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Abstract 
This study is mainly centered around digitization and its effects on education. Through the use 

of qualitative discourse analysis based in social constructionism, texts from The European 

Union, The Swedish Government as well as The Swedish National Agency for Education are 

analyzed and compared in order to answer the questions regarding the way digitization is 

displayed in these different levels of society compared against one another in order to reveal 

differences and similarities. This study suggests that there are many similarities mainly between 

the texts from The Swedish Government and The European Union with the main focal point 

being the importance of democracy, digital competence and equivalence when it comes to 

digitization within education. Though there may be issues unique to digitization and 

technological tools, the three texts agree that it is necessary to properly educate the students and 

help them learn how to properly and safely use these tools. 
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1 Inledning 
Runtomkring oss kan vi se tecken på en utveckling som sker i hissnande fart. Vi kan se butiker 

som inte längre tar betalt med kontanter, en bytestradition som funnits i årtusenden 

moderniseras och anpassas till dagens tekniska framsteg. I samma anda kan vi se hur 

transaktioner som vanligen förekom på plats i butiker idag kan ske via internet. Du kan med 

hjälp av internet lägga en beställning på en vara som befinner sig på ett lager på andra sidan 

jorden och få den levererad till dig på under en vecka. Laser, ett ord som för många kan tänkas 

låta futuristiskt används flitigt redan idag, bland annat för att skanna streckkoder. Bilar som för 

hundra år sedan framfördes i låga hastigheter färdas idag i hundratals kilometer i timmen och 

utvecklas till att kunna parkera på egen hand. Andra tecken på denna utveckling som sker är 

informationsflödet som genom internet blir tillgängligt för många och man kan direkt ta del av 

händelser som sker långt bort. Världen krymper inte, men vi närmar oss varandra, vi minskar 

luckorna mellan nationer, långa distanser är inte så pass besvärliga när det finns färdmedel som 

kan ta dig hela vägen på under ett dygn. En utvandring, en familjemedlem som flyttat utomlands 

kan få direktkontakt med dem som stannade kvar hemma med hjälp av teknik.  

Det finns ingen brist på exempel som illustrerar hur den tekniska utvecklingen påverkar oss 

människor och vår vardag. En viss aspekt som jag finner särskilt intressant är digitaliseringen 

och användandet av digitala verktyg. Detta knyter främst an till datorer, mobiler och internet. 

Ett internet med tillsynes oändliga möjligheter att sammanlänka individer, att ta del av nyheter 

att lära sig om allt mellan himmel och jord. Det är svårt att inte förundras av mängden 

information som är samlad och delas mellan människor. Men digitaliseringen är förhållandevis 

ung, jag har som lärarstudent vistats ute i olika skolor och det blir tydligt att även om eleverna 

växer upp med dessa redskap och dagligen använder dem i bland annat form av mobiltelefoner 

så tycks det finnas brister, sådana som skolan är i en god situation att lösa. Skolan kan ge 

eleverna möjligheten att lära sig dessa redskap, att förstå dem, det är en unik plats i samhället 

som utbildningsväsendet har och nu har de en ny utmaning att förmedla och lära ut. 

Den senaste svenska läroplanen, Lgy 11 kom år 2011 och år 2017 reviderades den för att 

inkludera användandet av digital teknik i utbildningen. Det är med detta tydligt att det sker en 

utveckling och samtidigt att skolan försöker hinna med. Men det finns mängder med instanser 

som påverkar hur skolan sköts och det är i detta som jag lägger mitt fokus i denna undersökning.  

Att studera just digitalisering kan göras på olika sätt, dels genom bruket av den i verksamheten, 

men även genom dokument tillhörande instanser som har en påverkan på skolans arbete. Det 

finns ett värde i att söka diskurser i dessa typer av dokument för att ge bland annat lärare en 
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tydligare bild av vad styrande instanser anser vara relevant inom skola och utbildning i 

förhållande till digitalisering. Jag riktar mig mot tre nivåer relevanta för lärare i Sverige. EU, 

regeringen och Skolverket. Dessa tre instanser har alla möjligheter att påverka utformandet av 

skola och utbildning. Det är med detta i åtanke som jag finner värde i att studera dessa instanser 

genom tre dokument som berör digitalisering och utbildning för att söka diskurser och 

tydliggöra vilka aspekter som framförs som särskilt viktiga. En komparativ aspekt har som sitt 

ändamål att tydliggöra skillnader eller möjligen likheter som återfinns i texterna, allt med målet 

att förklara relationen mellan digitalisering och utbildning i dessa dokument. 

1.1 Forskningsproblem, syfte och frågeställningar 
Denna digitala utveckling sker som nämnt mycket hastigt och individer likväl som företag och 

samhällen arbetar för att anpassa sig till denna förhållandevis nya verklighet. Inom skolväsendet 

kan vi finna avtryck av denna förändring i bland annat revideringen av Lgy 11 från 2017 där 

användandet av digitalisering och tekniska redskap blir tydligt inkluderat i ett antal ämnen, 

däribland samhällskunskapen. Mitt ändamål är varken att förespråka eller negativt kritisera 

denna digitalisering, däremot ämnar jag med denna undersökning att förklara och förstå hur 

samhälleliga instanser pratar om och presenterar digitaliseringen i förhållande till utbildning 

och skola. Detta forskningsproblem grundas i att digitaliseringen är ett nytt fenomen som 

appliceras inom de flesta delar av vårt samhälle. Min övertygelse är att all kunskap och 

förståelse vi kan nå om hur detta fenomen realiseras i vårt samhälle och vår vardag gynnar oss 

och det är i grund och botten nyttigt att utvidga på denna kunskap. 

Syftet med denna undersökning är att förklara samt att ge en fördjupad inblick i hur 

digitaliseringen inom utbildningen kommer till uttryck inom instanser på olika samhälleliga 

nivåer. Skolverket som den nivå som riktar sig mot utbildningens kvalitet och likvärdighet 

vilket i sin tur studeras genom kommentarmaterialet Få syn på digitalisering på gymnasial nivå. 

Regeringen är den nivå som övergripande styr skolan och representeras i denna undersökning 

genom Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, en bilaga till regeringsbeslut I:1, 

2017-10-19. En sista nivå är den internationella där instansen jag riktar mig mot är EU och 

materialet är Handlingsplanen för digital utbildning från januari 2018. Undersökningens 

främsta frågor grundas i problemet som presenterats ovan och formuleras på följande vis: 

Hur kommer digitalisering till uttryck på olika samhälleliga nivåer? 

Hur skiljer sig digitaliseringen som presenteras sig åt mellan dessa olika nivåer? 
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1.2 Disposition 
Följande detta avsnitt presenteras forskningsläget som berör digitalisering och utbildning. 

Forskningsläget är indelat i teman som berör olika aspekter av digitalisering och utbildning. 

Följande forskningsläget är de teoretiska utgångspunkterna där socialkonstruktionism och 

diskursanalys redogörs för. Metodavsnittet följer detta där tillvägagångssätt och avgränsning 

samt reflektioner kring reliabilitet och validitet genomförs. Följande detta gör analysen och de 

fem teman som analysen har delats in i. Analysen i sig består av citat och referat från texterna 

med medföljande analys av innehållet och diskursen som presenteras i materialet. 

Avslutningsvis förs en slutdiskussion där bland annat utbildningens roll i förhållande till 

digitaliseringen ges utrymme. 
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2 Forskningsläge 
Det finns forskning som berör olika delar av digitaliseringsaspekter i förhållande till utbildning, 

de som talar för respektive mot digitalisering inom utbildningen. Inom dessa sidor kan du finna 

författare som öppet kritiserar digitaliseringens applicering inom utbildningsväsenden och de 

som snarare varnar för att vi vidare måste studera digitaliseringen för att kunna handla lämpligt. 

Samtidigt finns dem som förespråkar användandet av digitaliseringen i klassrummen. Det finns 

även texter som berör filosofiska aspekter av vad verktyg innebär för människans skapande, 

förståelse och lärande. Detta avsnitt är indelat i tre rubriker med ändamålet att belysa tre 

aspekter av forskningsläget med betydelse för denna undersökning. Dessa rubriker behandlar 

generella positiva och negativa aspekter av digitalisering i förhållande till utbildning, hur 

användandet av digital teknik kan se ut i praktiken samt hur digitala redskap kan påverka 

lärandet. 

2.1 Aspekter av digitalisering och utbildning,  det positiva och det negativa 

Roger Säljö (2015) förklarar i denna artikel digitaliseringen och de digitala redskapens historia 

som den gått hand i hand med utbildningen. Han menar att under 2000-talets första decennium 

har det funnits främst två läger, de som förespråkar användandet av teknik inom utbildningen 

samt de som menar att detta stör undervisningen. Man kan se hur skolorna har misslyckats med 

att introducera datorer på ett effektivt sätt vilket somliga menar är ett tecken på att skolan inte 

bör digitaliseras. Samtidigt presenterar Säljö ett flertal olika utbildningsområden som använt 

sig av digitala redskap sedan 1960-talet, men trots detta är det främst på senare tid, sent 1990-

tal och framåt som datorer blir mer än dyra skrivmaskiner vilket Larry Cuban kallat dem enligt 

Säljö. Det är när datorerna kan uppkopplas till nätet och möjliggöra interaktioner som tidigare 

var omöjliga som en ny funktion, en mycket användbar sådan, blev synlig. 

Vidare förklarar Säljö (2015) hur tekniken spelar en viktig roll i allt från vardagslivet när det 

kommer till shopping och att betala räkningar till att spendera vår fritid där man kan köpa 

biljetter via nätet eller spela datorspel som exempel. Även inom yrken är digitala redskap flitigt 

använda och inte minst med mobilernas utveckling har sociala medier blivit konstanta där 

tjugofyra timmars uppkoppling sju dagar i veckan inte är omöjligt. Trots detta förklarar Säljö 

att digitaliseringen och dess användningsområden hamnar efter inom utbildningsområden och 

han tar även upp frågan om vad lärande innebär i en ny och digitaliserad värld där googlande 

kan ge svar på de flesta frågor och mobiler kan fungera som ett minne för saker du inte får 

glömma. Detta kopplar även Säljö (2015) till när det kommer till vad framtiden kan tänkas 

kräva. Denna sammanfattande artikel avslutas med tankar om hur lärande förändras och hur 
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skolan kanske inte nödvändigtvis sitter på all kunskap och förmodligen behöver göra 

anpassningar för att fungera med digitaliseringen. 

Kaare Skagen (2014) redogör för hur den norska skolan under omkring tjugo år har arbetat 

flitigt med att alla elever i skolan ska ha tillgång till datorer inom undervisningen. Det har varit 

politiker med en fascination för teknik som har manat på denna uppdatering av skolans redskap. 

