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Abstract 

Digitalization has proven to be a successful way for organizations to develop and improve 

both infrastructure and effectivity. In 2019 a national IT-policy for the Swedish education 

system was presented with the goal of leveraging digital technology to improve both the 

quality of education and organizational effectivity. The Swedish education system has a 

history of trying and failing to adopt IT-solutions effectively, efforts and results differ 

between schools and regions. The language used to define this new policy does not show 

many signs of development in reference to previous attempts. This thesis studies the effects 

of language and discourse on the ongoing digitalization efforts in Swedish schools. By 

adapting a framework for critical discourse analysis, the language used both in the national 

policy documents and by employees within the education system was analyzed. This study 

makes the following contributions: the way the Swedish education system understands 

technology complicates any digitalization efforts; secondly, the discourse regarding 

digitalization directly affects organizational learning and the development of the national 

policy itself; lastly, a change in discourse is needed for the Swedish education system to be 

able to learn from the past and work towards the future. 

 
Keywords: Digitalization, critical discourse analysis, organizational change, technocentric 
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1. Introduktion 

Den svenska skolan har länge försökt att utveckla sin verksamhet för att ta vara på de nya 

möjligheter som modern teknik erbjuder. Sedan 70-talet kan man följa hur nya IT-verktyg 

introduceras och följs av en ofta polariserad debatt rörande deras effekter på undervisningen 

(Winman, 2018). Skolverket gör tydligt hur brist på ledning och en enhetlig vision för skolan 

på nationell nivå har lett till vitt skilda resultat och att det fortsatta arbetet med skolans 

digitalisering kommer att försöka åtgärda detta. Den 18/3 2019 presenterades en nationell 

handlingsplan för digitaliseringen av skolväsendet (SKL, 2019). Den nationella 

handlingsplanen för skolans digitalisering är ett samarbete där Regeringen, SKL, Skolverket 

och forskningsinstitutet RISE arbetat fram en serie fokusområden och delmål för att 

möjliggöra ett nationellt likriktat arbete med skolans digitalisering framöver. 

Handlingsplanens utformning och hur pass effektivt den kan realiseras beror på många sätt 

på vilka problemformuleringar och vilket perspektiv på dessa som de berörda parterna har. 

Skulle den definition av “digitalisering” som SKL och Skolverket arbetar utifrån vara felaktig 

kan detta ha stor påverkan på allt arbete rörande IT-implementering i skolan framöver. Då den 

rådande diskursen ger form åt skolans utvecklingsarbete, om denna diskurs är centrerad kring 

en felaktig definition av vad digitalisering är så kan detta resultera i att i att handlingsplanen i 

sig och varje led i utvecklingsarbetet tål att ifrågasättas. Även om skolans handlingsplan tar 

känd IS-forskning i åtanke så kommer diskursen, som den ser ut idag, att påverka hur dessa 

forskningsresultat tolkas och används. Det är därmed högst intressant att försöka förstå hur 

diskursen rörande skolans digitalisering ser ut idag då det sätt man pratar om fenomenet både 

avgör och beskriver hur man problematiserar skolans digitalisering såväl som vilka lösningar 

man föreslår. 

Inom IS-forskning används termerna “digitizing” och “digitalization” för att beskriva två 

skilda nivåer av IT-baserade organisationsförändringar. Tilson et al. beskriver “Digitizing” som 

den rent tekniska processen att göra analoga aktiviteter digitala genom implementering av nya 

IT-verktyg och IT-baserade arbetsmetoder medan “digitalization” beskrivs som en 

socioteknologisk process som ämnar att göra digitala teknologier infrastrukturella. Enligt 

definitionen Tilson et al. gör är det stor skillnad på att “digitisera” gentemot att “digitalisera” 

skolan. Svenska språket använder idag begreppet “digitalisering” som en paraplyterm under 

vilken båda dessa fenomen kan rymmas vilket skulle kunna orsaka missförstånd och helt eller 

delvis felaktiga antaganden. 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är vår gemensamma verklighet formad ur det 

språk vi använder för att beskriva den (Berger & Luckermann, 1966). Då skilda 

verklighetsuppfattningar eller definitioner om vad som uppfattas som “sant” möts uppstår 

konflikt. Kommunikationen ämnad att skapa samsyn bland dessa varierande verkligheter 

utgör grunden för en specifik diskurs. Diskurser både formas av och formar själva hur 

komplexa sociala fenomen artar sig och är därmed även formgivande för beslutsfattande i 

organisationer då detta i grunden är en social process. Phillips et al. (2008) visar hur kritisk 

diskursanalys blivit ett allt mer populärt verktyg för att söka förståelse om organisationer och 

organisatoriskt beslutsfattande. Då språk på social mikronivå är formgivande för diskurser och 

beslutsfattande på makronivå är den rådande diskursen inom ett fält talande för hur 

problemlösning och beslut inom detsamma tar form. Den nationella handlingsplanen för 
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skolans digitalisering är ur detta perspektiv ett resultat av den diskurs vi idag ser rörande IT i 

skolan. Därmed kan även sägas att alla nivåer i beslutskedjan från regering ned till skolor och 

slutligen lärare är intressanta studieobjekt för att tydliggöra hur deras språk och sätt att 

beskriva skolans digitalisering både visar på vilka problem de vill lösa och på vilket sätt de 

ämnar lösa dem med IT. Då skilda definitioner av samma fenomen kan döljas under begreppet 

“digitalisering” är det relevant att undersöka de aktuella planerna för skolans digitalisering och 

hur huvudmän inom skolor och kommuner väljer att beskriva fenomenet. Den organisatoriska 

förståelsen för digitaliseringsarbete samt vilka problem och lösningar man prioriterar är 

därmed talande för vilka definitioner och perspektiv som är aktuella. 

Diskurser som fenomen kan studeras på flera olika sätt men på senare tid har kritisk 

diskursanalys (CDA) kommit att bli allt vanligare inom IS-forskning och i studier av 

organisatoriskt beslutsfattande. Enligt Jørgensen & Phillips (2002) så kan CDA användas för 

att studera och analysera relationen mellan diskurser och olika sociala domäner eller fenomen. 

För att bidra med vetenskaplig kunskap om diskursen rörande skolans digitalisering kan CDA 

användas för att analysera handlingsplanen för skolans digitalisering men också intervjuer 

med personer verksamma inom digitaliseringsarbetet. Detta kan leda till en förståelse för hur 

man idag talar om skolans digitalisering samt ger insikt i hur diskursen ser ut i dagsläget och 

hur denna diskurs kan påverka beslutsfattande.  

Cukier et al. (2008) använder kritisk diskursanalys som ramverk för att analysera språket 

som används för att beskriva ett IT-projekt. Studien visar hur en modell rotad i Habermas 

“theory of communicative action” (TCA) kan användas för att påvisa hur helt eller delvis 

förvrängd information om IT i den allmänna sfären i sin tur påverkar den allmänna diskursen. 

Styrkan i att använda den metod Cukier et al. föreslår ligger i att de fyra begreppen “sanning”, 

“legitimitet”, “förståelighet” och “ärlighet” hämtade ur Habermas TCA kan sägas existera 

implicit i all kommunikation och möjliggör kritisk analys av kommunikation oavsett kontext. 

Stahl (2009) visar att då diskurs är kommunikation ämnad att lösa konflikter mellan motsatta 

uppfattningar om vad som är mer eller mindre sant kan TCA användas för att analysera och 

åskådliggöra vilka konflikterande sanningar en given diskurs utgörs av. Analys av en diskurs 

på detta sätt ger insikt i de maktförhållanden och verklighetsperspektiv som formar de 

“sanningar” som kommunikationen ämnar förmedla. 

För att samla in empirisk data kring en diskurs så kan det vara lämpligt att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) så finns det i kvalitativa forskningsintervjuer en 

betoning av det generella när det kommer till formulering av de inledande frågeställningarna 

och en tyngd på informanternas egna uppfattningar. Att genomföra intervjuer som fokuserar 

på informanternas egna uppfattningar av till exempel ord och fenomen kan vara ett bra sätt 

om man vill förstå diskursen kring något. En annan metod för att samla in empiriska data kring 

en diskurs är att analysera texter eller dokument som diskuterar fenomenet man ämnar att 

analysera diskursen kring. 

Baserat på vad som nämnts ovan i denna introduktion kommer denna studie att undersöka 

hur diskursen ser ut rörande IT i skolan för att ta reda på om den rådande diskursen har 

inverkan på arbetet med skolans digitalisering. 
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1.1 Problemformulering 

Det finns mycket forskning som har studerat diskurs påverkan på beslutsfattande i olika 

former av organisationer. Det kan dock fortfarande vara svårt för organisationer att identifiera 

hur eller på vilket sätt en diskurs påverkar deras beslutsfattande och varför detta är viktigt att 

undersöka. Skolan har genomfört flera tidigare digitaliseringsarbete och det finns därmed en 

diskurs rörande digitaliserings som sträcker sig bakåt i tiden som kan innehålla olika 

värderingar och tankar om vad digitala verktyg faktiskt är för något och vad digitaliseringen 

kan göra för skolan. Även om diskursen kan ha förändrats över tid så finns det ett värde i att 

undersöka hur diskursen ser ut och försöka förstå på vilket sett diskursen rörande skolans 

digitalisering påverkar skolans nuvarande digitaliseringsarbete då diskursen skulle kunna vara 

problematisk om den innehåller förvrängningar eller felaktigheter rörande vad digitalisering 

är och innebär för en organisation, samt vad fenomenet kan göra för skolan. Studien ämnar 

därför till att skapa en förståelse för diskursen rörande skolans digitalisering och ta reda på 

hur denna diskurs påverkar digitaliseringsarbetet. För att undersöka diskursen rörande 

skolans digitalisering så formulerades följande fråga: 

 

• Hur ser diskursen rörande IT i skolan ut och hur påverkar denna diskurs skolans 

digitaliseringsarbete? 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur diskursen rörande IT i skolan ser ut för att skapa en 

förståelse för om hur den rådande diskursen kan påverka arbetet med skolans digitalisering. 
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2. Relaterad forskning 

I detta avsnitt så presenteras relaterad forskning inom området för att beskriva den kunskap 

som finns inom området och vilken forskning det kan finnas fortsatt behov för. Sedan 

kommer studiens analytiska ramverk presenteras och beskrivas. 

2.1 Digitalisering  

Inom aktuell IS-forskning så råder det konsensus kring att ”digitalisering ” och ”digitisering” 

är två fundamentalt olika begrepp som ibland kan behöva definieras eftersom att båda dessa 

begrepp ständigt används inom olika diskurser och ofta förväxlas (Brennen & Kreiss, 2016). 

Tilson et al. (2010) argumenterar för att man inom IS forskning med stor försiktighet måste 

särskilja begreppen digitalisering och digitisering. Tilson et al. definierar därmed digitisering 

som en teknisk process som handlar om att göra en analog artefakt eller signal digital och 

därmed något som kan hanteras och processas digitalt av en dator. Vidare beskriver Tilson et 

al. digitalisering som en socioteknologisk process som handlar om att applicera teknologiska 

tekniker på en bredare social och organisatorisk kontext som låter dessa digitala teknologier 

bli en del av en organisations infrastruktur både socialt och digitalt. Liknande definitioner 

återfinns också inom annan IS-forskning.  

