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Adaptiva lärsystem – massindividualiseringens 
teknologier  

Francis Lee 
 

Adaptive and intuitive learning systems, able to learn and configure 
themselves according to their understanding and experience of learners’ 
behaviour. Cross-disciplinary research on the synergies between learning and 
cognition in humans and machines should lead to systems able to identify 
learner’s requirements, intelligently monitoring progress, capable of 
exploiting learners’ abilities in order to let them learn better [...]   246 

 
Utbildningsteknologier är maskiner som är fyllda med drömmar om en 
bättre, effektivare, och mer individanpassad undervisning. En viktig idé som 
ofta återkommer i relation till dem är att man ska kunna bygga en maskin 
som ska automatisera undervisningen samtidigt som man vill individualisera 
den. Man vill kunna skapa en apparat som kan möta individens behov, 
svårigheter, eller talang – automatiskt, utan att en lärare behövs i varje 
moment. Denna dröm om en automatiserad individualism löper som en röd 
tråd genom utbildningsteknologins historia och nutid och är ämnet för denna 
uppsats. För att fånga den spänning som finns inbyggd i utbildnings-
teknologin och utbildningsmoderniteten använder jag begreppet mass-
individualisering. Detta begrepp pekar på försöken att utbilda så många som 
möjligt med en individanpassad pedagogik. Denna dröm har två sidor som 
delvis står i motsatsförhållande, och delvis står i samklang med varandra. 
Mass-individualiseringen produceras på en uppsjö olika sätt – men den har 
vissa likheter över tid och plats. 

Poängen är att det som jag kallar mass-individualisering skapar vissa sätt 
att organisera, inte bara kunskapsutveckling, lärande, och kunskaper, utan 
också människor i relation till ett system. Precis som Foucault visat i relation 
till skolan och fängelset iscensätter mass-individualiseringen ett mönster 
som sorterar människor på grundval av deras prestationer.247

                                                 
246 European Commission, “ICT - Information and Communication Technologies: A Theme 
for research and development under the specific programme 'Cooperation' implementing the 
Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research,  
technological development and demonstration activities,” (2007), 36. 

 Skillnaden mot 
den disciplinära kraft som Foucault beskriver är att mass-individualiseringen 

247 Michel Foucault, Discipline & Punish: The Birth of the Prison, 2 ed. (New York: Vintage 
Books, 1995). 
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inte endast normaliserar individen, utan också anpassar systemets 
funktionssätt till den uppmätta individens egenskaper. Här finns det alltså en 
dubbelriktad rörelse från system till individ och från individ till system. Det 
är inte endast massan som ska disciplineras, utan systemet ska också 
individualiseras för att på så vis bättre disciplinera individen.  

 Denna förändring verkar vara en del av en större samhällsförändring där 
den Foucauldianska disciplinära samhällsmakten förändrar karaktär. Den 
mass-individualiserade makten är inte en försvagning av makten, och den 
ger inte heller inte mer frihet till individerna, snarare inkorporeras skillnader 
och flyktlinjer i systemet.248 Denna förändring är kopplad till flera praktiker 
där man arbetar för att försöka individanpassa systemet: exempelvis i mass-
individualiserad utbildning som exempelvis i denna uppsats, eller inom det 
som kallas ”individualiserad vård” där man ska försöka anpassa de 
medicinska preparaten till specifika individers biologi.

Jag utgår i denna uppsats ifrån en undersökning jag gjort av distans-
utbildningsteknologi i nutiden och i historien, dels genom standarder för 
utbildningsteknologi och dels genom korrespondensundervisningen.

249 

250

Att se på teknik, kunskap och ansvar ur ett performativt perspektiv skapar 
ett utrymme för att reflektera över vilka utbildningsverkligheter som 
iscensätter mass-individualisering. D.v.s. snarare än att se mass-
individualiseringen som en idé som uttrycks genom tekniska system, ser jag 
tekniska system och utbildningsmodernitetens idéer som delar av att 
producera en specifik verklighet. Att göra utbildning, teknologi, kunskap och 
ansvar är därmed en form av ontologisk politik – där andra verkligheter, 
andra göranden av verkligheten är möjliga.