Den har skett fort och varit dåligt beprövad och Skagen menar att det kan innebära stora 

problem att låta tekniken löpa för fort framåt. Det största problemet menar Skagen är att dessa 

redskap riskerar att ta ifrån lärarna deras professionalitet. Detta styrker Skagen (2014) vidare 

med att förklara hur väldigt begränsade test har genomförts där resultaten av datoranvändning 

visades vara positiv och hastigt så applicerade man dessa resultat i större skala. Författaren 

nämner ett exempel där 35 skolor prövade datorer i undervisningen och resultaten var goda, 

problemet menar författaren är att dessa skolor redan innan dessa test var kompetenta 

datoranvändare. 

Skagen (2014) lyfter även en studie som jämför norska och finska elever där 13% av de finska 

och 30% av de norska eleverna ansåg att deras digitala vanor upplevdes som problematiska för 

att uppnå sina studiemål. Författaren menar att denna digitalisering i Norge har skett sedan 

1990-talet och även skett för fort, så pass att system och lärare inte har hunnit anpassa sig 

ordentligt och istället blir utbildningen lidande. Det främsta som artikeln lyfter fram är att 

förhastade politiska beslut kan få oanade konsekvenser och det är inte en bra idé att skynda på 

och rusa in i något i blindo. 

2.2 Digitaliseringen i praktiken 

Nicoleta Chicu (2018) förklarar den rumänska digitaliseringen av skolan. Författaren använder 

sig av begreppen digital native och e-youth för att beskriva två typer av elever. En digital native 

lever vardagligen och naturligt med modern teknologi, på ett sätt som kan vara avlägset för 

lärare och möjligen svårt att förstå. E-youth hänvisar som motsats inte till bruket av teknologin 

utan bruket av mer specifikt internet och förmågan att vara uppkopplad. Chicu förklarar att det 

inte bara är eleverna som är användare av teknologi utan hur hela samhället går åt samma håll, 

men författaren problematiserar samtidigt att eleverna i många fall har bristfälliga kunskaper 

när det kommer till sitt användande at digitalisering och teknologi. Det är här som lärarna står 

inför utmaningen att kunna undervisa och bruka dessa redskap för att hjälpa eleverna mot 

framtiden och en digitaliserad värld. Chicu (2018) fortsätter att understryka hur pass viktig 

lärarens roll i hela denna förändring är. Kunskapen kan ta olika uttryck men det är fortfarande 

skolan och lärarna som har ansvaret att utbilda och hjälpa eleverna att förstå sig på den. En 
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viktig aspekt av att vara lärare i dessa tider menar författaren är att kunna ta del av nya råd och 

rön för att kunna inkorporera dessa i sin egen undervisningen, att lyssna till andra och vara 

formbar för att ge eleverna bästa möjliga utbildning och förutsättningar för att hantera och 

existera i denna nya digitaliserandes värld. 

Christian Möller (2013) förklarar hur framväxandet av tekniska verktyg och internet är 

problematiskt för minoriteter. Detta grundar författaren tidigt i att nya medier historiskt har haft 

begränsningar för att alla ska kunna ta del av dem, begränsningar som kan bestå av bland annat 

vilket språk som används. När det kommer till den nya tekniken som berör internet uppradas 

nya problem då internet i sig är förhållandevis laglöst och dessa begränsningar finns inte på 

samma sätt som de traditionellt gjort. Samtidigt som internetproducenterna givetvis inte kan 

arbeta hur de vill, det finns begränsningar för att skydda befolkningen, så menar Möller (2013) 

att regeringar har dels ett ansvar att göra just detta, skydda befolkningen men samtidigt att låta 

dem ta del av det globala informationsflödet. Det är dock inte enbart när det kommer till 

produktion minoriteter kan bli lidande dock, det kan även ske redan i ingenjörsstadiet menar 

författaren, då ingenjörer är anställda och arbetar med en viss agenda för en viss lön, även om 

det är omedvetet kan minoriteter utsättas. 

2.3 Digitaliseringens påverkan på lärande 

Linda Castañeda och Neil Selwyn (2018) samlar från många håll in kritik av användandet av 

teknik och digitaliseringen som sker inom högre utbildning. Författarna förklarar att förr var 

det lätt att kalla kritikerna av digitaliseringen för föråldrade och inte fullt insatta på vad 

teknologin har att erbjuda. Idag menar författarna att det är lättare att bli hörd när man framför 

kritik, för att det behövs. Det hela handlar inte om att teknik och digitalisering bestämt är 

negativt, men att det finns bekymmersamma aspekter som behöver studeras. Två av de sju 

punkter som författarna presenterar som något som är i behov av vidare studerande och 

utredande är lärande, pedagogik och konstruktiv kritik när det kommer till dessa nya teknologier 

och deras applicerbarhet på högre utbildning. När det gäller lärande menar Castañeda och 

Selwyn (2018) att det är problematiskt att inte helt förstå hur tekniska redskap påverkar 

lärandeprocessen. Teorier om lärande menar man är äldre än digitaliseringen i sig vilket i sin 

tur lyfter problem om hur man kan förstå digitala redskap för lärande. När det gäller 

pedagogiken menar Castañeda och Selwyn (2018) att den sällan talas om. Istället för att tala om 

pedagogik talar man om redskapen och utbildning där man menar att pedagogik är automatiskt 

inkluderad. Problemet ligger i att för att kunna förstå redskapens effekt på lärande och 

utbildning behöver pedagogik gällande detta studeras först för att lägga en typ av grund.  
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Vanliga frågor när det kommer till digitalisering och digitala redskap är huruvida dessa är bra 

eller ej. Joris Vlieghe (2013) tar en annan approach i en artikel och frågar istället om det inte 

kan vara så att dessa redskap inte hotar att helt omdefiniera utbildning, grunden för detta läggs 

hos några filosofer. Vlieghe beskriver hur Flusser förklarar att människan skapas genom 

skrivande. Genom skrivande sätter man ord på sina tankar och kan nedteckna dem på ett sätt 

som inte går utan skriftspråk. Sättet att skriva påverkar sättet att tänka är utgångspunkten för 

detta. Ett annat sätt att skriva är hieroglyfer, då vi nedtecknar bilder snarare än ljud, vilket även 

skulle innebära ett annat sätt att tänka som människa som brukar ett sådant system. Det är här 

digitala redskap kommer in i bilden. Författaren menar baserat i Flusser att datorn medför sig 

ett onaturligt sätt att skriva ned sina tankar på, ett annorlunda sätt mot att skriva organiskt, för 

hand. Vidare utgår Vlieghe (2013) från Stiegler som menar att teknologiska redskap har två 

sidor, de är så kallade dubbeleggade svärd. I artikeln liknas detta med mediciner som i rött dos 

botar och i fel dos skadar. Problemet med redskapen kan vara om de brukas för mycket eller 

för lite, men det går inte att på ett bra sätt säga vad som är önskvärt. Det är viktigt att notera att 

denna artikel inte påstår att digitala redskap är dåliga eller bra, snarare diskuterar författaren 

hur användandet av något okänt kan förändra något känt, så som utbildning och lärande. Skulle 

det visa sig att digitala redskap förändrar utbildningen och förgör vad vi idag förstår som 

utbildning så betyder inte detta nödvändigtvis att det är negativt. Förändring behöver inte vara 

skadligt eller gynnsamt, men det är värt att ha i åtanke att det påverkar oss på möjligen 

oförutsedda sätt. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) förklarar socialkonstruktionismen på ett förenklat sätt 

som att vår verklighet är socialt konstruerad och denna inriktning har sedan som sitt 

huvudsakliga syfte att studera dessa konstruktioner samt studera hur dessa sker. Inriktningens 

fokus är främst att tydliggöra och avslöja dessa konstruktioners uppkomst, den teoretiska 

aspekten hamnar på grund av detta i marginalen av inriktningen. Vidare förklarar Alvesson och 

Sköldberg (2008) att Latour menar att det i grund och botten är de specifika konstruktioner som 

studeras som besitter kunskapen gällande området som undersöks och forskaren bör därmed 

vara ödmjuk och inte själv förklara utan snarare låta aktörerna och artefakterna själva föra sin 

talan. Det hela tycks handla om en tanke av att noggrant studera det som faktiskt finns 

konstruerat, om vi till exempel studerar ett dokument, en text då bör vi vara uppmärksamma på 

vad innehållet i detta faktiskt säger och uttrycker och inte själva försöka förklara det, snarare 

beskriva det. Det finns möjliga brister i att närmast slaviskt följa aktörerna, men det finns ett 

värde i perspektivet som kan utnyttjas, främst genom att förstå artefakter som aktörer och att 

sociala konstruktioner inte alltid är så självklara som man kan tro. Alvesson och Sköldberg 

(2008) nämner även Kenneth Gergen, en socialpsykolog som ser kunskap som något abstrakt 

som är bundet till olika situationer och därmed är varierande. Vi förkastar inte med detta all 

kunskap, men istället behöver vara uppmärksamma på vad som sägs och hur detta har kommit 

att uppstå. Ett exempel är hur pass snabbt förändringar sker i vår tid och hur dessa i sin tur 

påverkar individer. 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2000) förklarar att diskursanalysen kan användas och 

används inom olika vetenskapliga inriktningar samt att dessa påverkar hur den ser ut och 

används i viss grad. När det kommer till samhällsvetenskaplig teori nämner författarna en 

handfull olika vanligt förekommande vetenskapsteoretiska utgångspunkter för diskursanalysen. 

De två som främst berör denna undersökning är kopplade till konstruktionism och 

maktbegreppet. Den konstruktionistiska inriktningen förklarar författarna tar avstånd från att 

språket är något som används för att beskriva en fast verklighet och istället menar författarna 

att språket är det som skapar vår verklighet. Vidare uttrycks detta genom att understryka hur 

pass viktigt språket är inte bara i skapandet av människors identiteter men även i relationer 

mellan människor. Språket är alltså utifrån detta vad vi som människor använder oss av för att 

skapa och konkretisera vår verklighet. Ett ytterligare exempel på detta som Bergström och 

Boréus använder sig av är att vi till exempel inte kan tala om förtryck utan tillgång till begreppet 

i en konkretiserad form. Förtryck som exempel blir utan språk något svårdefinierat och nästintill 
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oförståeligt men genom språkets skapande förmåga kan vi förstå detta fenomen och bearbeta 

detta… Den andra inriktningen som lämpar sig för denna studie är maktbegreppet som 

Bergström och Boréus använder sig av. Här menar man att makt inom diskurser ses som 

gränssättare och bestämmelser. Diskursen blir meningsskapande och tar möjligheten att 

inkludera eller exkludera parter i form av individer eller grupper från det rådande samtalet. 

Diskursen begränsar alltså deltagande. Maktbegreppet blir dock inom detta fall mycket brett 

och enligt författarna liknas vid Foucault som enkelt sagt menar att makt förekommer i alla 

sociala relationer. 

