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Abstract  
 
 

Translated title: The Swedish government’s digitalisation strategy: a knowledge 
promoting incentive or a trojan horse? An ideological critique of the strategy.   
 
As the notion of digitalisation make its way further into our lives and society, the 

educational system must modernise – digitalise – in order to stay relevant. But where is the 

digitalised school heading? Drawing on governmental policy documents associated with 

Sweden’s national digitalisation strategy, the study aims to emphasise the political 

dimension of the strategy in order to analyse more fundamental questions regarding the 

idea and ideological function of the Swedish educational system in the late modern age. 

Thus, the analysis follows a conceptual framework of mainly Giddens (1991) late 

modernity theory in order to shed light on the strategy from the angle of Giddens 

institutionalised tripartite dynamics of social change: time-space distanciation, 

disembedding mechanisms and institutional reflexivity. Key findings are that the concept 

of digitalisation often is formulated as an incentive for stimulating market dynamics, 

retaining reflexivity and disembedding knowledge. In other words, to preserve and proceed 

the very nature of the late modern state, through the educational system and its student.  

 
 
 
Key words: Digitalisation strategy, Swedish educations system, Ideology critique, Late 
modernity, Disembedding mechanisms, Critical theory, Giddens, Bourdieu.  
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1. Inledning  
 

I generationer, har den mytomspunna legenden om den trojanska hästen hänfört oss med 

berättelser om kriget som upplöstes genom människoväsendets okränkbara list. Om den 

krigskonstruktion – förtäckt bakom skepnaden av en gåva – som triumferande godtogs av 

trojanerna. Föga anade de då att trähästen skulle leda till deras fall. Inuti trähästen dolde 

sig grekiska stridsmän, som i nattmörkrets dunkla belägring klev ut och tillintetgjorde det 

som tidigare haft siluetterna av en stad.  

 

trojansk(a) häst(en) (…) bildl. anv., om ngt l. ngn som bidrar till att dölja försök 
till övertagande l. ockupation av land l. organisation l. system o. d. gm 
infiltration1 

 

Tre årtusenden efter trojanernas kupp lever symboliken av den trojanska hästen än kvar 

och kan i överförd mening appliceras på skadligt eller omärkligt inträngande innehåll som 

gestaltas som legitimt – där paketeringen i en undanmanövrerad gest lovordar utfästelser 

som innehållet inte svarar mot.  Parallellt med historiens vingslag, har skolan och 

utbildningens allmängiltiga anspråk gång på gång kommit att prövas mot sådana 

infiltrationer av förborgade värden, varpå skolan under olika framställningar och teser 

cykliskt kommit att beskrivas som en dualistisk arena – för inte enbart överförandet av 

kunskap - utan även för politisk socialisering2, internalisering3 och (re)producering4 av 

framtida individer, medborgare, aktörer och konsumenter. Formade efter de idéer, värden 

och maktordningar som den rådande samhällsordningen förfäktar.  

Det institutionaliserade utbildningssystemet har, som Bourdieu beskriver det, en 

ideologisk funktion. Genom skolans praktik och innehåll erkänner utbildningssystemet 

samhällets etablerade sociala och ideologiska ordningar, under premisser som framstår som 

utbildningsmässiga och objektiva.5 Samhällets utbildningssystem kan således anta verka 

som en förbindelselänk mellan samhället olika dominerande ideologier och människan. 

Innehållet som förmedlas blir ett uttryck för politik och intressen.6  

 
1 Svenska Akademiens ordbok (SAOB) trojansk, Tryckår 2008.  
2 Jfr. Carleheden, M. Fostran till frihet – skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv, 

2002; Jfr. Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 2005. 
3 Althusser, L.  i essän Inledning till en teori om ”ideologiska apparater”, 1973.  
4 Bourdieu, P. & Passeron, J. Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet, Arkiv: Lund, 2008.   
5 Bourdieu, P. & Passeron, J. 2008.  
6 Jfr. Englund 2005.  
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Enligt det här perspektivet ses skolan som en central institution för samhällets 

maktutövning samt dess sociala och ekonomiska intressen, och det har länge varit centralt 

– inom svensk såväl som internationell kontext - att studera utbildningsväsendet utifrån 

detta synsätt.7  

Utbildningssystemets praktik och innehåll är i ständig förändring, vilket öppnar upp för 

behovet av kontinuerliga granskningar i takt med att nya visioner introduceras och ställs i 

centrum. Ett centralt område, som under de senaste decennierna vuxit sig allt starkare, inom 

skolans praktik och innehåll är digitaliseringen. 2017 antog Sveriges regering en nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet med det övergripande målet att ”Sverige ska bli bäst 

i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.8 Vidare beskrivs strategin som 

”inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik”9 och de löftesrika ambitionerna samt 

anspråken på den politiska riktningen ger således digitaliseringsstrategin en betydande roll 

för den framtida styrningen av skolan samt riktningen för lärandet och kunskapen. För att 

tydligare förstå var skolan är på väg är det därför angeläget att granska vilka ideologiska 

utgångspunkter som ambitionerna och riktningarna är förankrade i. 