 Jag 
kommer i denna uppsats gå igenom olika aspekter av mass-
individualiseringen, och sedan diskutera hur kunskap iscensätts i mass-
individualiserade tekniska system. Detta innebär ett performativt synsätt på 
både kunskap och system. Dessa är inte saker som finns i ett system, utan 
poängen är utbildningsteknologier sätter olika kunskaps- och ansvarsfigurer i 
rörelse – de produceras. 

Att se på mass-individualisering på detta sätt innebär att analysera flera 
nivåer som tillsammans gör specifika versioner av mass-individualisering. 

251 

                                                 
248 Här kan man se kopplingar till Deleuze och Guattaris analys av de nomadiska och släta 
rummens logik, och statsvetenskaperna, de räfflade rummens logik. Varje försök att undanfly 
systemets indelande logik leder till att man på nytt blir infångad och inkorporerad i systemet. 
Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia 
(London and New York: Continuum, 1987). 
249 Se exempelvis “Patienten och tekniken – om den individualiserade vårdens utmaningar”, 
http://www.blicka.se/arets_tema.htm 
250 Francis Lee, Letters & Bytes: Sociotechnical Studies of Distance Education (Linköping: 
LiU Press, 2009). 
251 Både när det gäller performativitet och ontologisk politik är jag inspirerad av Annemarie 
Mol, “Ontological Politics: a Word and Some Questions,” in Actor-Network Theory and 
After, ed. John Law and John Hassard (Oxford: Blackwell, 1999). 
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Här rör jag mig, inspirerad av Deleuze analys av Foucaults arbete med 
begreppet dispositif (apparat), mellan fyra nivåer: tänkande, seende, görande, 
och identitetsskapande.252

Mass-individualiseringens tankefigur och dess rötter 

 Alla dessa nivåer interagerar med och påverkar 
varandra på olika sätt, och gör genom sina interaktioner därmed på ett 
komplext sätt mass-individualisering. 

Mass-individualisering har funnits som tankefigur under en lång tid i 
utbildningen. Exempel på drömmar om mass-individualisering är 
korrespondensinstitutens brev och rättningsmallar, Skinners 
undervisningsmaskiner, 1970-talets undervisningsteknologi, samt vissa av 
dagens diskussioner om s.k. Learning Objects.253

För det första, industrialisering av utbildning. Massa, mångfald, industri, 
och effektivitet. Men också demokrati, social rörlighet, och nationellt 
välstånd. Att försöka utbilda så många som möjligt, utan att för den skull 
ruinera statskassan. Att skapa en ”begåvningsreserv”, eller en reserv av 
välutbildade arbetare. Ett citat från BF Skinner, en av de stora föregångarna 
inom utbildningsteknologin, kan illustrera tankefiguren om industrialisering 
av utbildningen:   

 Mass-individualiseringens 
rötter är lika djupa som det organiserade skolväsendet, och kan sägas vara ett 
tidlöst problem i utbildningspolitiken och didaktiken. I mass-
individualiseringen samsas historiska, nutida och framtida drömmar om en 
bättre utbildning. 

There are more people in the world than ever before, and a far greater part of 
them want an education. The demand cannot be met simply by building more 
schools and training more teachers. Education must become more efficient. 
… In any other field a demand for increased production would have led at 
once to the invention of labor saving capital equipment.254 

 
Citatet från Skinner illustrerar hur tanken om massutbildning kan knytas till 
idén om skalekonomi, industrialisering och effektivitet genom teknologi. 
Teknologin får stå som lösning, som en teknisk brygga mellan demokratisk 
massutbildning och ekonomisk effektivitet. Men denna utbildnings-
industriella tankefigur rimmar illa med den pedagogiska verklighet och de 
pedagogiska ideal som är de förhärskande idag och har varit det under stora 
delar av 1900-talet. Att producera en undervisningsmaskin som premierar 