Melin (2010) använder sig av Tilson et al. för att tydliggöra dessa poänger och för att 

illustrera hur det svenska språket använder termen digitalisering relativt brett utan att 

definiera begreppet på samma nivå som Tilson et al. Melin skriver ytterligare att det finns 

kunskapsglapp mellan den kunskap om digitalisering som finns i utbildning och hos forskare 

gentemot vilken kunskap som finns hos de som arbetar med digitalisering i praktiken. Detta 

leder enligt Melin till att kunskap inte erbjuds eller efterfrågas i tillräcklig utsträckning. Enligt 

Melin existerar det därmed kunskap om digitalisering som aldrig når de organisationer som 

arbetar med digitalisering av sin verksamhet som mål.  

Brennen & Kreiss (2014) ser digitalisering och digitisering som två konceptuella termer som 

ofta är tätt associerade med varandra och ofta använda som utbytbara begrepp inom en stor 

rad olika litteratur. Författarna går vidare genom att termerna i detalj och argumenterar för 

att det finns ett analytiskt värde med att skapa en klar distinktion mellan dessa begrepp. 

Brennen & Kreiss definierar begreppet digitisering som den materiella process som 

konverterar analoga informationsströmmar till digitala bits medan digitalisering definieras 

som sättet många sociala domäner blir omstrukturerade runt digital kommunikation och 

media infrastrukturer. 

Granath (2016) beskriver precis som Tilson et al. digitalisering som en socioteknologisk 

process som involverar design, utveckling, införande, och användningen av digital teknologi 

och infrastruktur för information och kommunikativa syften. Granath menar att digitisering 

bör ses som en av de många aspekter som finns inom digitalisering. Granath gör tydligt att hon 

ser digitalisering som ett fenomen som är sammanflätat med sin sociala kontext inom den 

rådande diskursen och att det är inom en viss diskurs som digitalisering ”blir vad det är”. Detta 

betyder enligt Granath att förståelsen kring digitalisering är både kulturellt och historiskt 

situerad vilket leder till att språk (Diskursen) blir nyckeln till att förstå de förståelser som finns 

kring begreppet. Sättet som Granath ser på begreppen digitisering och digitalisering ligger i 

linje med socialkonstruktivistiska antaganden om världen. Berger & Luckermann (1996) 
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beskriver hur språk kan konstruera och rekonstruera världen och hur saker blir konstruerade 

och omkonstruerade igenom sociala kontexter som språk och skrift. Granath fortsätter på 

denna socialkonstruktionistiska tankegång och menar att diskursen rörande digitalisering 

också formar vad begreppet är och hur man arbetar kring och fattar beslut i relation till detta 

begrepp. 

2.2 Digitalisering av skolan 

Forskningsläget kring IT-verktyg i skolan visar både positiva och negativa effekter och att 

dessa beror på vilket ämne IT-verktygen har använts inom. I sin artikel “Digital tools in 

education on usage, effects, and the role of the teacher” (Haelermans, 2017) argumenterar 

Haelermans för att det är viktigare att se IT-verktyg som ett verktyg och inte ett mål i sig själv. 

Haelermans kan med sin forskning visa att effekterna av IT-verktyg i skolan kan vara positiva 

men det varierar mycket beroende på hur IT-verktygen har implementerats, hur de används 

och inom vilket ämne de används. Detta styrks av Ilomäki (2008) som visar på hur IT-

implementering i skolan generellt sett saknar större effekt på skolans pedagogiska verksamhet 

om införandet av digitala verktyg ej har skett i det specifika syftet att stödja nödvändiga 

pedagogiska förbättringar. Vidare skriver Ilomäki att i de flesta fall har behovet av kulturella 

metodologiska förändringar ej ackompanjerat införandet av IT-verktyg vilket illustrerar en 

missriktad tro på digital teknik som transformativ i sig. Enligt Ilomäki har de flesta skolorna 

som studerats infört IT-verktyg genom en top-down process där ledning beslutat hur 

implementeringen av IT skall se ut utan att dessa beslut baserats på vilja eller behov från 

lärarna. Därmed har arbetsmetoder och organisatoriska strukturer bevarats vilket limiterar 

effekten av den införda teknologin. Ilomäki argumenterar för att teknologi bör ses objektivt 

utifrån vilken synlig nytta de tillför och att det teknologiska imperativet ofta syns i de positiva 

egenskaper som tillskrivs modern teknologi där den ses som automatiskt bättre då den är 

nyare. Enligt Ilomäki bör skolans utveckling fokuseras kring förbättring av pedagogisk 

metodik för att möta framtida behov och utmaningar. Detta kan ske med hjälp av IT-verktyg 

men inte som ett naturligt resultat av dem. 

Kozma & Voogt (2003) menar att även om en IT-baserad förändring av skolans 

undervisning visar sig funktionell så är det fortfarande mycket svårt att befästa denna i skolan 

som organisation. De understryker hur organisationens infrastruktur är avgörande för om IT-

innovationer i skolan har en långtidseffekt på organisationen eller om det handlar om en 

praxisförändring knuten till specifika individer. Med infrastruktur menar författarna det lager 

av organisationen ovanför den punkt som studeras. Som exempel beskrivs hur lärare kan inte 

bibehålla förändring om deras skola är motvillig, skolor kan inte bibehålla förändringar om 

deras skoldistrikt eller kommuner motsätter sig och kommuner kan inte bibehålla förändring 

om de inte landet i stort har intresse av att ge stöd åt dessa. Kozma & Voogt beskriver även hur 

vad som bedöms vara lyckade förändringar i slutändan är en subjektiv bedömning där 

definitionen av “förändrad undervisning” tål att diskuteras. Kozma & Voogt menar att i många 

fall är det själva brukandet av ny teknologi som bedöms som en lyckad förändring och inte 

något mått på faktisk effektivitet hos de brukade IT-verktygen.  

Det Kozma & Voogt beskriver rörande komplexiteten i att bedöma effekterna av en IT-

baserad förändring stöds ytterligare av det Hovorka (2013) skriver om emergenta fenomen och 
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deras relevans för IS-forskning. Emergens i en IS-kontext refererar till hur komplexa 

infrastrukturella förändringar kan ha sin rot i förhållandevis simpla förändringar som till 

exempel implementationen av ett digitalt verktyg. De effekter som ett digitalt verktyg har på 

sociala normer, arbetsmetoder och organisationsstruktur i ett makroperspektiv går inte att se 

genom att studera det digitala verktyget i sig. En mer holistisk syn på infrastrukturella 

förändringar krävs därmed för att kunna sätta ett värde på en specifik IT-baserad förändring. 

Det finns också forskning inom IS området som beskriver ett annat synsätt, detta synsätt 

på digital teknologi kallas “det teknologiska imperativet”. Bonner & Gopal (2001) förklarar hur 

det teknologiska imperativet riskerar att bli det centrala målet när man försöker föra in 

informationssystem i organisationer istället för ett sätt att nå de mål som eftersträvas. Denna 

felriktning av målet kan skapa väldigt allvarliga konsekvenser. Av denna anledning så 

argumenterar Bonner & Gopal för att all implementering och utveckling av 

informationssystem som ska användas inom skolor bör vara synlig för alla så att den bredare 

målbilden får vara central inom arbetet. Studieobjektet inom Bonner & Gopals studie är en 

skola i Kanada där allting måste förändras för att integrera IT-verktyg. Lärarnas färdigheter 

döms otillräckliga, lärarutbildningarna måste förändra sina kurser och lägga mer fokus på 

digital kompetens. Ämnens utbildningsplaner måste förändras för att ta hänsyn till IT 

användning och fysiskt så måste skolor förändras för att främja användningen av IT-verktyg. 

På en lokal nivå så måste kommunen förändra vad de lägger pengar på när det kommer till 

utbildning. Frågan enligt Bonner & Gopal är vilka mål som denna massiva förändring faktiskt 

uppfyller. 

Bonner & Gopal argumenterar för att det borde finnas tydliga mål som artikulerar och 

beskriver hur IT-verktygen kommer förbättra utbildningen men Bonner & Gopals forskning 

finner att dessa mål inte blir tydligt artikulerade och att dessa mål blir mer och mer luddiga 

och tillslut fokuserar man bara på teknologin och målen som är relaterade till utbildningen blir 

helt bortglömda, Det teknologiska imperativet tar över. 

Bonner & Gopals forskning visar ett exempel på hur det teknologiska imperativet kan bli 

målet för digitaliseringsarbetet och hur denna kan skapa väldigt allvarliga konsekvenser. I 

detta fall så var det huvudsakligen avsaknaden av utbildningsmål i processen som ledde till en 

form av massiv social omstrukturering rörande vad digitaliseringsprojektet hade för syfte.  Det 

teknologiska imperativet handlar om att man får en övertro på vad teknologin kan göra och 

börjar fokusera mer på teknologin än vad teknologin ska tjäna för syfte. 

Papert (1987) visar att ett verktygcentrerat perspektiv var ledande i hur många skolor 

förhöll sig till digitalisering av undervisningen och programmeringsspråket Logo under 80-

talet. Han argumenterar för behovet av “computer criticism” vilket han definierar som kritisk 

bedömning av IT-verktygs värde, effekter och bidrag på samma sätt som konstnärlig och 

litterär kritik gör likartade bedömningar inom respektive fält. Papert menar att detta borde 

existera naturligt bredvid datorernas framväxt i samhället men att han ser tecken på att 

datorkritikens utveckling blockeras och fastnar i vad han kallar ett “teknocentriskt” stadium. 

Papert menar att vi ofta tenderar att tillskriva datorer en direkt effekt på tänkande och 

inlärning samtidigt som vi reducerar värdet av människor och kultur som Papert ansåg vara 

de viktigaste komponenterna i pedagogiska situationer. Den huvudsakliga kontexten för 

mänsklig utveckling är enligt Papert alltid kulturen och aldrig en specifik teknologi. Enligt 
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Papert kan kulturer förändras på grund av ny teknologi men om du vill förstå eller påverka 

denna förändring måste du fokusera på kulturen och inte på teknologin. Förändring uppnås 

enligt Papert inte genom att implementera ny teknologi i skolan då denna assimileras av den 

redan rådande kulturen. Papert menar att sådan kulturell förändring kräver ifrågasättande av 

sociala strukturer som existerat långt före datorn för att därigenom utforma hur man med 

hjälp av modern teknologi kan och vill förändra dessa. 

Ett annat synsätt som kan förklara hur man förstår digitalisering eller ny teknologi 

presenteras av Orlikowski (1994) med begreppet ”technological frames”. Detta begrepp 

förklarar hur olika personer eller organisationer kan bära på egna ”ramverk” som styr hur olika 

organisationer eller individer tolkar och uppfattar ny teknologi. Dessa ramverk kan därför 

styra hur man inom en organisation förstår och implementerar ny teknologi eller hur man 

förstår information och forskning rörande ny teknologi. 