Bergström och Boréus (2000) beskriver diskursanalysen kortfattat som en metod som lägger 

sin tonvikt vid förståelsen av samhällsfenomen utifrån texter och ord. Med detta i åtanke är det 

min mening att diskursanalysen kan fylla en viktig roll för att besvara mina frågor som berör 

digitaliseringens uttrycksformer inom en utbildningskontext samt hur dessa skiljer sig eller 

eventuellt liknar varandra mellan olika samhälleliga nivåer, och slutligen hur dessa kan förstås 

ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Tillsammans lägger socialkonstruktionismen och 

diskursanalysen grunden till förståelsen av textens skapande av föreställningar och diskurser. 

För att genomföra denna undersökning och synliggöra diskurserna som förekommer i min 

undersökning så utgår jag från fem analysfrågor för att klargöra vad som sägs i dokumenten. 

Dessa fem områden är hur framtidsutsikten ser ut för digitaliseringen i utbildningen, hur 

problematiken som medföljer digitaliseringen ser ut, hur flickors deltagande ser ut, hur rättvisa 

och likvärdighet i appliceringen av digitaliseringen samt digital kompetens ser ut. Dessa fem 

inriktningar i analysen har som sitt mål att synliggöra vilken diskurs som råder av 

digitaliseringen och dess roll inom utbildningen i de olika nivåerna som studeras, det vill säga 

EU, regeringen och Skolverket. 
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4 Metod 
Denna undersöknings huvudsakliga syften är att studera hur digitalisering inom utbildning 

kommer till uttryck på olika samhälleliga nivåer. För att på tydligaste vis förklara de åtskilliga 

metodval som görs inom ramen för denna undersökning så börjar jag med de mer 

grundläggande frågorna och utvecklar senare dessa vidare. Alan Bryman (2008) förklarar 

hermeneutiken som det perspektiv som traditionellt sätts emot positivismen när man istället för 

att undersöka naturens bestämda mönster studerar människa och samhälle där tolkningsarbete 

blir centralt för att uppnå resultat och förståelsen av dessa. Detta tolkningsperspektiv bidrar med 

möjligheten att kvalitativt studera texterna i sig som analysen består av. Jag väljer detta 

kvalitativa tillvägagångsätt över en kvantitativ ansats då jag anser att detta val kan vara 

gynnsamt för undersökningens generaliserbarhet. En kvalitativ metod ger en annan typ av 

förståelse i förhållande till en kvantitativ metod, en mer tolkande och beskrivande sådan vilken 

jag menar kan vara gynnsam i analysen. Detta kan stötta generaliserbarheten i undersökningen 

genom att presentera ett resultat som kan förklara och tolka problemområden på ett sätt som i 

en kvantitativ ansats kan bli mer beskrivande. Detta tolkande perspektiv kan förklara texternas 

innehåll på ett sådant vis att värderingar kan lyftas fram på annat sätt än bara genom dess 

frekvens, texten ges olika innebörd beroende på den ansats man väljer. Därför väljer jag denna 

kvalitativa metod då jag menar att den har bättre möjlighet att nå den typ resultat som jag med 

mina frågeställningar eftersträvar. Vidare bygger denna undersökning på ett induktivt 

angreppssätt vilket utifrån Bryman (2008) kan förstås som en teorigenererande snarare än 

teoriprövande undersökning. Mitt mål är alltså inte att ställa upp hypoteser utifrån existerande 

teorier för att sedan bepröva dessa. Mitt ändamål med denna undersökning är istället att studera 

materialet och bygga på med kunskap om detta fenomen vilket i sin tur har möjligheten att vara 

teorigenererande eller om inte annat åtminstone expandera kunskapsbasen kring ämnet 

digitalisering och utbildning. Det induktiva angreppssättets syfte i denna undersökning är med 

detta sagt att samla och presentera tolkningar och generaliseringar, för att knyta an till Brymans 

förklaring av begreppet. 

Nästkommande steg är frågan som berör en kvantitativ kontra kvalitativ inriktning. 

Undersökningen är av diskursanalytisk karaktär där båda dessa inriktningar, kvalitativ såväl 

som kvantitativ, med gott resultat kan brukas. Som ovan presenterats använder jag mig dock 

både av induktion samt ett hermeneutiskt perspektiv vilket, för att ännu en gång knyta an till 

Alan Bryman (2008), vanligen hör samman med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Ett kvantitativt 

tillvägagångssätt kan brukas men förknippas vanligen med analyser som har sin grund i siffror 
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medan ett kvalitativt tillvägagångssätt vanligen förknippas med analyser med sin utgångspunkt 

i ord. Att bruka en kvantitativ metod skulle kunna ge intressanta resultat i form av frekvensen 

av särskilda ord inom dessa studerade texter. Denna undersökning riktar sig dock snarare mot 

det kvalitativa spektrumet då det centrala syftet är att förstå innebörden och effekten av det som 

sägs i dokumenten. Att förstå vad som sägs, inte hur många gånger det sägs. Med detta sagt 

utformas analysen som så att många citat från de olika texterna brukas för att ge läsaren en 

helhetlig bild av innehållet. Det främsta målet är alltså att inkludera så mycket av texterna att 

de blir förståeliga i analysen utan att behöva läsa texterna separat. Nästa steg är sedan att tolka 

innehållet i dessa citat som ska ge en helhetlig bild av innehållet och analysera dessa samt vilken 

mening och förståelse som skapas av texterna för läsaren. Denna första del av analysen bör 

fördelaktigt vara tydlig och beskrivande för att hjälpa analysens andra del, den som riktas mot 

resultatredovisning och besvarande av frågeställningarna. 

4.1 Avgränsningar 

För att nå ett material som är av relevans för den planerade undersökningen behövs såväl urval 

som avgränsningar genomföras. Det finns varierande tillvägagångsätt när man söker sitt 

material. Beroende på undersökningens utformning kan vissa av dessa sätt vara att föredra över 

andra. Låt oss säga att du vill undersöka ett fenomen inom en population så behöver ditt urval 

vara representativt och gärna slumpat för att kunna visa en realistisk bild av verkligheten i ditt 

stickprov. För denna undersökning ligger dock fokus på ett fåtal dokument där deras innehåll 

är materialet för analysen, detta lägger en större vikt att finna de, så att säga, relevanta 

dokumenten. För att finna dessa sätter jag upp särskilda ramar och krav på texterna för att de 

ska kunna vara av användning för den fortsatta undersökningen. 

Då en jämförande aspekt är tydligt formulerad i undersökningens andra frågeställning behöver 

givetvis en av ramarna vara de olika samhälleliga nivåer som texterna ska härröra från. Jag 

utgår främst från digitaliseringen inom utbildningen som för mig väckts till liv genom 

läroplanen Lgy 11. Den första nivån består av Skolverket som fyller den kvalitetsgranskande 

och likvärdighetsuppfyllande rollen i samhället. Denna instans är främst vald på grund av den 

tydliga kopplingen till utbildningen. Den andra nivån är regeringen. Det främsta skälet till valet 

av denna kategori är på grund av regeringens lagstiftande roll. Den tredje nivån består av det 

internationella där EU väljs som underlag då Sveriges medlemskap i denna union givetvis 

påverkar landet som det gör andra medlemsländer. Med detta i åtanke har vi alltså tre olika 

nivåer att söka texter från, Skolverket och kvalité, Regering och lagar samt EU och influerande. 
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Med dessa tre valda nivåer behöver vi göra vidare avgränsningar för att nå relevanta texter. 

Texternas längd är av relevans av främst två skilda orsaker. Den första är att de måste vara 

möjliga att genomföra på utsatt tid för denna undersökning, allt för långa texter riskerar att dels 

vara tidskrävande men även tänja på undersökningens omfång vilket även detta har 

begränsningar. Den andra orsaken är att texterna måste ha ett så pass utvecklat innehåll att de 

kan ställas inför analys och jämförelse med varandra. Detta uteslöt under sökprocessen vissa 

texter som i sitt innehåll var perfekt kopplat till undersökningens syfte, men tyvärr var 

kortfattade och sammanfattande i sin natur vilket ger ett svagt analysunderlag. Dessa tänkta 

texter kan däremot vara utformade på åtskilliga sätt när det kommer till formalia och 

utformning, av denna anledning sätter jag inga minimikrav eller maxgränser i form av sidantal. 

Istället vänder jag mig i sökprocessen direkt till innehållet för att se hur väl dessa passar 

undersökningens syfte. Slutligen ska sökningen av dokument inom dessa ramar genomföras. 

Skolverkets hemsida, Regeringens hemsida, EUs hemsida samt Google används som 

sökmotorer. Google används främst för att ge en överblick av hur aktuella texter inom dessa 

kategorier som berör digitalisering och utbildning ser ut. Vidare är det främst de samhälleliga 

instansernas egna hemsidor som genomsöks med hjälp av sökord i olika kombinationer av 

digitalisering och utbildning samt undervisning. Efter avslutad sökning är följande tre texter 

utvalda som material: handlingsplanen för digital utbildning, Från EU nivå, Nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet, som regeringsnivå och Få syn på digitaliseringen på 

gymnasial nivå – Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux 

och särvux på gymnasial nivå, som Skolverkets nivå.  