                                                 
252 Gilles Deleuze, “What is a dispositif?,” in Michel Foucault: Philosopher (London: 
Harvester Wheatsheaf, 1992). 
253 Se Lee, Letters & Bytes. 
254 B. F. Skinner, “Teaching Machines,” Science 128, no. 3330 (1958): 969. 
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effektivitet framför mänsklighet kan lätt leda till en dystopisk version av 
utbildning där elever blir söndermalda i ett omänskligt maskineri.  

Detta leder till figurens andra sida, individualisering av utbildning. 
Individualism innebär inom utbildningen anpassning till talanger och 
problem, att kunna se varje individ för vad de är, och att hjälpa varje individs 
möjligheter till utveckling och lärande. Att individanpassa undervisningen 
handlar huvudsakligen om tre saker inom de texter jag studerat: att anpassa 
innehållet i kurser till individen, att anpassa hastigheten genom en kurs och 
att anpassa var/när man kan arbeta med materialet. Dessa saker ses ofta som 
en av huvudpoängerna med undervisningsteknologi. Här får ett citat från 
1950-talets korrespondensutbildningsdiskurs i Nya Zeeland utgöra exemplet:  

[In correspondence education] there is no class work in the ordinary sense. 
Each pupil’s course is his own. The subjects that comprise it can be chosen to 
suit the individual pupil alone. The emphasis can be laid where it is most 
needed. The pupil proceeds at his own pace, independently of other pupils of 
the same grade. Pupils of higher than average ability can and do make faster 
than average progress; those of less than average talent may make slower 
than average progress [...] The use of individual assignments develops a 
sense of responsibility, initiative and self reliance.255 

 
Citatet från AG Butchers, som var rektor på Nya Zeelands 
korrespondensskola visar hur denna tankefigur om individualisering uttrycks 
i korrespondensundervisningen: studenten kan fritt välja ämnen som passar 
honom/henne, läraren kan vägleda individuellt, hastigheten kan anpassas till 
eleven, och sist men inte minst, eleven lär sig att vara självständig. 
Utbildningsteknologi är naturligtvis ett sätt att göra detta på:  

Full advantage should be taken of the possibilities which correspondence 
instruction affords in the way of flexibility of grading and promotion. In a 
carefully worked out system of individual instruction, it is possible to make a 
child’s rate of progress in any subject independent of any considerations 
except his ability in that subject and his industry.256 

 
Genom att nyttja tekniken – i det här fallet den vardagliga tekniken med 
korrespondensbrev – tänker man sig att kunna uppnå individualism. Varje 
elev får ett eget korrespondensbrev som denne kan arbeta med i egen takt, på 
egna villkor, och med sina egna förutsättningar. Läraren, i rättningen av 
korrespondensbreven, kan se varje elev för sig själv.  

Idag uttrycks ofta samma typ av mass-individualiserade tankefigur i 
relation till olika IT-baserade system som ska göra det möjligt att se 

                                                 
255 “Report of the first International Conference on Correspondence Education,” (Victoria, 
British Columbia, Canada, August 22-24 1938), 60.  
256 “ICCE 3,” 12. 
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individen och att automatisera handledningen och handhavandet av 
studenten:  

The central place of education in today’s intelligence revolution necessitates 
the development of systems that fully understand, and cater for, the 
knowledge, skills, creativity and potential of each learner, while at the same 
time allowing for the measurement of progress against defined objectives and 
skills for the providers of education.257 

 
Men denna tankefigur är inte bara ett sätt att förstå utbildning. Detta är inte 
endast en dröm om att göra utbildning och teknik. Detta är också ett sätt att 
organisera, se, och skapa identiteter. Min poäng är att mass-
individualiseringen är ett dispositif, ett system, en sammansmältning av 
tankar, maskiner, människor, och visualiseringar. Jag menar att detta system, 
denna dispositif, gör utbildning, individer, och kunskap på vissa sätt. Mer om 
detta nedan. 