Forskningsläget inom IS visar att det framöver krävs vidare forskning rörande digitalisering 

och hur man på bästa sätt tar vara på de värdeskapande processer digitalisering har potential 

att erbjuda. Det visas också att den kunskap som finns når de som arbetar med digitalisering i 

praktiken i allt för låg utsträckning. Det är dock väldigt oklart hur förmågan att ta till sig denna 

kunskap ser ut idag. Ett teknocentriskt perspektiv skulle potentiellt hindra eller vinkla 

förståelse för fenomen som digitalisering. På samma sätt påverkar diskursen och det sätt vi 

pratar om digitalisering på vilket sätt vi tolkar och förstår vad vi anser oss veta om fenomenet. 

Detta utgör en kunskapslucka där det är fortsatt oklart på vilket sätt IS-forskning kommer att 

tolkas och förstås. I takt med att IS-forskning kan ge mer kunskap om digitaliserings potential 

och effekter kan denna kunskapslucka komma att bli allt mer relevant att överbrygga.  

2.3 Kritisk Diskursanalys (CDA) 

Denna studie har använt sig av Kritisk diskursanalys (CDA) för att analysera den insamlade 

empirin i denna studie. Kritisk diskursanalys beskrivs av Jørgensen & Phillips (2002) som en 

metod som förser användaren med teorier och verktyg för att analysera relationen mellan 

diskurser och sociala domäner.  

En annan källa som beskriver kritisk diskursanalys är Vaara & Tienar (2008) de förklarar i 

sin artikel att kritisk diskursanalys innehåller ett inbyggt kritiskt ställningstagande. Detta 

utgörs i ett medvetet försök i att använda diskursanalytiska verktyg för att undersöka 

kontroversiella sociala frågor. Jørgensen & Phillips beskriver vidare att diskursiv praxis som 

skapar text som sedan konsumeras ses som en viktig form av social praxis som sedan bidrar 

till skapandet eller åtminstone förståelse av världen som sociala identiteter och sociala 

relationer. Det är delvis genom diskursiv praxis i det vardagliga livet (skapandet av tal och 

texter och konsumeringen av dessa) som social och kulturell förändring tar plats. Syftet med 

kritisk diskursanalys är enligt Jørgensen & Phillips att belysa de diskursiva dimensionerna av 

sociala och kulturella fenomen. Forskning inom kritisk diskursanalys har bland annat 

fokuserats på områden som organisationsanalys, pedagogik, kommunikation, ekonomi och 

demokrati. Författarna beskriver att man inom kritisk diskursanalys anser att diskursiv praxis 

bidrar till skapandet av ojämlika maktrelationer mellan olika sociala grupper. Vad detta 

betyder är att texter och tal i vardagen kan skapa tankar och förståelser som skapar ojämlika 

maktrelationer, Jørgensen & Phillips försöker beskriva hur även vardagligt skrivande och 
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pratande enligt kritisk diskursanalys kan leda till ojämlika maktrelationer då man även i 

vardaglig diskurs kan nedvärdera olika grupper och människor vilket hindrar social 

förändring.  Studier som använder sig av analysmetoden kritisk diskursanalys fokuserar på att 

analysera den diskursiva praxis som konstruerar olika representationer av världen och vad 

som är sant och sedan rollen denna diskursiva praxis har i att bevara de representationer av 

något ämne eller en social grupp som har skapats. 

Denna studie använder sig av kritisk diskursanalys men använder sig av ett analytiskt 

ramverk för kritisk diskursanalys som liknar det som Cukier et. al. (2009) presenterar i sin IS 

forskning rörande policys för digitaliseringsarbete. Användningen av kritisk diskursanalys i 

denna studie syftar till att försöka förstå hur diskursen påverkar den svenska skolans 

digitaliseringsarbete då denna utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapar olika 

representationer av hur verkligheten ser ut inom skolan och därmed kan diskursen ha en roll 

i att forma hur arbetet med skolans digitalisering formas och utförs. 

Blomberg (2003) beskriver påståenden identifierade inom diskursen som ”diskursiva 

påståenden”, detta för att tydligt dela upp verklighetsbaserade påståenden och sådana som 

kommer från diskursen. I denna studie så kommer begreppet diskursiva påståenden användas 

för att tydligt visa att dessa påståenden kommer från diskursen. 

2.4 Analytiskt ramverk för CDA 

En metod för kritisk diskursanalys inom IS-forskning rörande implementering av 

informationssystem föreslås och IT presenteras av Cukier et al. (2009). I detta analytiska 

ramverk så används Habermas Theory of Communicative Action (TCA) används för att 

möjliggöra kritiska studier av hur helt eller delvis förvrängd information kan identifieras inom 

diskurser. Den föreslagna modellen använder Habermas “validity claims” för att skapa ett 

ramverk för kritisk diskursanalys där brott gentemot Habermas olika definitioner av validitet 

kan användas för att illustrera hur en institutions språkbruk rörande ett IT-projekt påverkar 

den allmänna diskursen rörande det specifika projektet och IT-implementering i allmänhet. 

Cukier et al. använde metoden för att analysera diskursen rörande ett IT-projekt i Kanada och 

kunde visa på ett flertal förvrängningar där diskursen och språket som användes tålde att 

kritiseras utifrån Habermas “validity claims”.  
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Tabell 1: “Categories and principles for Habermasian CDA” av Cukier et al. 2009 

 

Tabellen visar hur man kategoriserar och kodar utifrån data utifrån Cukiers modell för CDA. 

Den teoretiska utgångspunkten är att allt språkbruk ämnar kommunicera en sanningsenlig, 

korrekt och förståelig beskrivning av verkligheten till åhöraren, det utgör uttalandets 

underförstådda anspråk på validitet (validity claim). Denna studie utgår från denna modell 

som grund för den kritiska diskursanalysen ev den empiri som studerats. Genom att koda 

språket som används i texter och uttalanden kan denna modell hjälpa oss att identifiera 

diskursiva påståenden och vilket eller vilka validity claims detta diskursiva påstående bör 

testas för. Man testar sedan påståendet utifrån vilket validity claim man menar att påståendet 

misslyckas med till exempel TC (Truth Claim) eller (SC) Sincerity Claim. Det diskursiva 

påståendet testas sedan utifrån ett lämpligt kriterium. Testkriteriet skapas utifrån vilket sorts 

validity claim man menar att det diskursiva påståendet bör testas utifrån. När man har skapat 

ett testkriterium för validitetstest så kan man bevisa att diskursiva påståendet till exempel är 

ett TC om det tydligt går att argumentera för att det diskursiva påståendet ej är sanningsenligt. 

Detta ger möjlighet att skapa förståelse kring varför det misslyckades och hur det i 

förlängningen förvränger kommunikationen i den rådande diskursen. 

Denna modell appliceras på handlingsplanen för skolans digitalisering utgiven av SKL och 

de intervjuer som genomförts med personal inom skola och kommun. På detta sätt kan 

återkommande påståenden och ordval lyftas fram. Utifrån dessa har en rad ” diskursiva 

påståenden” som representerar det som bedömts mest tongivande för den rådande diskursen 

skapats. Dessa har sedan kritiskt analyserats dessa med hjälp av de fyra typer av ”validity 

claims” som Cukier et al. presenterar i tabellen som presenterats ovan. När de påståenden som 

identifierats inom diskursen analyseras utifrån dessa validity claims så ger detta en förståelse 

för vilka sorters förvrängning som diskursen bär inom sig. Det ger även en beskrivning av hur 

det som inom diskursen ses som sant utifrån dessa ”validity claims” på något vis är förvrängt. 

Ramverket ger även möjlighet att mer exakt visa hur dessa diskursiva påståenden har testats 

för att komma fram till denna förvrängning. En mer specifik beskrivning av hur detta ramverk 
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har använts i denna studie kommer presenteras och beskrivas i detalj i kapitel 3.2. För att visa 

hur det analytiska ramverket har använts kan en tabell presenteras efter alla påståenden eller 

begrepp analyserats. Dessa har då tillskrivits ett validity claim, testats med ett 

validitetskriterium och fått en beskrivning av vilken förvrängning påståendet visar på.  
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Cukier et al presenterar i sin artikel en färdig tabell över analyserade påståenden: 

 

 

 

Tabell 2: Denna tabell visar hur Cukier et al. har använt sitt ramverk för CDA och hur de 
har testat och kommit fram till vilket förvrängning som finns i deras skapade påståenden 

En liknande tabell kommer presenteras i resultatet för att illustrera hur denna studie gjort en 
liknande analys med hjälp av Cukiers analytiska ramverk. 
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3 Metod 

3.1 Datainsamling 

För att kunna samla in den data som krävs för att besvara studiens aktuella forskningsfråga så 

har en kvalitativ forskningsansats använts. Anledning till att denna metod har valts före en 

kvantitativ studie är att kvalitativ forskning ämnar klassificera och tolka lingvistiska eller 

visuella material för att sedan kunna dra slutsatser om de implicita och explicita dimensioner 

som finns i innehållet och vad dessa representerar. Kvalitativ analys används också för att 

identifiera och beskriva problem i fältet eller strukturer och processer i rutiner och praxis. Det 

slutgiltiga målet med en kvalitativ forskningsansats handlar oftast om att landa i 

generaliserbara uttalanden genom att jämföra olika material och texter eller olika händelser 

(Fejes & Thornberg, 2015).  

Då forskningsfrågan syftar till att analysera diskursen kring digitalisering har en kvalitativ 

forskningsansats bedömts lämplig då denna studie undersöker och tolkar lingvistiska material 

för att skapa en förståelse för de dimensioner och strukturer som finns både explicit och 

implicit i materialet. Det relevant att nämna att en kvalitativ forskningsansats också hade 

kunnat användas för denna studie men eftersom fokus har lagts på diskursen kring något är 

det klart svårare och mer tidskrävande att använda sig av en kvantitativ datainsamlingsmetod. 

Men det finns forskning inom IS som undersöker liknande fenomen och som använder sig av 

kvalitativa data, till exempel Cukier et al. (2009) använder sig av både kvalitativa och 

kvantitativa data. Denna studie är dock fokuserad enbart på användandet av en kvalitativ 

forskningsansats för att samla in och tolka data eftersom verktygen som finns inom den 

kvalitativa forskningsansatsen anses vara adekvat för att besvara den aktuella 

forskningsfrågan. 

Vidare så har kritisk diskursanalys valts som metod för att analysera den insamlade empirin 

i denna studie. Kritisk diskursanalys beskrivs av Jørgensen & Phillips (2002) som en metod 

som förser användaren med teorier och verktyg för att analysera relationen mellan diskurser 

och sociala domäner. Vaara & Tienar (2008) förklarar i sin artikel att kritisk diskursanalys 

innehåller ett inbyggt kritiskt ställningstagande. Detta utgörs i ett medvetet försök i att 

använda diskursanalytiska verktyg för att undersöka kontroversiella sociala frågor. Skolans 

digitalisering är inte helt okontroversiell och det finns många som är för och emot 

digitaliseringen av skolan. Kritisk diskursanalys som verktyg kan används för att skapa 

förståelse för hur diskursen kring skolans digitalisering skapar en bild av vad digitalisering är 

eller en förståelse för vad IT är som är färgad av den sociala kontexten som man befinner sig i. 