4.2 Forskningsetik 
Reliabilitet och validitet är två mått som ämnar säkerställa att undersökningar går till på rätt 

sätt. Torsten Thurén (2007) förklarar att dessa begrepp främst används i kvantitativa studier för 

att säkerställa att undersökningen har reliabilitet genom att påvisa hur analysen genomförs och 

att allt stämmer överens och är konsekvent. Validitetens uppgift är att säkerställa att det som 

mäts faktiskt är vad undersökningen strävar efter att nå. Denna undersökning är istället av 

kvalitativ karaktär och många av dessa krav är svåra att efterlikna och möjligen inte ens 

önskvärda att efterlikna enligt Alan Bryman (2008) då det är helt skilda undersökningar med 

olika inriktningar. Vi kan tala om validitet i det att jag undersöker digitaliseringens uttryck på 

olika samhälleliga nivåer. Det som undersöks är texter som agerar representanter för dessa olika 

nivåer och berör både digitalisering och utbildning. Reliabiliteten är betydligt svårare då 

analysen främst består av citat, referat och förklaringar samt deskriptioner av dessa.  
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Med detta sagt kan det istället vara värdefullt att vända sig till vad Bryman (2008) kallar 

tillförlitlighet som ett sätt att kvalitetsgranska kvalitativa undersökningar istället för att använda 

begrepp som är utvecklade för ett annorlunda område. Trovärdighet handlar främst om att 

undersökningen ska tydligt beskriva den sociala verklighet som undersöks. Detta kopplas 

främst till undersökningar där man förlitar sig på individer och beskrivningar och man vill med 

detta klargöra att forskaren lyckas fånga den verklighet som materialet erbjuder. Vid intervjuer 

kan man exempelvis be respondenten se över att de rapporterade resultaten stämmer. För denna 

undersökning är texter materialet och citat används flitigt för att vara så transparant med läsaren 

som möjligt. Överförbarhet har som mål att säkerställa att undersökningen kan användas och 

inte är begränsade i sina resultat. Täta beskrivningar förklaras av Bryman (2008) vara 

fördelaktigt och på så vis kan undersökningen användas och förstås i andra sammanhang 

utanför den kvalitativa undersökningen. Pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera 

undersökningen är ytterligare två kriterier som behandlar transparens. Dessa kriterier grundas i 

att läsaren ska kunna läsa och förstå författarens agerande och beslut. Det handlar om att tydligt 

förklara valen som görs under arbetets gång och att läsaren inte vilseleds på grund av 

författarens värderingar. Jag har efter bästa förmåga ämnat eftersträva dessa kriterier och 

beskrivit arbetsprocessen och valen på bästa sätt. Med bland annat användning av citat i 

analysen har jag förklarat innehållet och min analys av detta så transparant som möjligt. 
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5 Analys 

5.1 Utbildning, digitalisering och framtiden 
I det första stycket i texten från EU under rubriken Inledning framgår det att utbildningen är 

avgörande för Europas framtid. Utbildningen kopplas till såväl jobbskapande som tillväxt men 

även till förmågan att främja önskvärda ideal så som inkludering och demokrati. Kopplingen 

mellan dessa mål och digitaliseringen tydliggörs genom följande stycke: ”Den digitala tekniken 

berikar lärandet på många olika sätt och ger möjligheter till lärande som måste vara tillgängliga 

för alla. Den ger tillgång till en rikedom av information och resurser.” (EU, 2018, s.1). Vidare 

fortsätter texten att förklara vad som skedde under året 2017. Då samlades EU:s medlemsstater 

vid ett flertal möten där man i mars med Romförklaringen fastslog att medlemsstaterna strävar 

efter att ge unga människor den bästa utbildningen. I oktober fastslogs det att ett 

utbildningssystem som behöver vara anpassat för en digital värld även efterlystes. Vid ett 

toppmöte i Göteborg i november samma år fastslogs rätten till ett livslångt lärande av god 

kvalité (EU, 2018). 

I textens inledande stycke kan vi se hur en positiv värdering läggs samman med utbildning 

genom att förklara det som ett avgörande moment för Europas framtid. Man kopplar an denna 

positiva värdering av utbildning med en positiv syn på digitalisering vilket framgår av citatet 

som pratar om berikande, inkluderande möjligheter och en rikedom av information. Vidare 

diskuterar man vid olika tillfällen och når vid ett fram till att man värnar om att nå den bästa 

utbildningen, samtidigt som man vid ett senare möte uttrycker att utbildningssystemen behöver 

vara fungerande i tandem med en digital värld. I detta inledande stycke kan vi se hur utbildning 

sammanknyts med digitalisering och båda förstås här som viktiga för att nå god kvalité.   

Textens inledande rubrik avslutas med ett stycke som förklarar att kommissionen står som värd 

i januari 2018 för ett toppmöte med ett mycket brett tema som lyder: ”Lägga grunderna för ett 

europeiskt område för utbildning: för innovativ, inkluderande och värdebaserad utbildning” 

(EU, 2018, s.1) Målet med detta toppmöte är att konkretisera och utveckla den handlingsplan 

som fastslogs under hösten 2017. Inledningen avslutas vidare med följande stycke: 

I denna handlingsplan beskrivs hur utbildningssystemen på ett bättre sätt kan utnyttja 

innovation och digital teknik och stödja utvecklingen av relevant digital kompetens 

som behövs i livet och i arbetet i en tid med snabba digitala förändringar. Handlingsplanen 

fokuserar särskilt på systemen för grundläggande utbildning och omfattar skolor, 

yrkesutbildning och högre utbildning (EU, 2018, s.1). 



16 
 

Textens nästa rubrik kallas Den digitala omvandlingens utmaningar och möjligheter för 

utbildningen. Rubrikens första stycke redogör att tidigare tekniska utvecklingar har påverkat 

människors vardag utan att specificera hur och understryker samtidigt att den europeiska 

digitaliseringen kommer påverka såväl individen i dess interaktioner samt företagen och deras 

sysslor. Vissa jobb försvinner och andra uppstår, men det viktiga är att folk investerar i sin 

digitala kompetens (EU, 2018). Följande detta stycke uttrycker man en möjlig oro gällande 

risken att samhället inte är så pass väl förberett som man kan önska. Man avslutar detta med att 

konstatera följande: ”Om utbildning ska vara grunden för tillväxt och inkludering i EU är det 

en central uppgift att förbereda medborgarna så att de kan dra största möjliga nytta av 

möjligheterna och möta utmaningarna i en föränderlig, globaliserad och sammanlänkad värld” 

(EU, 2018, s.2).  

Denna del av texten förklarar neutralt hur läget när texten författades såg ut. Detta genomförs 

med beskrivningar av bland annat individer och företagens möten med digitaliseringen där det 

understryks att det är väsentligt att folket är kompetent nog i användandet av dessa nya redskap 

för att kunna vara gynnsamma. Världen är som det uttrycks föränderlig men det är viktigt att 

europeiska medborgare kan föra sig själva i detta nya klimat såväl som individ som en del av 

en arbetskraft. Det uttrycks en viss oro som konstaterar att om utbildningen är grunden för 

tillväxt så måste utbildningen kunna möta marknadens kompetenskrav. 

I texten från regeringen finner vi rubriken kallad Strategins övergripande mål och 

fokusområden. Denna rubrik inleds med ett stycke som förklarar vikten i att hela det svenska 

samhället arbetar tillsammans för att möjliggöra och utveckla barn och elevers digitala 

kompetens. Även om ansvaret för utbildningen ytterst ligger på skolan så understryker texten 

att skolan ska arbeta med civilsamhället för att främja dessa övergripande mål om ett Sverige 

som är ledande inom digitaliseringen och dess användningsområden (Regeringen, 2017). Mer 

konkret uttrycks dessa övergripande mål på följande vis i texten: ”det svenska skolväsendet ska 

vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 

digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 

likvärdigheten” (Regeringen, 2017, s.4). 

Man påvisar i denna del av texten att denna digitala kompetensutveckling är skolväsendets 

ansvar men samtidigt menar man att det ligger ett ansvar på hela samhället att hjälpa skola och 

elever att utvecklas till goda medborgare med dessa digitala färdigheter. Viktigt att notera är att 

detta inte endast skulle referera till studier eller liknande, utan hela samhället bör efter förmåga 

ställa upp och stötta utbildningen av eleverna. 
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Vi finner även i texten följande stycke med rubriken Fokusområde 3: Forskning och 

uppföljning kring digitaliseringens möjligheter: 

Mål: Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska 

genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.   

Delmål 1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska 

genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.  

Delmål 2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja 

utveckling av verksamheter och insatser (Regeringen, 2017, s.14). 

Detta tredje fokusområde behandlar vikten av fortsatta studier som berör digitaliseringen och 

teknologins användningsområden och applicerbarhet för skolväsendet. Man menar här att det 

inte är tillräckligt att ge alla elever tillgång till digitala verktyg och att lärarna ska få möjligheten 

att använda dessa redskap i undervisningssyften utan det är lika viktigt att det genomförs 

forskning som förklarar hur dessa redskap kan användas och bör användas för att nå goda 

resultat och utvecklad kompetens hos såväl elever som lärare. 

I texten från Skolverket finner vi rubriken som kallas Fyra aspekter av digital kompetens och 

innefattar underrubrikerna Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, Att kunna 

använda och förstå digitala verktyg och medier, Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt och Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Detta avsnitt i texten 

har som syfte att redogöra hur digital kompetens kommer till uttryck i styrdokumenten, detta 

genomförs med ovanstående fyra underrubriker som representanter för de fyras mest centrala 

delarna av digital kompetens (Skolverket, 2017). Nedan följer ett exempelutdrag från varje 

underrubrik. 

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället  

Den här aspekten av digital kompetens handlar om hur eleverna genom undervisningen kan 

ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället 

och vilka risker och möjligheter som den kan föra med sig. Det handlar dels om att förstå 

hur förändringarna påverkar samhället och individen, dels om att utveckla kunskaper om 

hur individen själv kan påverka samhället och sin egen situation (Skolverket, 2017, s.10). 

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier  

Digital teknik används i många sammanhang i samhället och inom allt fler yrkesområden. 

Den här aspekten av digital kompetens handlar om hur eleverna genom undervisningen kan 
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ges förutsättningar att fördjupa och bredda sina kunskaper om och användning av digitala 

verktyg och medier, inklusive programmering. Det är viktigt att utveckla en tilltro till sin 

förmåga och kunskaper att använda sig av digitala verktyg och medier i olika sammanhang 

och med olika syften (Skolverket, 2017, s.10). 

Utöver den aspekt som främst berör praktiskt bruk av digitala verktyg så som programmering 

så är dessa aspekter mycket uppmuntrande och motiverande i sin natur. De handlar om att hjälpa 

eleven att förstå hur samhället fungerar med denna nya teknik och hur den påverkar inte bara 

individer utan samhället i större skala. Det handlar även om att hjälpa eleven att förstå att 

tekniken är skapad av människor, problem som uppstår är skapade av människor och med detta 

sagt så skapas även lösningar till problem av människor. Dessa aspekter handlar inte bara om 

att ge eleven de praktiska färdigheterna att använda digitala verktyg utan även att ge eleverna 

förnuftet att våga använda dessa. Gällande temat om digitaliseringens framtid kan vi se hur alla 

tre nivåer på ett påtagligt sätt talar om de fördelar som digitaliseringen medför utbildningen. 

Utifrån texterna består detta till stor del av hur världen ser ut idag, då tekniken allt mer börjar 

ta över människors vardag, det blir då utbildningens uppgift att ge medborgarna möjligheten att 

delta och vara produktiv i denna nya värld. 

5.2 Utmaningar och problematik som medföljer digitaliseringen 
I texten från EU under rubriken namngiven Den digitala omvandlingens utmaningar och 

möjligheter för utbildningen finner vi ett längre stycke som uttrycker olika problem för det 

digitala området, inte bara inom utbildningen utan mer generellt i samhället, vilket lyder som 

följande: 

Ungdomar såväl som vuxna kan utsättas för mobbning och trakasserier på nätet, aggressivt 

beteende eller stötande innehåll. Att varje dag utsättas för digital information som i hög 

grad styrs av outgrundliga algoritmer skapar uppenbara risker och ställer mer än någonsin 

tidigare krav på kritiskt tänkande och förmågan att förhålla sig till den digitala miljön på 

ett positivt och genomtänkt sätt. Behovet av mediekompetens och en mängd olika digitala 

förmågor och kunskaper om exempelvis säkerhet, skydd och integritet ökar hela tiden, men 

att sprida dessa förmågor och kunskaper till en bredare allmänhet och mer avancerade 

yrken och sektorer är fortfarande en utmaning (EU, 2018, s.2). 