Att göra synlig: från Montessori till datoralgoritmer 
En central del av att förstå hur mass-individualiseringens dispositif fungerar 
är kunskapsmätning, vilket också är en ytterst central del av den 
organiserade undervisningen. Men vad är egentligen en mätning? En 
mätning är ett sätt att iscensätta något som inte är uppenbart synligt. Man 
producerar genom mätningen vissa delar av verkligheten som inte 
omedelbart finns tillgängligt för intervention eller hantering. Genom en 
termometer gör man temperatur. Genom en linjal gör man längd. Genom 
fotografier fryser man ett flyktigt ögonblick. Genom röntgen gör man 
insidan av kroppen. Genom att synliggöra något gör man det också till ett 
objekt. Som kan interveneras, transporteras, jämföras och hanteras. 

Vad är det man iscensätter i den organiserade utbildningen? Man gör 
lärande och kunskap till objekt – som kan jämföras, hanteras, ageras på, och 
tänkas kring. Detta medför ett konstant mätande och utvärderande. Hur kan 
man annars veta hur man ska ingripa individuellt? Maria Montessori, en av 
den pedagogiska individualismens förgrundsgestalter får illustrera hur 
individualism och mätning kan länkas samman.  

In my schools I have taken great care from the beginning to follow the 
growth of the child’s body, studying and measuring it in accordance with the 
practice fixed by anthropological research. However, I simplified the 
measurements considerably and adopted an order which made it easier to 
record data. There were sent out periodically to the families the 
measurements relating to their own children together with the average normal 
measurements according to age… 258 

                                                 
257 IMS Global Learning Consortium Newsletter, May 1, 2009. 
258 Maria Montessori, The Discovery of the Child (Delhi: Aakar books, 2004 [1948]), 58. 
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Montessori länkar i citatet ovan samman vetenskapliga iscensättningar av 
barns kroppsliga utveckling med den ”normala” kroppsliga utvecklingen. I 
att mäta ingår därmed att göra synlig en viss typ av utveckling och att sätta 
den i relation till det ”normala”. Montessoris vision om individualism i 
undervisningen gör därmed utveckling på ett specifikt sätt som har kommit 
att bli det förhärskande i utbildningen: IQ-testning, standardiserade prov och 
normalfördelade betygsskalor visualiserar alla en ”mental utveckling” och en 
”normal mental utveckling”. Detta synliggörande av det ”normala” och det 
”individuella” lärandet är en central del i den systematiska utbildnings-
moderniteten som både är kopplat till individualism och industrialism. 

Mass-individualiseringens apparatur, tankar, och identiteter är nära 
kopplat till detta synliggörande av kunskap: Individens egen takt, 
förutsättningar, intresse, mognad, etc. Elevens utveckling blir framförallt till 
ett objekt som kan ageras på, tänkas om, och göras. Även det industriella 
beror av synliggörandet av utveckling. Utan att synliggöra vissa 
kompetenser, kunskaper, eller utvecklingar kan inte ett maskineri hantera 
”objekten” eftersom dessa är okända storheter. Att undervisa genom 
synliggörande gör det möjligt för undervisningssystemet att agera. 

En sak som båda dessa sätt att se på och organisera utbildning har 
gemensamt är vikten av att mäta och utvärdera utbildning. I det 
industrialiserade sättet att organisera utbildningen är det av stor vikt att mäta 
kunskap för att kunna se progression hos individer genom det 
automatiserade systemet. I det individualiserade sättet att organisera 
utbildning är mätningen av kunskap istället kopplad till att synliggöra 
individens prestationer, förkunskaper eller talanger. Men båda sätten att 
organisera utbildningen är alltså kopplade till att mäta kunskap och att göra 
den synlig. 