En annan anledning till att kritisk diskursanalys har använts som analysmetod är att denna 

har använts inom IS forskning tidigare (Cukier et al. 2009) & (Stahl 2008). Detta visar att 

kritisk diskursanalys som metod är en funktionell och relevant metod att använda sig av för att 

analysera en diskurs inom det aktuella forskningsområdet. 

För att samla in empiri att applicera kritisk diskursanalys på har det nationella 

styrdokumentet ”Handlingsplan för skolans digitalisering” (SKL, 2019) studerats och fyra 

kvalitativa intervjuer genomförts. Birkman & Kvale (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer 

kan omfatta en hel rad teman och förslag till frågor men att det på samma gång kan finns 

utrymme och chanser att göra förändringar rörande frågornas form och ordningsföljd om detta 
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behövs för att följa upp specifika svar eller utsagor som har yttrats av informanterna. 

Kvalitativa intervjuer valdes som metod för att lämna utrymme för informanterna att tala fritt 

kring ämnet men också för att denna studie skall ha möjlighet undersöka hur man självmant 

pratar om digitalisering och begrepp relaterade till detta. En ytterligare motivation till valet av 

insamlingsmetod var behålla den flexibiliteten som Birkman & Kvale beskriver att en kvalitativ 

intervju tillåter, som chansen att kunna ändra sina frågor och ordningsföljden på dessa när 

eller om det behövs. 

Då studien strävar efter förståelse för skolan som en större organisation som sträcker sig 

hela vägen från regeringsnivå ned till den specifika individuella skolan utgörs det studerade 

materialet både av en nationell handlingsplan för digitalisering av skolan och intervjuer med 

individer på kommunal- och skolnivå. Då det språk som studerats kommer från SKL och 

Skolverket som toppnivå så syftar begreppet ”skolan” i denna studie på hela organisationen 

från SKL och Skolverket ned till rektors- och lärarnivå.  

Intervjuerna genomfördes med personer verksamma inom skolväsendets 

digitaliseringsarbete och tog tidsmässigt mellan 30–40 minuter vardera. Intervjuerna började 

med några generella frågor och fortsatte sedan med frågor strukturerade kring centrala teman. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och enskilt med informanterna för 

att kunna fånga in deras diskurs utan att någon utomstående influerar sättet man väljer att 

prata på. Under intervjuerna så hade en av oss intervjuare den ledande rollen medan den andra 

flikade in med frågor eller liknande då detta passade, fokus låg mycket på att låta 

informanterna prata mycket själva. 

 

Informant Yrkesroll 

Informant 1 (I1) Systemadministratör på 

utbildningskontoret, Umeå kommun 

Informant 2 (I2) Systemadministratör på 

utbildningskontoret, Umeå kommun 

Informant 3 (I3) IT-pedagog, Umeå 

Informant 4 (I4) Rektor åk 0–9, Umeå 

           Tabell 3:2 – Visar informanter och deras yrkesroller 

 

Innan varje intervju så skickades ett informationsbrev som beskrev en kort bakgrund av 

studien och sedan förklaras det hur studien kommer genomföras i enlighet med de fyra 

forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet (2002) presenterar för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Innan varje intervju så presenterades också dessa 

forskningsetiska riktlinjer, Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet för informanterna så de var informerade om dessa. 

3.2 Urval 

För besvara studiens forskningsfråga så har fyra intervjuer genomförts med personer 

verksamma i arbetet med skolans digitalisering.  Informanterna var anställda på skolor och 

kommuner och arbetar därmed med skolans digitalisering på olika sätt och bidrar också med 

olika men värdefulla perspektiv. Informanterna bidrar till att ge en mer nyanserad bild av hur 
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diskursen ser ut kring skolans digitalisering. Urvalet kan ses som ett bekvämlighetsurval då 

skolorna och kommunen som valts för studien har blivit valda på grund av deras närhet men 

också då dessa informanter uttryckt intresse av att delta i studier på området. Informanterna 

har rollerna Rektor, IT-pedagog, IT-strateg och systemadministratör. Dessa personer fanns i 

en kontaktlista och alla personer i kontaktlistan blev mejlade, det var fyra som svarade och de 

blev intervjuade. Men då alla personer i kontaktlistan hade relevanta roller inom skola eller 

kommun så lades fokus på att intervjua de som snabbast svarade och gjorde sig tillgängliga. 

Vidare så har det också gjorts ett urval när det kommer till valet av dokument att granska 

inom ramen för denna studie. Undersökningens huvudsakliga studieobjekt har varit SKL och 

Skolverkets nationella handlingsplan för skolans digitalisering. Då detta dokument är centralt 

för arbetet med skolans digitalisering och beskriver både vad som ska göras men också 

förklarar varför och hur det genomförs. Detta dokument har bedömts som ett av de viktigaste 

och mest centrala för arbetet med digitaliseringen av det svenska skolväsendet och därmed 

extremt värdefullt att genomföra en kritisk diskursanalys på. Intervjuerna för denna studie kan 

sägas ha valts ur ett bekvämlighetsurval men att analysera den nationella handlingsplanen har 

inte gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. Valet att i denna studie utföra en kritisk 

diskursanalys på just denna handlingsplan har gjorts eftersom denna handlingsplan 

presenterades 2019 och är den mest aktuella handlingsplanen för hur skolans 

digitaliseringsarbete ska gå till enligt skolverket och SKL, denna handlingsplan är också en 

fullständig version av den nationella digitaliseringsstrategi som presenterades 2017. För att få 

tillgång till den nyaste version av handlingsplanen var analysen i denna studie tvungen att 

skjutas upp då den nyaste version av den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering 

inte presenterades förens 18 mars.  

För att förstå varför det var viktigt att analysera den nyaste versionen av handlingsplanen 

så blir det relevant att kort beskriva vad handlingsplanen behandlar för områden och vilken 

storlek detta dokument har. Den nationella handlingsplanen är ett ganska stort dokument med 

väldigt mycket intressant diskurs att analysera. Dokumentet är på 64 sidor och innehåller 5 

kapitel som beskriver olika delar av digitaliseringsarbetet med skolan som anses vara viktiga. 

Kapitel 1 i handlingsplanen är ett inledningskapitel som beskriver samhällets digitalisering och 

vad detta innebär för skolan, den nationella digitaliseringsstrategin, fokusområdena för den 

nationella digitaliseringsstrategin, hur regeringen och SKL har kommit överens om att 

samarbeta för att genomföra den nationella handlingsplanen för digitalisering och slutligen 

arbetsprocessen med framställningen av handlingsplanen. Kapitel 2 i handlingsplanen 

beskriver en nulägesanalys av digitaliseringsarbetet inom skolan och vilka behov som finns för 

att uppnå de tre fokusområden som handlingsplanen presenterar för digitalisering av 

skolväsendet. Detta kapitel beskriver också olika initiativ och aktiviteter för att förbättra 

förutsättningarna att använda sig av digitaliseringens möjligheter. Avslutningsvis så beskriver 

kapitlet vilken forskning som behövs följas upp med rörande digitaliseringens möjligheter. 

Kapitel 3 i handlingsplanen beskriver huvudmännens ansvar i digitaliseringsarbetet, 

huvudmännen avser personer och verksamheter som har huvudsakligt ansvar för 

digitaliseringsarbetet till exempel kommuner och rektorer. Kapitlet beskriver också vilka 

långsiktigt gällande prioriteringar, åtaganden och finansieringar som bör göras och vilken 

organisatorisk kapacitet som bör finnas inom huvudmännens organisationer för att klara av 
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detta uppdrag. Kapitel 4 beskriver alla initiativ och förslag på aktiviteter som handlingsplanen 

föreslår från initiativ 1–18 och sedan redovisas dessa initiativ i detalj. Initiativen syftar enligt 

handlingsplanen till att möta de övergripande behov som finns hos huvudmännen och ses som 

nödvändiga att genomföra för att realisera den digitalisering av skolväsendet som man vill nå. 

Kapitel 5 är det sista kapitlet i handlingsplanen och beskriver det fortsatta arbetet med de 

områden handlingsplanen presenterar och vilka av dessa områden som är viktigast att börja 

arbetet med omgående (SKL, 2019).  

Handlingsplanen beskriver allt digitaliseringsarbete som kommer genomföras, varför och 

hur detta skall genomföras samt vilka som har ansvaret för att genomföra detta. En kritisk 

diskursanalys av handlingsplanen blir därmed väldigt givande då den innehåller en stor mängd 

diskurs om just digitaliseringsarbetet. Det är också viktigt att påpeka att handlingsplanen 

faktiskt innehåller större mängd empiriska data att analysera än alla intervjuer tillsammans 

och det har också varit viktigt att analysera denna i relation till intervjuerna då detta kan visa 

om informationen ovanifrån förs neråt i hierarkin och detta var en av de slutgiltiga 

anledningarna som gjorde att valet föll på att göra en kritisk diskursanalys på just detta 

dokument. 

Bortsätt från den stora mängden diskurs handlingsplanen innehåller så har den givetvis 

valts för att den presenterar både den nyaste och mest aktuella diskursen rörande skolans 

digitalisering som finns just nu. 

 

3.3 Dataanalys 

Den data som samlats in har analyserats utifrån modellen som Cukier et al. (2009) presenterar 

för kritisk diskursanalys. All empiriska data har först färgkodats för att markera och visa på de 

resonemang i texterna som bedömts vara betydelsefulla för en diskursanalys. Färgkodningen 

av viktiga resonemang och uttalanden i texterna hjälpte till att isolera de som var av störst 

relevans för att besvara undersökningens forskningsfråga. Utifrån den färgkodade texten så 

har en serie bredare diskursiva påståenden rörande digitaliseringen av skolan skapats. Dessa 

är skapade utifrån likriktade kommentarer och beskrivningar i den färgkodade texten. För att 

stödja tolkningen så har citat ur texterna använts (Handlingsplanen & Intervjuerna) för att 

visa hur det finns återkommande resonemang i texterna som tillsammans kan motivera och 

visa på ett underliggande påstående. Dessa påståenden är slutligen det som arbetets analytiska 

ramverk ämnar validitetstesta.  