Man nämner inte i föregående citat problematiken som jag förklarade med gemensamma 

värderingar inom digitala grupper, däremot visar man tydligt upp en mängd allvarliga områden 

som är problematiska när det gäller digitaliseringen. Man blundar inte för problemen som finns 

och bara påstår att digitaliseringen och tekniken är en frälsare, man förklarar utförligt att dessa 
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redskap medför verkliga problem som kräver att brukarna av dessa redskap inte enbart förstår 

hur man använder dessa utan även är kritiskt tänkande med ändamålet att kunna urskilja 

beteenden som kan ses som hot för en demokrati. Det dessa källor har gemensamt i texten är 

att dessa förklaras som utomstående källor som riskerar att påverka och influera, man kan bli 

mobbad och trakasserad, man kan stöta på falska nyheter och liknande. 

I Prioritet 2: Utveckla relevant digital kompetens och digitala färdigheter för den digitala 

omvandlingen kan vi läsa om dels den digitala kompetensen men mer relevant för detta avsnitt 

är det fokus som ligger på kritiskt tänkande och kompetensen som krävs för att digitaliseringen 

ska kunna fungera i samhället och inom utbildningen. Följande står skrivet: 

Digital kompetens är en del av den reviderade europeiska ramen för nyckelkompetenser 

för livslångt lärande som alla medborgare bör ha. Digital kompetens innebär säker och 

kritisk användning av digital teknik och omfattar den kunskap, de färdigheter och den 

kompetens som alla medborgare behöver i ett föränderligt digitalt samhälle. I det 

europeiska ramverket för utvecklingen av digital kompetens bland medborgarna19 

beskrivs den digitala kompetensen inom fem områden: informations- och datakompetens, 

kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll, säkerhet och välbefinnande 

samt problemlösning (EU, 2018, s.7). 

Europeiska ungdomar är entusiastiska användare av webbinnehåll, appar och spel, men de 

behöver även lära sig om underliggande strukturer och grundläggande algoritmer, och bli 

digitala skapare och ledare (EU, 2018, s.8). 

Vi behöver stärka barns och ungdomars kritiska tänkande och mediekompetens så att de 

kan bedöma och hantera de ständigt närvarande hoten i form av falska nyheter, 

nätmobbning, radikalisering, itsäkerhetshot och bedrägerier. Även de yngsta barnen 

kommer dagligen i kontakt med digital teknik men är inte medvetna om riskerna, och 

föräldrar oroar sig för olämpligt innehåll och risker men vet inte hur de ska hantera dem. 

(EU, 2018, s.8). 

Prioritet två uttrycker vilka typer av resultat det är som man eftersträvar genom användandet av 

digitaliseringen. De mest självklara behandlar kritiskt tänkande och sättet som eleverna 

vardagligt kan tänkas att använda digitaliseringen och digitala redskap på. Men det handlar inte 

enbart om att kunna samexistera med en digital värld, det handlar även om att förstå redskapens 

uppbyggnad och struktur för att kunna underhålla och vidareutveckla dessa. Detta i sig är något 

som man kan fråga sig om man inte behöver lägga till fler ämnen inom skolan för att uppnå. 

Kritiskt tänkande finns som naturliga delar inom den svenska läroplanen inom såväl som 
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samhällskunskapsämnet som historieämnet, dem tar olika uttryck men har som sitt syfte att 

stärka denna förmåga. Programmering finns till min kännedom inte samma naturliga 

utsträckning inom den svenska läroplanen just nu. 

I Prioritet 3: Förbättra utbildningen genom bättre analyser och prognoser kan vi läsa om hur 

digitaliseringen har enorm potential med dess användningsområden behöver utvecklas och ses 

över för att fungera optimalt. 

Datainsamling genom undersökningar och studier om digitalisering inom 

utbildningsinstitutioner och digital teknik i lärande är ett viktigt underlag för 

beslutsfattande. Jämförbar och omfattande information om teknikspridning i 

utbildningssystemen är dock ofta otillräcklig, partisk eller inaktuell. En mer effektiv och 

ändamålsenlig insamling och samordning av data på EU-nivå och internationell nivå 

(OECD) behövs (EU, 2018, s.10). 

Att blicka framåt: från eftersläpning till att förutse förändringar. Utbildningsinstitutionerna 

försöker hinna ifatt den tekniska utvecklingen. Genom att man blickar framåt när det gäller 

utbildning kan detta ändras så att utbildningspersonal, från beslutsfattare till praktiserande 

lärare, kan gå i täten för kommande förändringar (EU, 2018, s.10). 

Den tredje och sista prioriteten förklarar att det faktiskt krävs fler studier som berör 

digitalisering och utbildning för att lärarna ska kunna hantera dessa förändringar som redan sker 

och förutspås att fortsätta. Men man behöver inte bara genomföra studierna, man behöver även 

göra dem tillgängliga och sprida dem så att lärare kan använda dem och vidare dela med sig av 

sina erfarenheter med kollegor.  

Digitaliseringen problematiseras främst inom EU och i mindre utsträckning på regeringsnivå 

och Skolverkets nivå. EU dokumentet uttryckligen konstaterar att mediekompetens är viktigt 

att eleverna erhåller i skolan för att kunna hantera det digitala klimatet där alla röster kan höras, 

även missledande sådana. Att ha ett kritiskt förhållningssätt förekommer även inom 

dokumenten tillhörande regeringen och Skolverket. Dessa lyfts dock inte som en problematik 

lika tydligt som i EU dokumentet. En viss oro inför digitaliseringen finns inom de tre olika 

nivåerna, men det är främst inom EU som denna oro utvecklas till något mer än ett värnande 

om en generell källkritisk attityd hos eleven. 

5.3 Digitaliseringen och flickors delaktighet 
Texten från EU lyfter ett orosmoment som berör flickor och informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) vilket synliggörs bäst genom att direkt citera innehållet i texten:  
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Dessutom är det bristande intresset hos flickor för att studera informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 

matematik fortfarande ett stort problem. Det leder till missade sociala och ekonomiska 

möjligheter och en risk att klyftan mellan män och kvinnor förstärks (EU, 2018, s.2).  

Detta orosmoln som presenteras här är hur flickors påstådda bristande intresse av IKT, 

naturvetenskap, teknik och liknande ämnen som traditionellt ses som manliga riskerar att öka 

klyftan mellan män och kvinnor, vilket troligtvis hänvisar till digital kompetens och 

arbetsmöjligheter som denna kompetens medför.  

Trots att det finns negativa aspekter med digitaliseringen, så som att möjligheten att ökade 

klyftor mellan män och kvinnor uppstår så förlitar sig ändå texten till att digitaliseringen även 

kan vara lösningen på dessa problem. Man förklarar det som givetvis finns det skillnader, men 

det finns även likheter och internet samt digitala verktygkan ge individer förutsättningarna att 

finna värderingar som delas med andra. Möjligheten att knyta band mellan individer ses med 

utgångspunkt i detta som något positivt.  

Att överbrygga klyftan mellan könen genom digital utbildning och utbildning i 

entreprenörskap är av avgörande betydelse om Europa ska kunna dra nytta fullt ut av den 

digitala revolutionen. Trots att både flickor och pojkar har ungefär lika stort intresse för 

och lika stor kompetens inom digital teknik är det färre flickor som vidareutvecklar detta 

intresse i studier och yrkesliv. Flickor och unga kvinnor behöver positiva förebilder och 

stöd för att övervinna fördomar och inse att även de kan göra en berikande och 

framgångsrik karriär inom IKT och naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 

matematik (EU, 2018, s.8). 

Avancerade digitala färdigheter är viktiga för att kunna stödja nästa generation av 

analytiker, forskare och innovatörer. Djupa digitala kunskaper behövs inom många 

yrken, inte bara inom IKT. Läkare som analyserar trenderna inom sjukdomsspridning 

behöver till exempel både medicinsk sakkunskap och en rad digitala kompetenser. Mer 

generellt saknar i dag tre av fyra forskare utbildning när det gäller fri tillgång till data och 

hantering av öppna data (EU, 2018, s.9). 

Man menar att det inte finns en större skillnad mellan pojkar och flickors intresse för digital 

teknik, men att flickor i större utsträckning än pojkar inte fortsätter denna digitala inriktning. 

Lösningen som ges är att presentera goda förebilder och förebygga fördomar, det framställs 

som aningen nedvärderande, som att flickor generellt inte skulle förstå att digital teknik kan 

vara en karriär för dem. 
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I texten från regeringen kan vi läsa följande om digitalisering, utbildning och kön: 

En studie från Statens medieråd visar att den generella tillgången till digitala verktyg och 

användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån kön, socioekonomisk 

bakgrund och andra demografiska variabler.3 Det är därför angeläget att alla barn och 

elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Detta understryker 

behovet av en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som kan bidra till ett mer 

systematiskt och strategiskt arbete i hela skolväsendet och hos alla huvudmän (Regeringen, 

2017, s.3). 

Föregående citat förklarar att det finns olika aspekter, så väl socioekonomiska som könsliga 

som tycks påverka tillgång samt användningen av digitala verktyg. Då dessa mål om digital 

kompetens som tidigare förklarats som viktiga för såväl nationen som för individen så visar det 

sig problematiskt när inte alla kan ta del av dessa verktyg och inte ges möjligheten att förstå 

dem. Därför menar texten att det är av yttersta vikt att införliva en nationell 

digitaliseringsstrategi inom skolan för att ge alla elever samma möjligheter att utveckla denna 

kompetens. Båda texterna från EU och regeringen lyfter tydligt vikten av att engagera hela 

befolkningen i digitaliseringen, såväl pojkar som flickor. EU uttrycker tydligt att det är viktigt 

att stärka flickors generella intresse för IKT medan regeringens text talar om både pojkar och 

flickor men även socioekonomiska bakgrunder. Könsaspekten blir inte i regeringens text lika 

påtaglig, istället handlar det om en delaktighet för alla individer, oavsett bakgrund eller kön. 

Texten från Skolverket uppmärksammar inte denna ambition om att stärka flickors intresse för 

IKT. Texten från Skolverket är i sig väldigt saklig och informativ samtidigt som gen medför 

riktlinjer till hur arbetet kan genomföras i praktiken. Skolverket har dock mängder med 

dokument, och det är möjligt att denna strävan om flickors delaktighet inom IKT och 

digitalisering uttrycks på annat håll. 

