slutsats i rapporten ICT Impact Report.

avslutande reflektion
Det fristående forskningsinstitutet Futurelab skriver i en rapport om framtidens utbildning att 
”the best way to predict the future education is to build it.”�� Beslutsfattare, skolledare och pedago-
ger behöver veta vilka byggstenar som finns tillgängliga för utbildningssystemet i den närmaste 
framtiden för att veta hur de ska använda och utveckla dem för utbildning och lärande. 

Den övergripande bilden är att det är tydligt att IT har en positiv effekt på kunskapsin-
lärningen och prestationer i specifika ämnen. Det är dock användningen av IT i skolan som 
under vissa omständigheter skapar dessa positiva effekter. Detta innebär att man måste värdera 
vilken teknik och vilka insatser som är mest lämpliga för att stödja elevers utveckling och 
lärande. Det behövs ett kontinuerligt arbete med att utreda och analysera användningen av 
IT i skolan, och en ökad insikt om dess effekter på elevers inlärning och utbildning.

Författaren av denna analys hoppas att rapporten kan bidra till att intresserade läsare får 
en fördjupad förståelse och insikt kring ett effektivt användande av teknik i skolan.  
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I denna analys granskas ett urval studier och forskningsrapporter inom området IT i skolan. 
Syftet är att med utgångspunkt från svensk och internationell forskning ge en bild av under 
vilka förutsättningar IT/teknik kan bidra positivt till elevernas lärande och därmed målupp-
fyllelse. 

I rapporten lyfts en rad positiva effekter med IT i skolan som att elevernas motivation ökar 
och att skolarbetet blir mer självständigt. En ökad motivation leder till ökad uppmärksam-
het och ökat engagemang under lektionerna, vilket i sin tur främjar lärandet. Samtidigt visar 
många studier att man inte bara kan fokusera på tekniken i sig för att uppnå dessa effekter, utan 
det krävs ett fokuserat arbete kring teknikanvändningen som kopplas till en pedagogisk idé. 

Lärarens egen pedagogiska syn spelar en viktig roll när det gäller att skapa lärmöjligheter 
förmedlade via teknik. Lärare behöver till exempel kunskap om IT för att kunna välja lämpliga 
lärresurser. De behöver även förstå hur man kan integrera IT i lektionen och kanske även ut-
veckla en ny pedagogik för att uppnå en ökad integration. 

Författaren av denna rapport lyfter fram ett antal strategiska förslag kopplat till det lång-
siktiga arbetet med att skapa framtidens skola – en skola där IT uppfattas som synonymt med 
pedagogisk utveckling och ett kreativt lärande.

Analysen har gjorts av Torbjörn Skarin från analysföretaget Metamatrix på uppdrag av Myndig-
heten för skolutveckling. Han är utredare och arbetar på nationell och internationell nivå med 
studier, benchmarking och utvärderingar av IT och dess roll för utvecklingen av offentlig sektor. 
Torbjörn Skarin har tidigare bland annat arbetat som rådgivare på Näringsdepartementet när 
det gäller kopplingen mellan IT-politik och utbildningspolitik. 
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