Detta synliggörande av ”individens utveckling” och den ”normala 
utvecklingen” är naturligtvis kopplad till teknologier och sätt att organisera 
saker: i utvecklingspsykologins barndom fotograferade och filmades barn i 
olika utvecklingsstadier,259 i korrespondensundervisningen användes 
korrespondensbrev och olika tabeller för att göra det normala och det 
individuella,260

… a learning engine that allies advanced mathematical techniques with 
modern pedagogical and cognitive thinking. The system works across all 
subject domains, building a profile of the learner that allows for the most 

 i online-system används individens beteende eller 
provresultat för att sortera individen. I avancerade system för att 
automatisera utbildningen kopplas matematiska och datoriserade algoritmer 
ihop med elevens beteende och utveckling:  

                                                 
259 Nikolas Rose, “The Gaze of the Psychologist,” in Governing the Soul: The Shaping of the 
Private Self (London: Routledge, 1989). 
260 Lee, Letters & Bytes. 
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appropriate matching of learning materials, teaching methods and pace of 
learning, in order to provide the ideal learning pathway that will maximise 
the potential for learning of each individual.261 

 
Teknikerna som används för att synliggöra varierar, men de objekt som 
synliggör och iscensätter är i högsta grad likartade. Det är det individuella 
lärandet i relation till det normala som ska göras tillgängligt för intervention. 
Men det specifika för mass-individualiseringen är att systemen ska anpassas 
till individens individuella förutsättningar, vilket skapar en mycket stark 
kapillär makt som formar individernas möjliga identiteter, eller subjekts-
positioner.

Att göra subjektspositioner och att anpassa sig till dem 

262 

Synliggörandet genom mätning är inte endast kopplat till utveckling och 
intervention, utan också till produktionen av subjektspositioner eller möjliga 
identiteter. Genom att synliggöra individens prestationer och att sätta dem i 
relation till det ”normala” produceras också en viss position för eleven. Det 
som kallas för ”tracking”, ”streaming” eller differentiering inom 
pedagogiken, dvs. indelning av elever i relation till sin uppmätta position 
gentemot det normala, är tydligt kopplat till denna funktion av 
synliggörandet. Är studenter normala, begåvade eller i behov av hjälp? Inom 
mass-individualiseringens apparatur blir synliggörandet en del av 
maskineriet som sorterar elever i relation till det ”normala”, vilket också 
producerar möjliga positioner för eleven. I korrespondensundervisningen 
som jag studerat historiskt använder man sig av metaforer som ”gulddamm”, 
”guldklimpar” eller ”ruttet timmer” för att beskriva studenters position i en 
kunskapshierarki.  

Detta är en viktig skillnad i mass-individualiseringen som får effekter på 
hur man iscensätter kunskap i relation till utbildning och kunskapsbildning. 
Och det är också här som nya datoriserade teknologier har sin verkliga 
funktion. Snarare än att bara kunna sortera och hierarkisera elever och deras 
kunskapsprestationer som är det vanliga sättet att arbeta i massutbildnings-
system, med betyg, normalfördelningskurvor, etc., så möjliggör en 
datoriserad utveckling en automatisering av individualiseringen. Man kan 
designa systemet så att det på grundval av det uppmätta serverar eleven en 
individuell undervisning.  
                                                 
261 IMS Global Learning Consortium Newsletter, May 1, 2009. 
262 Här avser jag Foucaults analys av makt och kunskap. Den disciplinära makten fungerade 
genom att normalisera och disciplinera individer. Självmakten, eller technologies of the self, 
fungerade genom att individer internaliserade makten genom olika metoder för  
självreflektion. Kanske kan man se en skillnad i den mass-individualiserade makten och dessa 
andra former som Foucault beskrivit. Se Foucault, Discipline & Punish. Michel Foucault, 
“Technologies of the Self “ in Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, ed. 
Luther H. Martin, Huck Gutman, and Patrick H. Hutton (London: Tavistock, 1988).  
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Frågan som återkommer för de undervisningsteknologier som ansluter sig 
till det mass-individualiserade synsättet är hur man ska uppnå detta. Hur kan 
man anpassa systemet till det uppmätta? Detta är en fråga om organisering. 
Historiskt i korrespondensundervisningen använde man sig av 
lösbladssystem och olika hastigheter genom kursen för att anpassa systemets 
funktionssätt till individen. Idag försöker man hitta datoriserade algoritmer 
(matematiska formler) som kan anpassa den lärupplevelse studenten får 
genom att presentera olika versioner en kurs.  