5.4 Rättvisa och likvärdighet 
Rubriken Prioriteringar för åtgärder.i texten från EU specificerar tre prioriteringar som 

handlingsplanen strävar efter att uppfylla. Dessa är 1: Bättre användning av digital teknik för 

undervisning och lärande. 2: Utveckla relevant digital kompetens och digitala färdigheter för 

den digitala omvandlingen. 3: Förbättra utbildningen genom bättre analyser och prognoser. I 

följande stycke använder jag mig av citat för att tydligare kunna urskilja de faktiska satta målen 

som presenteras i Prioritet 1: Bättre användning av digital teknik för undervisning och lärande. 

En viktig del av den digitala utbildningen är att säkerställa rättvisa och kvalitet när det 

gäller tillgång och infrastruktur (EU, 2018, s.5). 
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workshoppar för utbildning och praktik för både beslutsfattare och lärare, bland annat 

plattformen för europeiska sammanslutningar för yrkesutbildningsanordnare, kommer att 

stärka samarbetet ytterligare genom att ta fram visst innehåll på flera språk och utnyttja 

centrala EUplattformar såsom School Education Gateway and Teacher Academy (EU, 

2018, s.5). 

För att föra in innovation och teknik i klassrummet behöver lärarna rätt miljö, infrastruktur, 

utrustning och stöd från ledningen. Om studerande och personal ska kunna dra nytta av 

digital teknik krävs en strategi där utbildning av lärare kombineras med läroplaner och 

utbildningsmaterial som passar för digitalt stödda undervisningsmetoder (EU 2018, s.5f). 

Senast 2025 ska alla studenter i Erasmus+-mobiliteter automatiskt kunna få sin nationella 

identitet och status som studerande bekräftad i alla EU:s medlemsstater och få tillgång till 

utbildningsinstitutionernas tjänster för studerande när de anländer utomlands (t.ex. 

kursmaterial, registrering, bibliotek osv.). (EU, 2018, s.6). 

Denna första prioritet börjar med att förklara att rättvisa och kvalitet är centralt när det gäller 

att bättre kunna använda digital teknik i utbildningen. Dessa ord förklaras inte mer än att de är 

nödvändiga när det kommer till tillgången av redskapen, förutsättningarna för eleverna att 

använda dessa. Det handlar alltså om inkludering och att elever ska ges möjligheten att utveckla 

sin digitala kompetens. Vidare förklarar man att lärare behöver vidareutbildas och att experter 

bör brukas för att uppfylla denna vidareutbildning. Man menar att om eleverna ska kunna 

utveckla sin digitala kompetens så är lärarnas kompetens central för deras lyckande. Man pratar 

även om hur man genom samarbeten ämnar utbilda lärare för att kunna utveckla elevers digitala 

kompetens bättre. Prioritet 1 handlar i stor utsträckning om lärares kompetensutveckling och 

tillgången till redskap. Det uttrycks som att förståelsen finns där och lärare behöver nå den, 

baserat i mitt forskningsläge skulle jag påstå att inte är så pass enkelt som att bara sträcka sig 

efter kunskapen, men utbildningen bör gynnas av få hjälp att ta del av digitaliseringen av 

experter på området. 

I texten från regeringen finner vi rubriken som kallas Moderniseringen av Sverige börjar i 

skolan under vilken det förklaras att det är digitaliseringen och förmågan att kunna använda och 

förstå dessa digitala medel som i grund och botten är en demokratifråga i dagens moderna 

samhälle. Detta förklaras vidare genom att uppmärksamma hur pass mycket digitaliseringen 

påverkar våra vardagliga liv och bland annat genom informationsflöden. Detta följs av 

påståendet att det är viktigt att alla barn och elever ska få möjligheten att lära sig och förstå hur 
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dessa digitala funktioner fungerar för att själv kunna använda och utveckla dessa (Regeringen, 

2017).  

Vi kan genast i denna text se likheter med föregående EU text. Främst kan vi se att demokrati 

får en central roll inom både dessa dokument. Vi kan även urskilja att användningen av digitala 

redskap, eller digital kompetens, är centralt även för regeringen då detta presenteras i textens 

inledande skede och i fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning där vi kan läsa 

följande: 

Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och 

resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten  

Delmål 1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till 

digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.  

Delmål 2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support 

i verksamheten.  

Delmål 3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga 

och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt.  

Delmål 4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i 

fråga om undervisning och administration (Regeringen, 2017, s.10). 

Fokusområde 2 riktar sig mot de faktiska verktygen som används inom utbildningen. Man 

menar här att dels ska alla barn och elever ges möjligheten att bruka de nödvändiga redskapen 

men även personal ska ha tillgång till dessa för att fördelaktigt kunna bruka dessa och förhöja 

elevernas digitala kompetens. Men om lärarnas arbete främst är pedagogiskt så involverar 

användandet av digitala redskap möjliga problemsituationer av teknisk natur och det är i dessa 

fall viktigt menar texten att det finns god support tillgänglig för att lösa dessa problem. Man 

talar även om att de digitala redskapen inte bara ska användas för att gynna elevernas kompetens 

utan de tjänar även ett syfte som att förbättra personalens arbetssituation. Digitala redskap är 

alltså nödvändiga dels för elevernas direkta utbildning och kompetens, men även som redskap 

för personalen. 

Denna text påbörjas med rubriken Inledning under vilken det framgår att vår verklighet är 

komplex som ett svar på snabba förändringar och snabba informationsflöden från Skolverket 

(2017). Digitaliseringen går att urskilja som det huvudsakliga skälet till varför detta är fallet 

och texten förklarar även att med detta i åtanke det är viktigt för skolan och utbildningen att 
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kunna ge eleverna en likvärdig utbildning där digitala redskap blir mer vardagliga och används 

mer frekvent. När det kommer till texten i fråga, står följande skrivet: ”Kommentarmaterialet 

riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det finns framskrivet i läro- och 

ämnesplanerna samt i examens- och programmålen” (Skolverket, 2017, s.4). Samt efter den 

föregående meningen står detta skrivet: ”Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare 

förståelse för de resonemang och ställningstaganden som ligger bakom texterna i styrdokumenten och 

beskriva hur olika ämnen kan förstärka och komplettera varandra, samt ge inspiration till 

ämnesövergripande arbeten” (Skolverket, 2017, s.4). 

Denna text är främst riktad mot lärare som hjälpmedel när det kommer till digitaliseringen. Den 

inledande texten är kort och saklig där den förklarar att förändringar idag sker snabbt. Annat än 

att en likvärdig utbildning är viktigt presenteras inte andra värdeladdade ord eller förklaringar 

och texten förklarar omedelbart sitt syfte, att bistå med förståelsen av styrdokumenten. Alla tre 

nivåer pratar om rättvisa och likvärdighet tämligen synonymt. EU använder ordet rättvisa för 

att förklara alla individers rättighet till god utbildning och i sin tur till kunskap om digitalisering 

och användandet av digitala redskap. Inom de svenska texterna är ordet likvärdig flitigt 

förekommande. Den svenska skolan och en skola för alla har länge behandlat likvärdighet och 

det är med detta i åtanke inte underligt att just detta ord används för att förklara rättvisa och 

allas rätt till utbildning och delaktighet i digitaliseringen.  

5.5 Digital kompetens 
Under rubriken kallad EU-samarbetets centrala roll i att öka innovationen i medlemsstaternas 

utbildningssystem finner vi denna del av texten som presenterar i sina första stycken hur ett 

samarbete är gynnsamt för att utveckla den digitala kompetensen inom utbildningsväsenden i 

EU:s medlemsstater. Det beklagas att detta inte sker i önskvärd utsträckning utan istället sker 

den huvudsakliga innovationen av digital kompetens av fri vilja och på eget bevåg vilket 

innebär att detta samarbete där man kan tillsammans utveckla och sprida användningsområden 

för digitaliseringen inom utbildningen stannar lokalt och inte sprids. Man menar i texten att 

metod och verktyg som arbetas fram behöver spridas och få mer stöd i sin utveckling än vad de 

får i nuläget (EU, 2018). 

Rubrik 3 avslutas med en förklaring av den digitala utbildningshandlingsplanen. Denna 

handlingsplan kopplas bland annat till kompetensagendan och kompetensutvecklingen som är 

central i Europa. Man förklarar detta med följande avsnitt i texten:  

Genom handlingsplanen går vidare med uppmaningen i diskussionsunderlaget om hur vi 

bemöter globaliseringen, att samhället måste bli ”alltmer mobilt och digitalt och erbjuda 
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den rätta blandningen av ’mjuka färdigheter’ [...] och robust digital kompetens”. Där 

framfördes också att utbildningen måste bidra till att stärka motståndskraften i en tid av 

snabb teknisk utveckling och globalisering. Handlingsplanen är i linje med G-20:s 

ministerdeklaration 2017 om den digitala ekonomin, som visade på ett globalt erkännande 

av att alla former av utbildning och livslångt lärande kan behöva anpassas så att man kan 

dra nytta av ny digital teknik (EU, 2018, s.4). 

Denna rubriks avslutande del förklarar när det kommer till samarbetet inom EU gällande 

utvecklandet av utbildningen i en digitaliserandes värld hur det livslånga lärandet behöver 

förändras. Texten uttrycker att det är så pass många förändringar som sker så pass hastigt att 

det inte duger att förlita sig på elevens livslånga lärande utan detta livslånga lärandet behöver 

få hjälp i realtid att hantera denna skenande värld och redskapen som utvecklas och används i 

detta syfte. 

Regeringen ser det som sitt mål att Sverige ska vara världsledande när det kommer till 

digitaliseringens användningsområden. Detta realiserades bland annat genom ett 

beslutsfattande om en digitaliseringsstrategi i maj 2017. Syftet med detta är att hålla Sverige 

konkurrenskraftiga och ledande när det kommer till främst digitaliseringen och dess 

användningsområden samt att ha digitalt kompetent befolkning. Texten uttrycker vidare att det 

då är skolan som befinner sig i den sits att den kan utveckla förmågan och förståelsen som 

befolkningen har för digitala redskap (Regeringen, 2017). Strategin som omnämns ovan 

sammanfattas på ett tydligt sätt i textens följande stycke som delvis lyder:  

I den här strategin lägger regeringen grunden för det fortsatta arbetet att med hjälp av 

digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i 

skolväsendet. Strategin syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, ska få de 

kunskaper de behöver för livet och arbetslivet, vilket i förlängningen lägger grunden för 

den framtida kompetensförsörjningen (Regeringen, 2017, s.3).  

Målen som regeringen ställer är kopplade till en digitalt kompetent befolkning och är tydligt 

knutet till ekonomiska skäl som illustreras dels genom eftersträvandet av att vara världsledande 

inom digitaliseringens användningsområden. Även föregående citat styrker detta påstående om 

digitaliseringens ekonomiska effekter. Det uttrycks att målen för digitaliseringen inom 

utbildningen hjälper elever och vuxna, men främst genom att skapa fördelar inom arbetslivet. 