Att validitetstesta utifrån det aktuella ramverket betyder att man undersöker vilken validitet 

ett påståend kan bedömas ha utifrån Habermas Theory Of Communicative Action (TCA), vilket 

beskrevs under kapitel 2.3. För att validitetstesta de påståenden som rönts i arbetet har 

modellen som Cukier et al. (2009) presenterar för kritisk diskursanalys använts. Inom detta 

ramverk för CDA utförs ett validitetstest genom att undersöka om det diskursiva påståendet 

kan sägas uppfylla kraven för Comprehensibility (CC), Truth (TC), Sincerity (SC) eller 

Legitimacy (LC). På detta sätt går det att identifiera vilket eller vilka validity claims som de i 

diskursen funna påståendena misslyckas med att uppfylla kriterierna för. Efter detta 

undersöks om påståendet uppfyller de kriterier som krävs för att ett diskursivt påstående skall 

kunna sägas vara kommunikativt komplett och ej förvrängt. Huruvida ett diskursivt påstående 

till exempel är sanningsenligt (Truth Claim) och på vilket sätt detta diskursiva påstående är 



 

17 
 

förvrängt. Poängen med detta ramverk är att mer exakt kan illustrera vad som är problematiskt 

med olika diskursiva påståenden funna i diskursen genom att först visa om det exempelvis är 

sanningen i det diskursiva påståendet (Truth Claim) eller legitimiteten (Legitimacy) som bör 

ifrågasättas. Genom att kritiskt analysera till exempel ett Truth Claim går det att argumentera 

för hur påståendet misslyckas med att förmedla hela sanningen kring något och slutligen så 

kan detta identifiera vad som bevisar att språket förvrängs eller innehåller en förvrängning. 

I dataanalysen så har mer komprimerade påståenden skapats utifrån färgkodad text istället 

för att använda hela citat och analysera dessa inom det analytiska ramverk som utformats. Det 

finns en del motiveringar till detta, först och främst är etta mer likt det Cukier et al. (2009) har 

gjort i sin analys. Sedan så innehåller den nationella handlingsplanen väldigt mycket text och 

för att kunna ge en mer helhetlig bild så har det bedömts bättre att använda sammanfoga flera 

citat och analysera vad dessa citat tillsammans skapar övergripande diskursiva påståenden. 

Att analysera ett diskursivt påstående som har sin grund i flera citat och kan vara grundat i 

både intervjuerna och handlingsplanen kan ge en mer beskrivande och sanningsenlig bild. Att 

enbart använda olika citat från intervjuerna där man kanske beskriver något lite överdrivet 

eller om ett isolerat citat ur en hel handlingsplan använts skulle detta kunna begränsa 

analysens möjlighet att dra slutsatser ur resultatet. Här argumenteras för att denna sorts 

analys inte skulle kunna ge en lika bra helhetsbild som de diskursiva påståenden som skapats, 

men citat är fortfarande värdefulla att använda för att kunna visa hur de analyserade 

påståendena skapats och vilken sorts text dessa är skapade ur. 

För att visa hur kodning och analyses har utförts visas här några exempel på hur dataanalys 

gått till.   

 

Exempel på ett påstående som har identifierats genom diskursanalys av det 

empiriska materialet:  

 

Diskursivt påstående: Skolan kommer att bli effektivare av digitalisering 

 

Exempel på olika citat som menas kunna stödja uttolkningen av detta diskursiva 

påstående: 

 

“Det andra fokusområdet har som mål att barn, elever och personal ska ha god och likvärdig 

tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen såväl som att 

effektivisera verksamheten.” 

 

“Därutöver inbegrips att de digitala lärarresurser som används i undervisningen ska vara 

ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt samt att 

digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 

undervisning och administration.” 

 

Genomgående så har materialet analyserats och kodats på detta sätt för att skapa påståenden 

om skolans digitalisering och sedan validitetstesta dessa utifrån det analytiska ramverk som 
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valts för att genomföra en kritisk diskursanalys. För att illustrera hur det analytiska ramverket 

applicerats på data presenteras här en exempeltabell för hur validitetstest genomförts: 

 

Digitalisering gör 

skolan effektivare 

HP SC Vinklad beskrivning utifrån 

dagens forskningsläge 

Språk kopplat till det 

teknologiska imperativet 

stärker positiva 

associationer 

Digitalisering 

handlar om digital 

kompetens 

HP TC Inkomplett beskrivning Verktygscentrerat 

perspektiv bibehålls  

Tabell 4: Detta är en exempeltabell som visar hur identifierade påståenden ur diskursen 

testats för visa hur dessa påståenden kan leda till förvrängningar av sanningar inom 

diskursen. 

Kodningen av handlingsplanen genomfördes genom att läsa igenom hela dokumentet och 

färgkoda stycken eller passager som innehöll intressant uttryck och värderingar. Relevanta ord 

och uttryck som ofta återkom i analysen har noterats och presenteras här i en tabell. 

 

Begrepp Antal 

Digitalisering 365 ggr 

Utveckling 167 ggr 

Forskning 150 ggr 

Verktyg 63 ggr 

Digital kompetens 61 ggr 

Effektiv 58 ggr 

Möjligheter 49 ggr 

Infrastruktur 34 ggr 

 

Tabell 5: Exempel på terminologi ur handlingsplanen som utgjort grunden för de 
diskursiva påståenden som etablerats. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt så presenteras utfallet av den empiriska analysen. Genom kritisk diskursanalys 

har ett antal diskursiva påståenden om digitalisering identifierats och bedömts illustrativa för 

diskursen. De diskursiva påståendena kommer att presenteras och sedan styrkas med citat 

från för att visa hur dessa diskursiva påståenden har skapats. Sedan kommer de diskursiva 

påståendena och vad dessa innebär förklaras. Denna förklaring ämnar illustrera hur de 

diskursiva påståendena kan kritiseras utifrån hur de förvränger vad aktuell IS-forskning har 

att säga om digitaliseringsprojekt. Intervjuerna och handlingsplanen kommer hänvisas till 

som HP (Handlingsplanen) och I1, I2, I3, I4 (Intervju 1–4).  

I resultatet så kan vissa diskursiva påståenden komma att presenteras under flera delavsnitt 

då det första avsnittet visar hur detta diskursiva påstående kan relateras till digitalisering som 

fenomen och nästa visar hur detta påstående relateras till skolans synsätt på digitalisering. 

Detta betyder att många diskursiva påståenden kommer upprepas och presenteras under olika 

rubriker för att göra det möjligt att beskriva och förklara deras koppling till olika fenomen. 

Nämnvärt är också att studien ej funnit några påståenden vars validitet skulle kunna 

ifrågasättas utifrån legitimacy (LC) eller comprehensibility (CC). Handlingsplanen hänvisar 

till IS-forskning och statistiska undersökningar som har bedömts vara goda och pålitliga källor 

och språkbruket i handlingsplanen har bedömts som lätt att förstå även för en lekman. Utifrån 

hur processen att ta fram handlingsplanen beskrivs av SKL och Skolverket har alla som velat 

komma till tals i frågorna givits möjlighet att göra detta och alla inblandade från hela 

skolsystemets hierarki har i denna studie bedömts arbeta mot samma mål. 

4.1 Digitaliseringsdiskurs i skolan 

Det kan vara viktigt att förstå vad skolverket självt beskriver som tidigare digitaliseringar inom 

skolväsendet för att förstå hur man inom digitaliseringsarbetet ser på organisationens historia. 

Detta är relevant som bakgrund till denna studies resultat då Skolverket själva presenterar en 

serie lärdomar som resultat av sin egen historia. Detta faktum har inverkan på hur resultatet i 

denna studie har tolkats. 

I sin kunskapsöversikt “Digitaliseringen i skolan” beskriver Skolverket början på initiativet 

att digitalisera skolan som “införandet av elektroniska miniräknare under 1970-talet” 

(Skolverket, 2018). De beskriver fortlöpande hur mer avancerade IT-verktyg introducerades 

med persondatorer under 80-talet och att 90-talet såg simplare handdatorer som grafräknare 

och digitala assistenter göra inträde i skolan. Under 2000-talet tog digitaliseringen av skolan 

ordentlig fart med större infrastrukturella effekter då internetåtkomst, intranät, lärplattformar 

och möjligheten att erbjuda elever och anställda digitala enheter gav skolan möjlighet att 

integrera IT-verktyg i allt fler delar av sin verksamhet. Idéer om likvärdig tillgång och “1:1”, att 

varje elev och lärare skall ha en bärbar dator, har sin begynnelse under denna period. 

Skolverket har genom åren gjort en rad satsningar för att driva på skolans digitalisering men 

beskriver i sin kunskapsöversikt att avsaknaden av nationell resulterade i att privata aktörer 

varit mer drivande genom riktade satsningar (Skolverket, 2018). Skolverket menar att detta 
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resulterade i att hårdvaruförutsättningar påverkade hur de digitala lärmiljöerna utvecklades 

och hur behovet av pedagogisk fortbildning i en digitaliserad miljö hanterades. Det samarbete 

mellan SKL, Skolverket och RISE som resulterat i den 2019 lanserade “Handlingsplan för 

skolans digitalisering” (SKL, 2019) ämnar åtgärda detta genom att skapa en nationellt ledande 

plan för skolans fortsatta digitalisering. 

Skolverkets historiebeskrivning är återkommande fokuserad på implementering av IT-

verktyg som de avgörande momenten i skolans digitalisering. Det beskrivs delvis som ett 

resultat av bristen på nationell styrning. Införandet och fördelningen av digitala verktyg i 

skolan kombinerat med kompetensutveckling med mål att effektivt nyttja dessa utgör en stor 

del av den idag aktuella handlingsplanen. Handlingsplanens tre fokusområden är: 1) Digital 

kompetens för alla i skolväsendet, 2) Likvärdig tillgång och användning, 3) Forskning och 

uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.  

Det första fokusområdet har som mål att ge elever och anställda i skolväsendet så god digital 

kompetens som möjligt i syfte att hjälpa dem använda digitala verktyg effektivt. Det andra 

fokusområdet utgörs av mål att ge skolan så bred tillgång till digitala verktyg som möjligt samt 

att skapa en infrastruktur som kan ge stöd åt nyttjandet av dessa. Handlingsplanens tredje 

fokusområde blickar framåt och ämnar bredda skolans forskningsbaserade kunskap om de 

effekter som de föreslagna digitaliseringsinsatserna har på undervisningen och erbjuda 

uppföljning. Gemensamt för de tre fokusområdena är deras fokus på nyttjandet av digitala 

verktyg och den kompetens detta kräver. Den nationella handlingsplanen behandlar behovet 

av infrastrukturella förändringar men detta sker i huvudsak utifrån infrastrukturens potential 

att möjliggöra bruk av digitala verktyg. 

4.2 Digitalisering som fenomen 

I arbetet med skolans digitalisering så används begreppet digitalisering väldigt ofta och 

därmed har denna studie sökt förståelse för hur man använder begreppet genom att skapa en 

rad påståenden om begreppet som de ger uttryck för de rådande värderingar diskursen 

innehåller. 

 

Diskursivt påstående: Digitalisering gör skolan effektivare (SC). 

Handlingsplanen för skolans digitalisering ger uttryck för en tydlig bild av att skolans 

digitalisering har som syfte att göra den effektivare.  