Ett annat sätt att iscensätta mass-individualisering är genom att dela upp 
undervisningen kunskap i så kallade Learning Objects. Dessa är tänkta att 
fungera som digitala kunskapsmässiga legobitar som kan sorteras på olika 
sätt sättas ihop till en hel kurs. Varje Learning Object ska för att kunna 
uppnå denna dröm om anpassningsbarhet till individens behov, och till den 
ekonomiska återanvändningens logik. Dessa bitar ses som pedagogiskt 
neutrala teknologiska lösningar för att uppnå ett ekonomiskt mål. Problemet 
är att dessa bitar också iscensätter en viss typ av kunskap och utbildning.  

Iscensättningen av kunskap: att förvärva och representera 
I den avslutande delen av denna uppsats kommer jag diskutera mass-
individualisering för att lyfta fram hur denna dispositif iscensätter kunskap 
och lärande. En avgörande aspekt av tekniken i utbildningen är dess 
förhållande till det epistemiska, och hur försök att mass-individualisera 
distansutbildningen har starka kopplingar till en förvärvsmetafor för 
lärande.263

Since the time of Piaget and Vygotski, the growth of knowledge in the 
process of learning has been analyzed in terms of concept development. 
Concepts are to be understood as basic units of knowledge that can be 
accumulated, gradually refined, and combined to form ever-richer cognitive 
structures. The picture is not much different when we talk about the learner 
as a person who constructs meaning. This approach, which today seems 
natural and self-evident, brings to mind the activity of accumulating material 
goods. The language of ‘knowledge acquisition’ and ‘concept development’ 
makes us think about the human mind as a container to be filled with certain 
materials and about the learner as becoming an owner of these materials.264 

 Enligt Anna Sfard, är denna metafor ett vanligt sätt att tänka om 
lärande under 1900-talet och är starkt fokuserad på kunskap som objekt: 

 
Enligt Sfards resonemang, innebär förvärvsmetaforen en förståelse av 
kunskap som ett objekt som kan förvärvas genom lärande och alltså tillfaller 
en person: ”The idea of learning as gaining possession over some 
commodity has persisted in a wide spectrum of frameworks, from moderate 
                                                 
263 Anna Sfard, “On Two Metaphors of Learning and the Dangers of Choosing Just One,” 
Educational Researcher 27, no. 2 (1998). 
264 Ibid.: 5. 



 279 

to radical constructivism and then to interactionism and sociocultural 
theories.”265

Ett sätt att tillämpa förvärvsmetaforen på mass-individualisering är att 
undersöka förhållandet mellan det tekniska och det epistemiska inom 
datorsystem för lärande. Genom att analysera med vilken metafor ett 
datorsystem iscensätter kunskap och lärande det blir möjligt att urskilja 
olikheter i former av organisering, tekniska lösningar, och idéer om 
pedagogisk teknik. I mitt fall, tycks både korrespondensutbildning och 
Learning Objects främst att inriktas på att iscensätta kunskap som ett objekt 
som kan förvärvas snarare än deltagande och lärlingskap. 

 Förvärvsmetaforen kan kontrasteras med en deltagarmetafor för 
kunskap, vilket jag hävdar står i stark opposition till iscensättandet av mass-
individualisering. Deltagarmetaforen är snarare bunden till en förståelse av 
kunskapande som en social process, ett blivande eller deltagande. I 
deltagarmetaforen för lärande iscensätts kunskap genom deltagande: 
övningar som betonar möten och de sociala aspekterna av lärande. 