Denna rubrik avslutas med att tydligare förklara att det som eftersträvas är en utveckling som 

kostar tid och resurser, det är med detta sagt viktigt att relevanta deltagare så som staten och 
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huvudmännen kan ha en produktiv samverkan för att nå resultat och inte duplicera det krävda 

arbetet. En nämnd aktör som anses vara extra viktig är Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) som kommer att arbeta med regeringen för att kategorisera målen och ge dem en snävare 

inriktning vilket i sin tur kan översättas till genomförbara initiativ (Regeringen, 2017). För att 

nå det ovan nämnda övergripande målet arbetar man utifrån tre fokusområden där texten säger 

följande:  

Strategin innehåller tre fokusområden för de åtgärder som sammantaget ska leda till att det 

övergripande målet för strategin uppnås. Varje fokusområde innefattar ett mål och flera 

delmål som ska uppnås till 2022. De tre fokusområdena är:  

-Digital kompetens för alla i skolväsendet  

-Likvärdig tillgång och användning   

-Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter (Regeringen, 2017, s.5). 

Följande detta konkretiseras de tre fokusområdena var för sig vilket jag representerar genom 

utvalda citat från texten. 

Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet 

Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en 

digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.  

Delmål 1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla 

adekvat digital kompetens.  

Delmål 2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda 

digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.  

Delmål 3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och 

använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen (Regeringen, 2017, s.6). 

Detta första fokusområde handlar om vikten att alla inom skolväsendet får tillgång till likvärdig 

utbildning och kompetens. Det handlar både om att alla elever ska få tillgång till god utbildning. 

Men det är inte bara så att barnen ska få likvärdig utbildning, även lärare och huvudmän ska 

utifrån detta fokusområde få möjligheten att leda och utveckla arbetet inom skolorna som berör 

dessa områden, det kan förstås som att texten värnar om lärarna och de som arbetar med barns 

professionalitet. 
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När det kommer till rubriken Digital kompetens i olika skolformer i texten från Skolverket 

redogörs det först kort att digitaliseringen ser snarlik ut inom de olika nivåerna av det svenska 

utbildningssystemet. Från såväl grundskolan som till gymnasie- och gymnasiesärskolan samt 

vuxenutbildningen finns det inga större skillnader i digitaliseringens formuleringar menar 

texten (Skolverket, 2017, s.4). På detta vis förklarar texten att man bör se digitaliseringen som 

en dela av en progression där det slutliga målet är att: 

Eleverna som avslutat grundskolan eller motsvarande skolform ska ha utvecklat en sådan 

digital kompetens att de kan klara sig i livet och som samhällsmedborgare. Här är det viktigt 

att betona att det finns elever inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som inte har 

avslutat grundskolan eller har tillräckliga förkunskaper. Det handlar till exempel om 

nyanlända elever som börjat i svenska skolan sent, elever som kompletterar sin utbildning 

inom vuxenutbildningen eller elever som går introduktionsprogram i gymnasieskolan 

(Skolverket, 2017, s.4f).  

Texten redogör vidare att den digitala kompetensen ser snarlik ut och få skillnader finns inom 

de olika nivåerna. Det förklaras även att målet är att eleven efter avslutad studiegång ska ha en 

så pass utvecklad digital kompetens att de självständigt kan fungera på arbetsmarknaden och i 

livet efter skolan. 

Följande två sidor i texten förklarar läroplanernas uppbyggnad och funktion, mer konkret 

genom att förklara strukturen, målen och vanligt förekommande begrepps innebörder så som 

centralt innehåll och kunskapskrav. Denna del är mycket generell och berör inte digitaliseringen 

och utelämnas som resultat från denna studie (Skolverket, 2017). 

Följande rubrik kallad Digital kompetens – vad är det? är den del där kommentarmaterialet 

direkt anknyter till digitaliseringen och börjar med att göra så genom att återkoppla till EU:s 

åtta nyckelkompetenser från 2006 där digital kompetens var en av dessa. Texten citerar sedan 

vad som skrevs av EU gällande digital kompetens, följande är utvalda delar av dessa citat för 

att illustrera innehållet:  

Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar 

och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och 

på arbetet (Skolverket, 2017, s.7).  

Föregående citat är det inledande stycket om vad digital kompetens innebär, följande citat 

utvecklar detta vidare:  
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Man bör också känna till hur informationssamhällets teknik kan stödja kreativitet och 

innovation samt vara medveten om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet 

och tillförlitlighet och de juridiska och etiska principer som interaktiv användning av 

informationssamhällets teknik innefattar (Skolverket, 2017, s.7).  

EU:s digitala kompetens från 2006 avslutas i denna text med följande citat:  

Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd 

när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett intresse 

för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade 

ändamål stöder också den här kompetensen (Skolverket, 2017, s.7). 

Dessa kompetenser från EU år 2006 knyter främst an till förståelsen av den nya tekniken och 

inte lika mycket om själva användandet. Det som står skrivet om användandet är att eleverna 

bör vara kritiska och reflekterande, utöver detta utelämnas mycket om bruk och programmering 

som presenterats tidigare i undersökningen gällande texten om EU och besluten från 2017 och 

framåt.  

Allt som allt beskrivs digital kompetens tämligen likartat inom de tre olika texterna. Den 

främsta skillnaden som går att urskilja är att de svenska texterna talar om digital kompetens 

som nödvändiga för ett konkurrenskraftigt Sverige, medan EU talar om digital kompetens som 

nödvändigt för att världen ur ett globalt perspektiv ska fungera i framtiden. 

5.6 Resultat 
Vad det gäller forskningsläget så kan vi se på Christian Möllers oroande beskrivning av 

utelämnande av minoriteter omkring digitala verktyg. Ingen av de utvalda texterna nämner 

direkt minoriteter däremot talas det om likvärdighet både från regeringen och EU, EU texten 

pratar främst om rättvisa och att alla ska ha rätt till denna goda utbildning. Detta är givetvis inte 

ett sätt att bekämpa diskriminering av minoriteter på, men det är en aspekt som hjälper till, 

kombinera detta med kritiska tänkandet i förhållande till dessa redskap som finns tydligt 

förklarat inom alla tre texter så har vi om inte annat en god början på att hantera dessa 

bekymmer. Man kan dock givetvis tänka sig att diskriminering av minoriteter, även en 

oavsiktlig sådan, behöver aktivt arbetas emot för att lösa men en sådan debatt är nog inte lämplig 

för utbildningen. Utifrån texterna menar jag att utbildningen redan gör vad den ska för att 

motarbeta diskriminering och samtidigt vill den utbilda ingenjörerna och framtidens 

programmerare. Utbildningen hjälper alltså utifrån detta direkt till med att motarbeta 

minoriteternas åsidosättande på den digitala arenan, förändringen sker bara över tid med nya 

kritiskt tänkande individer. 
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Nicoleta Chicu som beskriver dagens ungdomar som digital natives och e-youth menar 

fortfarande att dem är i behov av skolans och lärarnas hjälp. Även detta framkommer delvis i 

texterna. Alla tre texter är väldigt noggranna med att förklara att det är viktigt att eleverna får 

den hjälp dem behöver för att lära sig förstå och använda redskapen. Detta kan intressant nog 

även kopplas till vad regeringen säger om kön och att inspirera flickor att arbeta vidare inom 

teknik och digitalisering. Texten i sig uttrycker att pojkar och flickor allt som allt är likvärdiga 

i sina kunskaper om teknik och digitalisering men att flickor vikar av från detta karriärval. Man 

kan här se hur det alltså är viktigt för skolan och lärarna att givetvis lära eleverna hur redskapen 

fungerar, men det är lika viktigt att visa eleverna den hela bilden, vad digitalisering faktiskt 

innebär för samhället och för dig och din framtid. 

Något som är aningen svårare att koppla till texterna är de två artiklarna skrivna av Linda 

Castañeda och Neil Selwyn samt den skriven av Joris Vlieghe. Dessa båda texter 

problematiserar fundamentala aspekter av utbildning så som lärande och pedagogik utifrån 

digitaliseringens intrång. Författarna menar inte nödvändigtvis att digitalisering och digitala 

redskap är skadliga, men att man kan behöva tänka vidare på var utbildning står i motsvarighet 

till dessa. Dessa är tankar som inte ursprungligen slår mig, men dem har en viss poäng i det att 

digitala redskap förutsätter vissa saker som inte traditionella redskap gör. Många lärandeteorier 

har några år på nacken och det är med detta i åtanke relevant att tänka sig att dessa kan behöva 

moderniseras och anpassas för att få önskad effekt, om inte annat kan utredningar vara 

användbara. Det möjliga problemet med digitalisering och lärande uppmärksammas som bäst i 

minsta bemärkelse i texterna. Både EU och regeringen understryker alltså att det är viktigt att 

forskning och delande av kunskap sprids och nyttjas framöver. Men detta förklaras inte 

ingående och endast genom att flyktigt poängtera att steg framåt är eftersträvansvärt. Dessa är 

aspekter av utbildning och lärande som jag gärna skulle vilja se mer av i dessa texter. 

Även Roger Säljö frågar i sin artikel vad lärande innebär i framtiden och om det är så att skolan 

behöver sitta ensam på lärandet. För att återkoppla till föregående stycke så omnämns 

framtidens lärande som hastigast i form av att vara något för framtida studier, vilka givetvis 

stöttas i texterna, men inte mycket mer uppmärksammas. Däremot menar regeringens text att 

digitaliseringen inom utbildningen är hela samhällets ansvar. Med detta kanske vi kan se hur 

skolan inte sitter ensam på lärandet med möjligen samordnar lärandet med andra aktörer som 

är av relevans för bruket av digitala verktyg och digitalisering. Man kan även argumentera för 

idag att skolan inte sitter ensam på kunskapen i Sverige utan att utomstående aktörer ges 

möjligheten att delta med sin kunskap. Däremot kan det vara ännu viktigare när det kommer till 



31 
 

digitalisering och digitala redskap att dessa aktörer ges mer utrymme att bistå med sin assistans 

och kompetens gällande denna nya teknik. Säljös artikel står sig positiv till digitaliseringen och 

menar att arbete givetvis behöver genomföras, men att det är positivt i längden, ett perspektiv 

som tycks delas med alla tre texter. Det finns hinder men i grund och botten är det positivt och 

något som är viktigt att det genomförs. 

Avslutningsvis har vi Kaare Skagen som till skillnad från Roger Säljö menar att digitaliseringen 

av skolan är mycket problematiskt. Skagen utgår från digitaliseringen i Norge som författaren 

menar gått till snabbt och utan omtanke. Lärarnas profession blir lidande och även eleverna. 