 

”…barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och 

resurser i syfte att förbättra utbildningen såväl som att effektivisera verksamheten.” HP s.9 

 

Detta syfte uttrycks återkommande i handlingsplanen och utgör till stor del dess andra 

fokusområde. Samtidigt som det kan stämma att digitalisering av verksamheter kan leda till 

effektivisering så är det aldrig ett givet resultat. Det vore därmed falskt att huvudsakligen prata 

om digitalisering som en effektivisering för verksamheten och undvika att behandla de 

svårigheter och krav det medför. Handlingsplanen gör tydligt att digitalisering av skolan ska 

ske ur ett ändamålsenligt perspektiv där de insatser som görs även medför kostnader och 

kräver kompetensutveckling för att generera värde. Handlingsplanens språk kopplar 
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återkommande effektivisering till digitalisering på ett sätt som stärker positiva associationer 

mellan dessa begrepp och undviker att behandla deras mer komplexa relation. Tydligt framgår 

också att var gång effektivisering nämns är det brist på digitala verktyg eller kompetens som 

hindrar effektiviseringen som tillskrivs digitalisering per automatik. Därmed skapas en 

förvrängning där språket som används målar upp en bild av digitalisering både som 

verktygscentrerad och att en digital förändring kommer vara effektivare bara man nyttjar 

dessa verktyg korrekt. 

 

Diskursivt påstående: Digitalisering skapar möjligheter (SC). 

Handlingsplanen beskriver vid ett flertal tillfällen vikten av att lyfta fram de möjligheter som 

digitaliseringen erbjuder. 

 

“Syftet med förslagen är att med digitaliseringen som medel skapa bättre förutsättningar 

för förskolans, skolans och vuxenutbildningens verksamheter. Om digitaliseringens 

möjligheter används på rätt sätt kan de bidra till höjd kvalitet, stärkt likvärdighet och ökad 

effektivitet i hela skolväsendet – och inte minst en ökad måluppfyllelse.” HP s.62 

 

Handlingsplanen gör återkommande beskrivningar av digitaliseringsinitiativet som något där 

nya möjligheter kommer att skapas. De möjligheter som genereras skall i sin tur leda till 

effektivisering och ökad kvalitet. Språket illustrerar ett perspektiv där komplexiteten i att 

lyckas tillvarata digitaliseringens nya möjligheter knyts till nyttjandet av digitala verktyg och 

tillhörande kompetens. Tonvikten läggs vid att korrekt användning av digital teknik skapar 

förbättring och handlingsplanen undviker att behandla hur digitaliseringen påverkar 

verksamheten på ett bredare plan. Skulle ökad kvalitet och effektivisering ej uppnås menas att 

detta skulle bero på att kompetensen att nyttja de nya möjligheterna saknas. Detta förankrar 

återigen digitaliseringens värde i kompetensen att nyttja digitala verktyg samtidigt som 

digitalisering i sig tillskrivs en inneboende effektivisering även då det finns risker att 

effektivisering för organisationen uteblir. Ytterligare så är handlingsplanen betydligt mer 

intresserad av att beskriva möjligheter än att nya behandla nya risker och förändrade krav 

vilket skapar fler positiva associationer än negativa. 

 

Diskursivt påstående: Positiva effekter på undervisning ger positiva effekter på 

administration (SC) 

Handlingsplanen återkommer ofta till hur digitaliseringens möjligheter kommer att kunna 

användas för att förbättra undervisningen. Detta sammankopplas vid ett flertal tillfällen till en 

förbättring av skolans administration. 

 

”Därutöver inbegrips att de digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara 

ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt samt att 

digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 

undervisning och administration.” HP s.23 
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Detta sätter ytterligare en gång nyttjandet av digitala verktyg i centrum för vad en digitalisering 

av skolan handlar om i praktiken och hjälper till att förenkla komplexiteten i att välja digitala 

verktyg. Språket skapar en koppling mellan effektivisering och kvalitetsförbättring där 

kompetent tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter för undervisningen förväntas leda 

till en likartad effektivisering av administrationen. Detta skapar en förvrängning där valet av 

digitala verktyg skall ha både undervisnings- och administrativa effekter i åtanke utan att 

tydligt illustrera den komplexa relationen mellan dessa. Det är fullt möjligt att en optimal 

effektivisering av undervisningen tvärtom leder till en ökad administrativ börda eller att en 

optimalt digitaliserad administration har negativa effekter på undervisningen. 

Handlingsplanen gör rätt i att nämna administration i sammanhang med undervisning men 

förenklar och likriktar sambandet mellan dessa. Det illustrerar ett perspektiv på digitalisering 

av aktiviteter som en väg till digitalisering av infrastruktur och reducerar frågan om val av 

teknologi att implementera till en relativt rak väg där optimala verktyg ger optimal 

administration.  

 

Diskursivt påstående: Digitalisering handlar huvudsakligen om digital kompetens 

(TC) 

De tidigare påståendena är alla tecken på verklighetsförvrängningar där språket undviker att 

behandla helheten och att återge den inneboende komplexiteten i vad som beskrivs. 

Handlingsplanen gör en tydlig koppling mellan digitalisering och effektivisering, denna 

effektivisering beskrivs som ett resultat av nyttjandet av digitala verktyg och kompetensen att 

välja verktyg och att använda verktygen optimalt. Sammantaget skapas då en bredare 

förvrängning av både termen ”digitalisering” och dess koppling till verksamhetsförändring. 

Det visar på ett perspektiv där digitalisering skulle kunna definieras som operationalisering av 

digital kompetens genom nyttjande av digitala verktyg. Denna definition ligger närmare den 

definition av ”digitisering” Tilson et al. (2010) ger och har inte nödvändigtvis någon 

förändrande effekt på organisationens infrastruktur även om handlingsplanen säger sig 

eftersträva denna förändring. Språket i handlingsplanen beskriver digitalisering genom att 

beskriva hur det eftersökta är kompetensen som krävs för att utföra digitiserade sysslor vilket 

innebär att som eftersträvas är digitisering av skolan även om detta är implicit. 

Förvrängningen som sker här hjälper en åhörare att dra slutsatsen att digitiseringen av 

aktiviteter agerar motor i arbetet med att förändra en organisations infrastruktur vilket Tilson 

et al. argumenterar emot.  

  

4.3 Skolans teknologiska synsätt utifrån diskursen 

Diskursen rörande skolans digitalisering visar tecken på att det teknologiska imperativet färgar 

hur detta förändringsarbete ses. De förvrängningar som resultatet uppvisar har alla mer eller 

mindre påverkats av att ny teknologi och digitaliserade arbetsmetoder ses som bättre än de 

nuvarande just därför att de är nyare. Språket ger ofta sken av att det är ett faktum att digitala 

lösningar är bättre utan att någon vidare definition ges. Resultatet visar även på ett 

teknocentriskt perspektiv där digitalisering huvudsakligen förstås genom att sätta de digitala 

verktygen i centrum. Detta kan tydliggöras genom att visa de påståenden vi kritiserar i 
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jämförelse med dessa begrepp. Vi kommer i detta delkapitel visa hur både nya och gamla 

påståenden relaterar till det teknologiska imperativet. 

 

Diskursivt påstående: Digitalisering gör skolan effektivare (SC) 

 

”Det andra fokusområdet har som övergripande mål att barn, elever och personal ska ha 

god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen 

såväl som att effektivisera verksamheten” HP s.15 

 

Digitalisering som fenomen syftar att beskriva förändring genom implementering av digital 

teknologi. Begreppet som sådant innehåller inga garantier för förbättring. Digitalisering sker 

givetvis i jakt på effektivisering och förbättring men det går inte att säga att förbättring sker på 

grund av digitalisering. Språket som används vill gärna göra denna koppling vilket visar på en 

tendens att se digitala förändringar som i grunden positiva och bättre än andra alternativ. 

Detta visar på hur perspektivet på detta arbete är format utifrån det teknologiska imperativet. 

 

Diskursivt påstående: Digitalisering skapar möjligheter (SC) 

 

“De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och 

medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt” HP s.15 

 

Handlingsplanen kopplar en övergripande positiv bild av hur anammandet av ny teknologi 

skapar en mängd möjligheter. Vidare så beskrivs digital kompetens som den avgörande faktorn 

i om man lyckas ta vara på dessa möjligheter eller inte. Detta är förvisso sant men språket 

förflyttar diskursen till en position där de digitala verktygen i grunden ses som bättre och om 

de skulle leda till komplikationer menar man att det är kompetensbrist som är orsaken. På 

detta sätt beskriver diskursen digitala verktyg som att de har en inneboende positiv effekt där 

eventuella problem tillskrivs externa faktorer. Precis som det teknologiska imperativet gör 

gällande att modern teknologi bär med sig en naturligt inneboende förbättringseffekt så visar 

språket rörande digitaliseringens möjligheter på detsamma. 

 

Diskursivt påstående: Digitalisering handlar huvudsakligen om digital kompetens 

(TC) 

I handlingsplanen så skrivs det ofta om digitalisering i form av digital kompetensutveckling 

för eleverna. Digitaliseringen av skolväsendet beskrivs därmed med huvudsakligen som ett sätt 

att utveckla elevers digitala kompetens. 

 

” SKL stöttar huvudmännen med konkreta verktyg, vägledningar, kompetensutveckling och 

erfarenhetsutbyte som behövs för att effektivt och ändamålsenligt sätt kunna dra nytta av 

digitaliseringens möjligheter.” HP s.21 

 

Handlingsplanen gör tydligt att den digitala kompetensen måste breddas för i skolväsendet 

från elever till rektorer. Detta syftar till att motivera övriga uttalade mål där digital kompetens 
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ses som den avgörande faktorn för de föreslagna förändringarnas funktionalitet. Resultaten 

visar på en tankegång där digitala verktyg alltid återkommer även om man beskriver det i form 

av kompetens att nyttja verktyg eller verktygens nya möjligheter. Detta visar på vad Papert 

(1987) definierar som ett ”teknocentriskt perspektiv” där digitaliseringens möjligheter och 

värdet av digitala verktygs implementation huvudsakligen förstås genom att ge de digitala 

verktygen en central och transformativ roll. Papert skulle argumentera för att det faktiska 

värdeskapandet i nyttjandet av digitala verktyg sker genom de sociala och kulturella 

aktiviteterna som ny teknologi möjliggör eller underlättar. Språket som används i 

handlingsplanen kopplar återkommande detta värdeskapande till bruket av verktygen i sig 

antingen både genom direkta uttalanden eller implicit genom att lyfta värdet av digital 

kompetens i syfte att bruka digitala verktyg. 

 

Diskursivt påstående: Digitala lösningar bör värderas utifrån värdet de skapar (SC) 

Handlingsplanens tredje och sista fokusområde beskriver vikten av fortsatt forskning för att 

utröna hur man på bästa sätt operationaliserar digitala verktyg i skolan och behovet av studier 

på effekterna av ny teknologi i undervisningen. 

 

”Om digitalisering ska bli ett medel för att skapa mervärde i undervisningen krävs en 

djupare kunskap om hur och i vilka sammanhang de digitala möjligheterna kommer bäst till 

nytta för såväl förskollärare och lärare som barn och elever.” HP s.33 

 

Det uttryckta behovet av framtida forskning visar på en förståelse för att digitalisering av 

undervisning fortfarande innehåller stora kunskapsluckor. Denna förståelse förråds dock av 

att handlingsplanens föregående två avsnitt på ett betydligt mer vinklat sätt beskriver 

implementationen av digital teknologi som något vi måste anamma omgående och med ett 

övergripande positivt språk med fokus på möjligheter och effektivitet. Intervjumaterialet visar 

att de yrkesverksamma inom skola och kommun som arbetar med IT-frågor i skolväsendet 

delar handlingsplanens perspektiv men har ett mer kritiskt öga till digitaliseringens effekter. 