Ett motsvarande argument kan också göras i förhållande till Edward 
Hamilton och Andrew Feenbergs analys av distansutbildningsteknologi, 
vilken visar att ”learning management systems generally emphasise the 
representational rather than the relational potential of networked 
computers.”266 Deras argument innebär att vissa system betonar 
representation av kunskap framför dess relationella potential för möten, 
diskussioner och social inlärning. Detta medför att ”the technologies are 
conceived as essentially representational in nature, and it is as such that they 
are understood to relate to and remodel the education process according to a 
narrow pedagogy of information delivery and acquisition.”

Jag menar att det finns en stark koppling mellan Hamiltons och Feenbergs 
analys av utbildningssystem och Sfards metaforer för lärande. System som 
iscensätter en deltagarmetafor för lärande organiserar den pedagogiska 
processen så att den betonar det relationella, medan system som iscensätter 
en förvärvsmetafor för lärande också iscensätter kunskap som ett objekt som 
kan representeras. Jag anser att förvärvsmetaforen och det representativa 
sättet att iscensätta kunskap är starkt knutna till mass-individualisering: 

267 

För det första: i ett mass-individualiserat sätt att organisera utbildning, 
iscensätts lärande i linje med en förvärvsmetafor för lärande som fokuserar 
på representationella möjligheter i tekniken. Därför menar jag att mass-
individualiseringen är nära förbunden med ett sätt att iscensätta kunskap som 
ett objekt, som kan representeras av system, och som förvärvats av 
studenten. I detta blir kunskap iscensatt i linje med de fysiska ting som 
representerar det, snarare än som något som förvärvas i sociala processer. 

                                                 
265 Ibid.: 6. 
266 Edward Hamilton and Andrew Feenberg, “The Technical Codes of Online Education,” E-
Learning 2, no. 2 (2005): 114. 
267 Ibid.: 107. 
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För det andra är industrialiseringen av utbildning nära sammanbunden 
med iscensättandet av kunskap som objekt. Genom att iscensätta kunskap 
som ett objekt, blir det möjligt att utforma system som minimerar dubbel-
arbete. Exempelvis genom att man kan automatisera rättningen av elevens 
förmåga att repetera vissa representationer, eller kunskapsobjekt. Därmed 
blir det också logiskt att kunskap kan ägas och säljas. Här underlättar de 
tekniska systemen representationalitet och ett objektiverat sätt att iscensätta 
kunskap medan den relationella potentialen hos undervisningsteknologi blir 
satt på undantag. När det gäller Learning Objects, blir det logiskt och 
önskvärt att industrialisera utbildningen genom finfördelning av kunskaps-
objekt så att de kan ordnas om och återanvändas i oändlighet, vilket ska 
skapa skalekonomier som leder till effektiv massutbildning. 

Slutligen vidhåller jag att individualisering av utbildningen också är 
knuten till byggandet av kunskap som ett objekt. Här blir den enskilda 
eleven ansvarig för att inhämta rätt kunskapsobjekt och att konstruera sin 
egen kunskap. Men det blir också viktigt att mäta det individuella lärandet, 
vilket manifesteras genom förvärvet av materialiserade bitar av kunskap, och 
att anpassa vilka "kunskapsobjekt” som är mest lämpade för denna enskilda 
elev. Denna aspekt av mass-individualisering kan ses som en kombination av 
Tayloristisk vetenskaplig styrning och en ambition att individualisera 
utbildning i linje med en viss förståelse för kunskap. 

Därför menar jag att mass-individualisering på många sätt är bunden till 
ett objektifierat sätt att iscensätta kunskap, en förvärvsmetafor för lärande 
och representationell pedagogisk teknik. Mass-individualiserade sätt att 
organisera utbildning förefaller vara en röd tråd i tid och rum, och är 
avgörande för lärsystem som betonar effektivitet på utbildningsområdet. 
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