Min grundläggande utgångspunkt är att jag delar den optimistiska övertygelsen om 

teknikens möjligheter och har tidigare ägnat mig åt studier om digitaliseringens 

kunskapsfrämjande funktion.10 Vid en korrekt implementering, kan teknik användas som 

ett redskap för att fördjupa och nyansera såväl samtalet, förståelsen och den kritiskt 

reflekterande kunskapen. Men den reella implementeringen skildrar konsekvent en annan 

sida, där tekniken inte sällan figurerar under motsatta premisser.11 För att fördjupa 

förståelsen om spänningsfältet mellan vision och praktik söker sig studien till de 

styrdokument som cementerar digitaliseringen och tillskriver dess utbildningsmässiga 

syfte och funktion. Vilken syn på digitaliseringen har strategin och vilka ideologiska krafter 

bär denna utveckling med sig?  

 
7 Jfr. Carleheden, M. Fostran till frihet – skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv, 

2002; Jfr. Englund, T. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 2005; Jfr. Biesta, G. Learning 
Democracy in School and Society. SensePublishers, Rotterdam, 2011. 

8 Regeringskansliet. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Bilaga till regeringsbeslut I:1 
(U2017/04119/S), Utbildningsdepartementet, 2017a, s. 3. 

9 Digitaliseringsstrategin, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/. [Hämtad 
210701]  

10 Svensson, J. Mot en digitaliserad läsundervisning – Critical literacy med digitala verktyg på högstadiet. 
Lunds universitet, 2020. 

11 Jfr. Blikstad-Balas. Still a long way to go – narrow and transmissive use of technology in the classroom, 2020; 
Jfr. Genlott. Att lära I en digital värld, 2017; Jfr. Skolinspektionen 2011; Jfr. Skolinspektionen 2019. Jfr. 
Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. High access and low use of technologies in high school classrooms: 
explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 2001; Jfr. Söderlund, A. Det långa 
mötet. It och Skolan. Om spridningen och anammande av IT i den svenska skolan, 2000.  
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För att åskådliggöra och vidare undersöka strategins ideologiska dimension har 

innehållet i en rad politiska dokument med koppling till strategin analyserats mot bakgrund 

av Giddens tes om de ideologiska betingelser som präglar och ger bäring åt det senmoderna 

samhället.  Därav är detta ingen granskning beträffande digitaliseringens vara eller icke 

vara för samhället eller skolan som institution, utan om digitaliseringens ideologiska 

förutsättningar och konsekvenser för skolan, självet och samhället i en bred bemärkelse. 

Avsikten är att bidra med en kritisk granskning av hur digitaliseringen konstitueras i 

styrdokumenten för att vidare analysera dess ideologiska utgångspunkter och fortsatta 

riktning. 

 

 

    1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att urskilja digitaliseringsstrategins ideologiska dimension, för att mot bakgrund 

av detta därefter analysera mer fundamentala frågor som rör skolans idé, riktning och 

ideologiska funktion i det senmoderna samhället.  

 
 
 
Mina frågeställningar är: 

 

• Vilket ideologiskt innehåll går att utläsa i digitaliseringsstrategin, inom ramen för 

Giddens senmodernitetsteori? 

• Vad kan sedan detta ideologiska innehåll tänkbart utläsa om skolans idé, riktning och 

ideologiska funktion i det senmoderna samhället?   
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   2. Bakgrund 
 

 

2.1 Digitalisering – en inledande förståelse  
Digitaliseringen har i flera avseenden kommit att bli ett allt mer självklart inslag i dagens 

samhälle och skola, men trots det är försöken att ringa in dess definition många och inte 

sällan tämligen vaga. Digitaliseringskommissionen definierar digitaliseringen som 

följande: 

 
Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. 
Digitaliseringen innebär att de saker som vi redan gör kan göras på helt nya sätt och 
framförallt att helt nya saker är möjliga att göra.12 

 

Digitaliseringen kan i korta drag formuleras som en förändring, från det analoga till det 

digitala samhället, där tekniken fungerar som ett medel för att effektivisera och förbättra 

förfaringssättet till etablerade såväl som nya praktiker. Förändringsprocessen är således 

central för förståelsen av digitalisering, till skillnad från exempelvis förståelsen för IT. En 

vanlig missuppfattning är digitaliseringen främst omfattar användandet av IT, medan 

digitaliseringen refererar till långt mer djupgående individuella, organisatoriska och sociala 

transformationer som möjliggörs med stöd av tekniken. Därav omfamnar digitaliseringen 

av skolan inte enbart lärarnas och elevernas användning av IT, utan även sociala 

transformationer, nya undervisningspraktiker, synen på lärandet, den organisatorisk 

utvecklingen och skolans styrning. 13 

Sett till den tekniska utvecklingen genomsyrar digital teknik idag alla aspekter av det 

vardagliga livet och dess förmåga att frigöra spatio-temporala förhållanden från fysiska 

villkor gör den i många avseende även vital för de som strävar efter en plats i det globala 

strålkastarljuset, vilket förevisar duons - globalisering och digitalisering - tätt 

sammanlänkade dynamik.14 Digitalisering i allmänhet och internet i synnerhet dukar fram 

för en upplösning av tid och rum, och genom det som kommit att benämnas som sakernas 

 
12 Digitaliseringskommissionen. Digitaliseringens effekter på individ och samhälle – fyra temarapporter (SOU 

2016:85). Stockholm, 2016a, s. 5. 
13 Jfr. Grönlund, A. Att förändra skolan med teknik. Örebro: Orebro univ, 2014; Jfr.  Lee, M. & Gaffney, M. 