 

”Och så sen ser man att det inte finns så mycket forskning på ”blir undervisningen bättre för 

att vi stoppar in digitala enheter?” det blir den inte, det kan till och med bli sämre om inte 

personalen får en bättre utbildning och eleverna får en bättre utbildning i hur vi använder 

verktygen.” I3 

 

“Jag tänker att det viktigaste är att man använder digitalisering… inte för att liksom för 

sakens skull, utan man använder den för att det ska ge ett mervärde” I2 

 

Informanternas uttalanden ligger i linje med hur forskningsläget idag visar på existerande 

kunskapsluckor och att implementeringen av digitala verktyg ej medför odelat positiva 

effekter. Ett uttalat behov av vidare forskning och analys av effekter är dissonant med den 

beskrivna viljan och behovet av att implementera digitala verktyg i dagsläget. Språket som 

används visar en klar vilja att införa digitala verktyg i syfte att effektivisera verksamheten 

samtidigt som det visas ett tydligt behov av forskning för att utröna om denna effektivisering 
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faktiskt är att vänta. Även här kan de påståenden som görs knytas till ett tankesätt färgat av 

det teknologiska imperativet där de digitala verktygens tillskrivna effekter bedöms som 

tillräckligt positiva att förändringsarbetet kan påbörjas parallellt med forskningsarbetet för att 

utforska om positiva effekter är att vänta. 

 

4.4 Skolans perspektiv på samhället och eleverna 

Handlingsplanen och informanterna gör alla tydligt hur skolan måste anamma digital 

teknologi för att hänga med i den digitala samhällsutvecklingen. Det sätt som detta beskrivs 

på och motiveras är visar dock på viss inkonsekvens och vi har utifrån diskursanalysen 

konstruerat två något motsägelsefulla påståenden som skolväsendet gör i frågan. 

 

Diskursivt påstående: Skolan måste hänga med samhället (SC) 

 

”Den förändring som sker i samhället till följd av digitaliseringen sker snabbt. Som en följd 

av det är också förändringstakten i skolväsendet hög” HP s.44 

 

Samhällets utveckling beskrivs som en motiverande faktor till en ökad takt i arbetet med 

skolans digitalisering och det regeringsbeslut som handlingsplanen grundas i har detta som en 

av sina huvudsakliga motivationer. Informanterna ger också uttryck för detta och beskriver 

ytterligare hur det är en utmaning för skolan att hänga med i den digitala kompetensutveckling 

som eleverna redan visar prov på idag.  

 

”Och sen finns det ju ett visst glapp i ålder mellan elever och personal och då finns det ju också 

ett stort glapp i hur man närmar sig allting som har med digitalisering att göra och det är 

ju också någonting att komma över, det handlar nog inte om att man inte vill men utan att 

man inte kan eller inte törs, för vissa lärare, och då tar det en tid, man kanske inte alltid är 

bekväm med att de som sitter som elever i klassrummet kan mer än vad du kan som lärare 

men så är det ju, i vissa grejer.” I4 

 

Utifrån hur skolans dagsläge beskrivs kan digitaliseringen av skolan motiveras av en vilja att 

hänga med i samhället och därigenom barnens utveckling. Detta är dock inkongruent med 

nästkommande påstående som identifierats. 

 

Diskursivt påstående: Skolan måste bredda barns digitala kompetens (SC) 

Handlingsplanen och informanterna gör tydligt att ett viktigt mål för skolans digitalisering är 

att förbereda barnen för att de skall kunna delta i ett allt mer digitalt samhälle.  

 

“Det första fokusområdet har som övergripande mål att alla barn och elever ska utveckla en 

adekvat digital kompetens” HP s.19 

 

Denna målsättning uttrycks även från de informanter som intervjuats. 
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”Alltså digitalisering det är ju allt, i grund och botten det som är det allra viktigaste så är det 

att lära eleverna att hantera digitaliseringen så de är redo för det när de kommer ut. Jag 

menar de kommer behöva ha, det spelar egentligen ingen roll vad dom ska göra nästan 

snart, de måste ju ändå kunna, en hyfsad nivå av vara bekant med digitala hjälpmedel och 

läromedel eller datorer och sådant där, det är nästan så snart.” I4 

 

Detta påstående visar på ett bitvis inkonsekvent tänkande rörande barnens behov av digital 

kompetens via skolan. De yrkesverksamma informanterna ger uttryck för två 

verklighetsbeskrivningar som inte är helt förenliga med varandra. Skolans behov av 

digitalisering motiveras genom ett behov att kunna återspegla digital kompetens barnen redan 

besitter. Samtidigt motiveras digitaliseringen av både handlingsplan och informanter genom 

att skolan måste ge barnen den digitala kompetens samhället kräver. Förvrängningen som 

resultatet visar är en logisk dissonans mellan dessa två påståenden. 

  

4.5 Perspektiv på digitalisering och skolans hierarki 

Resultatet av diskursanalysen visar att det de idéer som handlingsplanen lägger fram är tydligt 

förankrade i hur verksamheten arbetar med samma frågor i dagsläget på kommunal nivå och 

i skolan. Ett likartat sätt att prata om digitalisering i skolan går att återfinna hos SKL, 

Skolverket och hos de yrkesverksamma informanterna. 

 
Om digitaliseringens möjligheter används på rätt sätt kan de bidra till höjd kvalitet, stärkt 

likvärdighet och ökad effektivitet i hela skolväsendet – och inte minst en ökad måluppfyllelse. 

– HP s.62 
 
”De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och 

medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt” HP s.15 

 

“Det ska vara en naturlig del av allting och inte ett separat ämne å att man ska använda 

digitalisering på, vid dom tillfällen där det liksom ger ett stort mervärde.” I2 

 

“Att försöka fånga in de här möjligheterna som digitalisering ger.” I3 

 
”Men återigen man har inte fått den utbildning för vad den faktiskt kan göra för att hjälpa 

eleverna jättemycket mer och lärarna jättemycket.” I4 
 
Diskursen tycks enligt denna undersökning vara relativt enhetlig genom den del av 

skolväsendets hierarki som studerats. Mål och syften med digitalisering beskrivs likartat både 

i handlingsplanen och i de utförda intervjuerna. Detta innebär även att de förvrängningar som 

diskursanalysen uppvisar även de går att återfinna i hela den del av skolan som studerats. 
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4.6 Tabell över den genomförda analysen 

 

Diskursivt 

Påstående 

Källa Validity 

Claim 

Testkriterium Bevis på förvrängning 

Digitalisering 

skapar möjligheter 

HP SC Beskriver språket 

helhetsbilden? 

Ineffektivitet beror på 

misslyckande att 

tillvarata verktygens 

potential 

Digitalisering gör 

skolan effektivare 

HP SC Vinklad beskrivning utifrån 

dagens forskningsläge 

Språk kopplat till det 

teknologiska imperativet 

stärker positiva 

associationer 

Digitalisering 

handlar 

huvudsakligen om 

digital kompetens 

HP TC Inkomplett beskrivning Verktygscentrerat 

perspektiv bibehålls 

genom att fokusera på 

kompetens att bruka 

verktyg 

Positiva effekter på 

undervisning ger 

positiva effekter på 

administration 

HP SC Beskriver språket 

helhetsbilden? 

Administrativa effekter 

av optimalt bruk är ämne 

för diskussion 

Digitala lösningar 

bör värderas utifrån 

värdet de skapar 

HP, I1, 

I2, I3, I4 

SC Falsk försäkran, logiskt 

inkonsekvent 

Språket visar förståelse 

som sedan förminskas 

eller sägs emot 

Skolan måste hänga 

med samhället 

HP, I1, 

I2, I3, I4 

SC Logiskt inkonsekvent Skolan måste hinna 

ikapp samhället och 

barnens utveckling 

Skolan måste 

bredda barns 

digitala kompetens 

HP, I1, 

I2, I3, I4 

SC Logiskt inkonsekvent Skolan måste hjälpa 

barnen att hinna ikapp 

samhällets utveckling 

Tabell 6: Denna tabell visar hur vi har analyserat de diskursiva påståenden som studerats 
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5. Diskussion 

Genom att genomföra en diskursanalys av det språk som använde gällande digitalisering och 

IT i skolan har vi kunnat identifiera att diskursen bär på en rad antaganden om vad 

digitalisering är och vad det kan göra för skolan. Vår undersökning har hjälpt oss att bättre 

förstå hur skolan som organisation pratar om och ser på digitala verktyg, digitalisering av 

organisationer och hur sättet detta pratas om påverkar hur organisationen tar till sig kunskap. 

Utifrån detta kan vi ge en beskrivning av skolans synsätt på digitalisering, hur detta påverkar 

diskursen, att diskursen påverkar skolans digitaliseringsarbete och att denna diskurs måste 

förändras om skolan skall kunna utvecklas. 

5.1 Skolans teknocentriska perspektiv 

I resultatet av diskursanalysen anser vi oss se hur skolans perspektiv på teknologi är centrerat 

kring de digitala verktygen i sig. Samtidigt som handlingsplanen för skolans digitalisering 

gärna beskriver hur digitaliseringen skall effektivisera och utveckla skolans infrastruktur så 

visar språket på en avsaknad av bredare förståelse för de sätt digitalisering kan ha inverkan 

infrastrukturellt. Utifrån vad Hovorka (2013) beskriver om emergens så finns det mycket 

kunskap att inhämta rörande digital implementations värdeskapande för en organisation ur 

ett helhetsperspektiv. Det sätt som skolan har hatt prata om digitalisering ger en tydlig bild av 

att skolan ser det som att verktygen i sig själva bidrar med nya värdeskapande processer. Detta 

innebär att skolan troligtvis missar alla de sociokulturella effekter och beteendeförändringar 

som den digitala implementationen kan leda till.  Precis som Kozma & Voogt (2003) uttrycker 

att värdebedömningen inte kan göras enbart fokuserat på om, hur och i vilken utsträckning 

digitala verktyg används kan inte skolan göra en korrekt bedömning av digitaliseringens 

potential utifrån det verktygscentrerade perspektiv de har.  

Utifrån vår analys tycks skolans förståelse för digitalisering stamma ur tankar om vad de 

digitala verktygen kan göra för verksamheten. Detta kan förklaras utifrån vad Papert (1987) 

skriver om det teknocentriska perspektivet han såg tecken på i amerikanska skolor på 80-talet. 