Själva kärnan i Skagens tänk är att dessa förändringar sker för hastigt och utan en ordentlig 

grund att stå på. Riskerna som författaren nämner menar jag dock inte är lika stora och 

framträdande inom dessa tre undersökta texter. Riskerna är den snabba förändringen som inte 

beprövas och testas i tillfredsställande omfång innan den appliceras. Texterna presenterar dock 

sina skäl till denna förändring tydligt och motiverar varför det är nödvändigt. Det är tillsynes 

inte bara teknikfantaster, som Skagen menar är problematiska, som fattar besluten. Däremot 

kan jag se ett behov i texterna av att tydligare knyta an till forskning på dessa områden för att 

göra målen med utbildningen tydligare, eller snarare hur dessa mål ska realiseras blir tydligare.  

Tabellen nedan tjänar dubbla syften när det kommer till analysens resultat, den har som syfte 

att illustrera både innehåll och likheter, för att knyta an dessa till frågeställningarna: Hur 

kommer digitalisering till uttryck på olika samhälleliga nivåer? Hur skiljer sig digitaliseringen 

som presenteras sig åt mellan dessa olika nivåer? Jag har sammanställt de tillsynes mest centrala 

teman som presenteras i texterna. Om de olika nivåerna behandlar dessa teman eller inte så 

markeras detta med Ja, Nej eller Mindre. Mindre i detta fall innebär Ja, men inte lika tydligt 

eller omfattande som på de andra nivåerna. Ett extra svar lades till i processen då det visade sig 

att EU talar om rättvisa vilket påminner mycket om regeringens och Skolverkets användande 

av likvärdighet i många fall. 
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Innehåll EU Regering Skolverk 

Demokrati Ja Ja Nej 

Digital kompetens Ja Ja Ja 

Kön Ja Ja Nej 

Ekonomi/arbetsliv Ja Ja Mindre 

Lärarfokus Mindre Mindre Ja 

Likvärdighet Annorlunda(rättvisa) Ja Ja 

Forskning/aktualitet Ja Ja Nej 

 

För att besvara frågan om digitaliseringens uttryck vill jag börja med att påpeka att alla tre 

studerade texter förhåller sig positiva till digitaliseringen i sin helhet. Kritik och problem som 

digitaliseringen kan medföra är inte allt för framträdande och kan bäst ses i texterna från EU 

samt regeringen. Bilden som texterna konstruerar av digitaliseringen förstås alltså som något 

genomgående positivt där omnämnandet av möjliga problem till mestadels blir en kritisk 

observation som vittnar om att trots att texten förespråkar digitaliseringen så ska läsaren inte 

svälja allt med hull och hår och även själv vara ifrågasättande där det finns behov. Det skapas 

ett positivt narrativ som förespråkar digitaliseringen och den tekniska utvecklingen i sin helhet.  

Vidare kan man förstå digitaliseringen som något som är i största grad pågående och är i behov 

av att utvecklas och det är här som utbildningen kommer in i diskussionen. Digitaliseringen 

förklaras inte som något färdigt att applicera på utbildning. Det är snarare utbildningens roll att 

med forskningen utveckla sätt för att eleverna ska kunna använda digitaliseringen i så väl skola 

som i tiden efter skolan och arbetslivet. Dessa utvecklingsområdet finns det mängder av vilket 

även stärks av tidigare forskning. Digitalisering och digitala redskap menar texterna är 

väsentliga för samhället och för framtiden. Avslutningsvis kan vi i texterna se hur 

digitaliseringen främst ses som ett verktyg snarare än ett mål. Målet är givetvis att eleverna ska 

kunna använda dessa verktyg med ett kritiskt förhållningssätt, just detta framgår särskilt i texten 

från Skolverket. Men allt som allt är digitaliseringen främst nutidens och framtidens verktyg i 

både arbete och fritid. 

Hur digitaliseringens uttryck kan förstås inom dessa olika nivåer är allt som allt 

överensstämmande med varandra, de faktiska skillnaderna framträder tydligare i fråga två. Men 

digitaliseringen ses som något positivt inom alla tre texter men främst i texterna från EU och 

regeringen som tydligare än Skolverket argumenterar för digitaliseringen. Även EU och 
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regeringens texter förklarar behovet av att utveckla digitaliseringen och dess applicerbarhet 

inom utbildningen. Även Skolverket uttrycker vikten av att lärarna har den sökta kompetensen 

och de material som krävs för att kunna undervisa med och om digitaliseringen på en godtycklig 

nivå. Sist kan vi se hur digitaliseringen främst ses som ett verktyg snarare än ett mål inom alla 

dessa tre texter. Det görs tydligare inom texten från Skolverket som verkligen beskriver 

digitaliseringen som ett av lärarnas verktyg för att utveckla digital kompetens hos eleverna. 

Undersökningens andra jämförande fråga var även den som överraskade mig mest. I tabellen 

ovan kan vi se hur innehållet som presenteras i texten från EU samt regeringen är förhållandevis 

identiskt. Den största skillnaden finner vi i att regeringen tillsammans med Skolverket talar om 

likvärdighet i utbildningen medan EU använder sig av rättvisa för att förklara likvärdigheten 

som eftersträvas och allas rätt till god utbildning och utbildning som inkluderar lärande om 

digitala redskap. Utöver denna skillnad är innehållet hos texterna från EU och regeringen 

snarlika varandra. Demokrati framgår som ett viktigt moment för utbildningen inom såväl EU 

som regeringen och förståelse för digitala redskap och deras bruk förklaras vara nödvändiga för 

dagens och framtidens digitaliserade klimat, men en liknande motivering som refererar till 

demokrati går inte att återfinna i Skolverkets text. 

Utöver likvärdigheten som inom texten från EU förklaras genom rättvisa är det endast en punkt 

som är stadigt genomgående i alla tre texter. Detta är utifrån tabellen digital kompetens. Den 

digitala kompetensen uttrycks som ytterst viktig inom alla de studerade texterna och den största 

skillnaden som genomförs är att Skolverket i sin text inte enbart pratar om digital kompetens i 

nutida bemärkning som övriga texter gör, utöver detta beskriver även skolverket digital 

kompetens som EU:s definition från år 2006. Utöver denna tillbakagång presenteras även 

digital kompetens i samma relevanta nutida form som de övriga texterna gör. Man kan tänka 

sig att Skolverkets referens från 2006 främst är till för att tydliggöra digital kompetens för de 

ämnade läsarna, vilket är lärarna. 

Innehållet som berör ekonomi och arbetsliv är båda kopplade till argumenterande stycken som 

förklarar varför digitalisering inom utbildningen är viktig. Detta framträder främst inom 

texterna från EU och regeringen, men även i texten från Skolverket omnämns det kort att 

digitaliseringen är viktig för elevernas framtida arbetsliv och aktiva funktionalitet i samhället. 

Två resultat som jag inte hade räknat med var dels i den lilla utsträckningen som lärare 

omnämns i texterna från både EU och regeringen. Lärare ses traditionellt som viktiga för 

utbildningen och skolan men omnämns mycket lite i båda dessa texter. När lärare omnämns 
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hamnar det främst i periferin till ett annat område så som forskning eller likvärdighet och 

rättvisa där texterna talar om andra saker men understryker att det är viktigt att läraren är 

delaktig i insamlandet av information och genomförandet av skolgången. I Skolverkets text, det 

kommentarmaterial som riktas mot lärare, är det inte lika förvånande att läraren istället har en 

större plats. Det är fortfarande eleverna som är centrala men även lärarna presenteras i denna 

text som mycket nödvändiga för att utbildningen ska kunna nå målen som eftersträvas. Mycket 

av detta berör då även lärares kompetens på området digitalisering och tydliggör vikten av att 

lärarna håller sig uppdaterade med relevant forskning. Det andra förvånande resultatet 

framträdde vid studerandet av texten från EU där kön, pojkar och flickor omnämns. Det som 

gjorde detta särskilt förvånande var när samma sak omnämndes i regeringens text. Texterna 

överlag är mycket sakliga i sina argument och värdeladdade ord används främst för att stärka 

den positiva bilden av digitaliseringen. Med detta i åtanke blev dessa båda stycken om kön 

aningen malplacerade i texten. Men dem hade i både texten från EU och regeringen en tydlig 

anledning att inkluderas. Texterna pratar som tidigare nämnt om hur likvärdighet, demokrati 

och inkludering är oerhört viktigt för utbildningen och att då presentera ett problem som visar 

på att denna likvärdighet blir bristande då inte flickor tycks få lika stort värde av digitaliseringen 

inom utbildningen som pojkar får så blir detta givetvis en fråga som behöver lyftas och 

preciseras för att klargöra problemområdet i fråga. 

Det finns alltså betydligt många fler likheter att finna än skillnader i texterna. De största 

skillnaderna återfinns mellan Skolverkets text och texterna från EU respektive regeringen. Men 

även här lyfts viktiga kärnor så som digital kompetens och likvärdighet, även om de formuleras 

annorlunda i bland annat texten från EU som främst refererar till rättvisa i utbildningen.  
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6 Slutdiskussion 
Jag har med denna undersökning haft som mitt syfte att belysa hur digitalisering och utbildning 

konstrueras och förstås på olika samhälleliga nivåer. Målet har varit att bidra med mer kunskap 

om just digitaliseringen och dess betydelse för utbildningen och läraren.För att genomföra detta 

har jag i min undersökning utgått från olika samhälleliga nivåer: EU, regeringen och 

Skolverket. Resultaten som framträtt ur dessa tre studerade texter är att digitaliseringen främst 

ses som något positivt för utbildningen samtidigt som det tillsynes betraktas som ett redskap 

för utbildningen att använda. Ett redskap som i sin tur är viktigt att eleverna behärskar för sin 

egen och samhällets skull i framtiden. Samtidigt förklaras det att kunskapen om digitalisering 

och utbildning vidare behöver utvecklas för att kunna ge eleverna och framtiden de bästa 

redskapen, möjligheterna och utbildning. Denna undersökning uppmärksammar frågor som inte 

nödvändigtvis kopplas samman med digitalisering men kanske mer så med utbildning och 

samtidigt visar att fortsatta studier om detta ämne kan vara av relevans. Jag talar främst om 

könsaspekten och olikheterna som finns mellan pojkar och flickor när det kommer till 

digitalisering, baserat i två av texterna som presenterats. Texterna behandlar främst hur man 

ska gå tillväga för att applicera digitaliseringen på bästa sätt i utbildningen samtidigt som det 

understryks att likvärdighet är essentiellt. Med detta sagt vill jag förespråka vikten av fortsatta 

studier men även visa på att applicerbarhet inom utbildningen inte är det enda område som 

behöver utvecklas. Att nå den önskvärda likvärdigheten och rättvisan är även det viktigt och 

här kan det vara relevant att ta reda på hur man kan jämställa pojkars och flickors fortsatta 

studier och karriärer inom digitalisering och IKT. 
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