I vår analys tycker vi oss tydligt se hur skolan har ett teknocentriskt perspektiv på 

digitalisering. Skolan verkar inte kapabel att förstå värdet i digital implementation utan att 

sätta det digitala verktyget i centrum. Detta är kombinerat med att framtida teknologi alltid 

förutsätts vara bättre för organisationen än den nuvarande. Samtidigt som teknologisk 

utveckling alltid går framåt är det orimligt att helt kontextbefriat se nya verktyg och lösningar 

som överlägsna. Här gör sig det i Bonner (2001) presenterade teknologiska imperativet 

påmint. Utifrån det språk vi analyserat har skolan en större vilja att motivera implementation 

av nya verktyg än att motivera varför dessa nya verktyg skall implementeras. I kombination 

med viljan att tillskriva verktygen positiva, transformativa egenskaper ger detta en bild av att 

en huvudsaklig motivation till att implementera digitala verktyg är just att få implementera 

nya digitala verktyg. Skolans perspektiv anser vi därmed vara rotat i det teknologiska 

imperativet.  

Detta faktum skapar tillsammans med skolans teknocentriska perspektiv ett ramverk för 

hur man som organisation både förstår och pratar om digitalisering. Precis som Orlikowski 

(1994) beskriver att technological frames skapas utifrån hur man tolkar och förstår teknologi 

så utgörs skolans technological frame av ett teknocentriskt perspektiv där all modern teknologi 
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bedöms som bättre på basis av att den är nyare. Detta ramverk för förståelse utgör sedan 

grunden för den diskurs vi anser oss se i skolan rörande digitalisering. 

5.2 Diskursens effekter 

Språket som skolan använder rörande digitalisering har tydliga effekter på hur man som 

organisation förstår sig på digitalisering både som teori och praktik. Detta har långtgående 

effekter för skolans förmåga att dra lärdom av sin egen digitaliseringshistoria. Skolverkets 

tillbakablick över skolans digitaliseringsarbete sedan 70-talet visar tydligt hur samma 

teknocentriska perspektiv existerat inom skolväsendet under lång tid. Historiebeskrivningens 

syfte i utformningen av den aktuella handlingsplanen för skolans digitalisering idag visar att 

skolan gjort en ansats att lära sig av sin historia. Vårt resultat visar däremot på det motsatta 

då diskursen uppvisar ett likartad fokus på digitala verktyg. Det språk som används hindrar 

skolan att ta lärdom av historien då den rådande diskursen oundvikligt lägger fokus på vilka 

verktyg som implementerats. De slutsatser skolan kan dra av sin historia blir därmed alltid 

kopplade till verktyg. 

Diskursen har även likartade effekter på skolans förmåga att blicka framåt. 

Handlingsplanen hänvisar till aktuell IS-forskning (Melin, 2018) som bas för sina slutsatser 

om skolans digitalisering framöver. Utifrån vår diskursanalys visas på väldigt svag förståelse 

för vad IS-forskning har att säga på området. Skolans sätt att prata om digitalisering hindrar 

organisationen från att ta till sig ny kunskap om digitalisering som inte är verktygscentrerad. 

Handlingsplanen visar att skolan försökt att dra nytta av den senaste IS-forskningen men de 

slutsatser som dras är alla formade i enlighet med skolans nuvarande ramverk för förståelse. 

Diskursen bevarar skolans synsätt på sig själv, på digitalisering som fenomen och på vad ny 

kunskap inom IS-forskning har att säga. Skolan tycks benägen att gå i samma cirkel ännu ett 

varv då diskursen leder organisationens förståelse samma väg var gång. De nya kunskaper som 

inhämtas ökar skolväsendets kompetens rörande implementering av digitala verktyg men den 

effektivisering som går att vänta är även den teknologiskt centrerad. Därmed ser vi hur skolan 

rör sig snabbare i strävan att anamma digitaliseringens möjligheter men digitaliseringsarbetet 

går fortfarande i cirklar.  

Detta ligger i linje med hur Argyris & Schön (1975) definierar sina begrepp single-loop- och 

double-loop learning. Då vår studie finner att skolan inte tycks skifta sitt perspektiv på 

digitalisering från att fokusera på de digitala verktygen, även om det finns en historia där precis 

detta perspektiv använts och ej varit effektivt, menar vi att skolan följer en single-loop modell 

för inlärning. Den aktuella handlingsplanen för skolans digitalisering innehåller delvis 

omformulerade definitioner av de metoder man har för att nå sina mål, men utifrån vår studie 

tycks både målet och metoderna vara detsamma som vid tidigare digitaliseringsinitiativ. 

5.3 Att bryta cirkeln 

Då vi menar att diskursen har en tydlig effekt på skolväsendets förmåga att hantera 

digitalisering så är det genom att söka förändring i skolans sätt att prata om digitalisering som 

en väg framåt går att finna. Skolväsendet är i behov av en ny digitaliseringsdiskurs som ej är 

rotad i ett teknocentriskt perspektiv och istället för att se verktygen som värdeskapande börja 

prata om digitala verktyg en av flera vägar skolans värdeskapande processer kan ta. För att 
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återkoppla till Argyris & Schön (1975) så menar vi att skolans digitaliseringsarbete måste anta 

en double-loop modell för inlärning där tidigare värderingar, definitioner och antaganden 

rörande digitalisering ifrågasätts. Detta menar vi skulle kräva att digitaliseringsdiskursen i 

skolan förändrades. 

Handlingsplanens utformning visar att det synsätt som skolväsendets ledning har tycks 

grundläggande för diskursen och våra intervjuer visar hur samma diskurs och synsätt förs 

nedåt i organisationen. Ansvaret för att skapa förändring i skolans sätt att prata om 

digitalisering börjar därmed i toppen hos Skolverket och SKL. Melin (2018) menar att de som 

arbetar med att omsätta digitalisering i praktik kanske inte efterfrågar forskningsbaserad 

kunskap i tillräcklig utsträckning. Vi skulle argumentera för att de som arbetar med att planera 

digitaliseringen av skolan inte förstår IS-forskning i tillräcklig utsträckning. Vidare ser vi i vår 

studie att ansvaret för digitaliseringsarbetets utfall gärna läggs längre ned på kommunal-, skol- 

eller lärarnivå då bristande kompetens hos utförare ses som den huvudsakliga risken till att 

digital effektivisering uteblir. 

För att förändra en diskurs är det första steget att söka förståelse för hur diskursen är 

formad och hur den i sin tur formar människors perspektiv och beteenden. Att genomföra en 

kritisk diskursanalys likt hur vi har arbetat kan hjälpa till att lyfta fram och isolera enskilda 

element ur en diskurs för att på så sätt skapa denna förståelse. I sitt digitaliseringsarbete är 

skolan enligt oss i stort behov av en introspektiv studie där dessa aspekter av organisationen 

undersöks. Då vår studie är liten i omfång men ändå på kort tid kunnat upptäcka flera tydliga 

diskursiva förhållanden värda att analyseras anser vi att det borde finnas enormt mycket 

kunskap att hämta genom en större studie av liknande modell. Detta anser vi applicerbart på 

alla typer av organisationer som står inför ett förändringsarbete, inte bara skolväsendet. Då vi 

skulle argumentera för att hur en diskurs ser ut inom en organisation visar på hur 

organisationen som tänker och förstår finns det alltid ett värde att analysera diskurser när en 

organisation söker förändring. 
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6. Slutsatser 

I denna studie så har vi undersökt hur skolväsendet pratar om digitalisering. En kritisk 

diskursanalys av en nationell policy och utsagor från yrkesverksamma inom skolväsendet har 

genomförts. Vi har funnit hur skolans perspektiv på digitalisering och sätt att prata om 

fenomenet påverkar kunskapsinhämtning och omsättning av kunskap i praktik. Studiens fynd 

visar på flera problemområden inom skolans digitaliseringsarbete som alla stammar ur 

digitaliseringsdiskursen som den ser ut i skolan. Studien har även visat att kritisk 

diskursanalys är ett viktigt verktyg för att förstå och förändra rådande diskurser. 
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Intervjuguide 

 

Etiska riktlinjer 

Informationskravet: 

Deltagarna har blivit informerade om deras roll i studien och de villkor som gäller för deras 

deltagande. Deltagarna ska också bli informerade om att de deltar i studien frivilligt och att 

de under hela studiens gång kan avbryta sin medverkan. I övrigt så blir deltagarna också 

informerade om alla inslag i studien som rimligen kan tänka påverka deras villighet att delta i 

studien. 

 

Samtyckeskravet: 

Deltagarna har lämnat sitt samtycke till att delta i studien. Deltagarna har också bestämt hur 

länge och på vilket sätt de vill medverka i studien. Deltagarna vet att de alltid har rätt att 

avbryta sin medverkan utan negativa följder och de har inte på något sätt blivit pressade till 

deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet: 

Deltagarna har informerats om i vilket grad de kommer anonymiseras och att etiskt känsliga 

uppgifter kommer behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående kommer kunna ta del 

av uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet: 

Deltagarna har blivit informerade om att uppgifter som har blivit insamlade under studien 

inte kommer användas för något annat bruk än studiens forskning. 

 

Informationsbrev 

I vårt examensarbete på beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer 

på Umeå universitet kommer vi att studera diskursen kring skolans digitalisering. Vi har valt 

att rikta våra intervjuer mot personer aktiva inom skolväsendet i olika form för att skapa en 

förståelse för hur diskursen ser ut i skolor och skolcentrerad verksamhet. Frågorna har 

utformats med viss utgångspunkt i den nationella handlingsplanen för digitalisering av 

skolväsendet som SKL kommer att presentera en slutversion av 18/3 2019. Undersökningen 

genomförs genom ljudinspelning av halvstrukturerade intervjuer vilka kommer att omfatta 

ca 45 minuter. Datainsamlingen kommer behandlas i enlighet med de forskningsetiska 

principer som har fastställts av Vetenskapsrådet för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Innebörden av detta är att du deltar frivilligt och har rätten att avbryta din 

medverkan under hela studien, det innebär också att du har rätten att avgöra om du vill delta 

anonymt. Om anonymitet önskas kommer all data att avidentifieras för att garantera din 

anonymitet som informant. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete 

vilket kommer att finnas tillgängligt för allmänheten efter dess publicering. 
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Intervjufrågor 

 

Allmänt 

Berätta om din arbetsplats och yrkesroll! 

 

Berörs du i ditt arbete av arbetet med skolans digitalisering? 

 

Digitalisering 

 

Vad är digitalisering enligt dig? 

 

Hur digitaliserar man skolan? 

 

Varför vill man digitalisera skolan? 

Vad kan IT göra för skolan? 

 

Uttrycks det från skolans sida ett behov av digitalisering? 

 

Vad är svårt med digitalisering? 

Ser du några specifika svårigheter med att digitalisera skolan? 

 

Vad upplever du som de mest återkommande diskussionerna och åsikterna rörande 

digitalisering av skolan när ni pratar om det? 

 

Vad är enligt dig den viktigaste delen i digitaliseringen av skolan? 

 

IT och IT-kompetens 

 

Vad tänker du på när du tänker på “IT”? 

 

Hur ser IT-kompetensen ut hos berörda parter? 

 

Vilken IT-kompetens behövs? 

 

Hur skulle du definiera “adekvat digital kompetens”? 

 

Vilken IT vill vi ha i skolan? 
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