Leading a Digital School, Melbourne: ACER Press, 2008; Jfr. Iveroth, E., Hallencreutz, J. Leadership and 
Digital Change – The Digitalization Paradox. Routledge, 2021. 

14 Jfr. Axford, B. Theories of Globalization. Polity Press, 2013 s. 24; Jfr. Turner, A. Generation Z: Technology 
and Social Interest. The Journal of Individual Psychology. Vol. 71. University of Texas Press, 2015 s. 105; Jfr. 
Lundqvist, L. Medborgardemokratin och eliterna. Studentlitteratur AB: Lund, 2012, s. 53. 
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internet (eng. Internet of Things)15 har förutsättningarna kommunikation förändrats 

radikalt. Detta belyser åter igen hur digitaliseringen söker sig in i vardagspraktiken och 

förändrar sociala handlingsmönster på djupet, vilket också illustrerar varför det är så pass 

angeläget att studera vilken social praktik som görs önskvärd.   

Genom att integrera internet i vardagsföremål i.e. sakernas internet, blir den 

världsomfattande realtidskommunikation ett av vardagens alla attribut. Av naturliga skäl 

omstrukturerar detta även våra referensramar för hur vi ser och förstår världen. Genom 

internet får det lokala och partikulära tillträde till det globala och universella, varav den 

mest avskilda gemenskap kan åtnjuta ett kontinuum av information långt bortom det 

rumsliga.16 Termen digitalisering inbegriper därför frågor bortom datorer och materia och 

sträcker sig även över fält som rör identitet, kunskap och demokrati. Det räcker således inte 

att människan kan hantera datorns tekniska kvalifikationer, utan människan måste även 

förmå sig hantera det globala liv som denna via kommunikationsmedlena får åtkomst till.17 

Internetanvändningen är idag en utbredd aktivitet där Sverige ligger i framkant på 

den globala kartan18. Vad detta innebär i praktiken redovisar bland annat Internetstiftelsen 

i Sverige (ISS) i sina årliga rapporter. I årsrapporten för 2019 rapporterades det att nio av 

tio svenska barn i ålder 0–10 år var internetanvändare, varav 64 procent av dessa nyttjade 

internet på en daglig basis. I åldersgruppen 0–5 år var denna siffra istället 48 procent.19  

Vänder vi istället blicken mot totalen uppskattades det att 95 procent av den svenska 

befolkningen år 2020 skulle vara självklara internetanvändare.20 En beräkning som 

dessutom gjordes innan det att covid-19 pandemin slog igenom och accelererade 

internetanvändningen ytterligare.21 För att förstå den explosionsartade utvecklingen skulle 

en sådan ökning innebär att den totala internetanvändningen i samhället sedan 1995 stigit 

från 2 procent till 95 procent.22 Då var internet en anomali. Idag bevittnar vi en hel 

generation högstadieelever inta skolans lokaler, som den första generation som historiskt 

aldrig upplevt ett liv innan eller utan internet.23 De kallas för Generation Z, iGen och 

Digital Natives 24 och karakteriserar det skifte – eller transformation - som erkänner och 

 
15 Internet of things refererar till alla internetuppkopplade enheter. Cöster, M. Westelius A. Digitalisering. Liber 

AB: Stockholm, 2016 s. 52. 
16 Jfr. Axford, B. 2013 s. 49ff; Cöster, M., Westelius, A., 2016 s. 92ff. 
17 Thoresson, A. Skolan i en digital omvärld. Lärarförlaget: Halmstad, 2018 s. 27.  
18 Digital Economy and Society Index (DESI). DESI country profile, 2020. 
19 Internetstiftelsen. Barnen och internet 2019. Internetstiftelsen i Sverige, 2019a.  
20 Internetstiftelsen 2019a; Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019. Internetstiftelsen i Sverige, 2019b.  
21 Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2020. Internetstiftelsen i Sverige, 2020.  
22 Internetstiftelsen 2019b. 
23 Turner 2015; Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. MCB University Press. Vol. 9. No5, 2001.  
24 Turner 2015, s.107. 
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tillika tillskriver digitaliseringen en desto mer given och angelägen roll i våra liv samt för 

den skola som ämnar vara aktuell för barns och ungdomars samtida behov.25 

 

2.2 Digitalisering i svensk skola – historisk översikt och tidigare forskning 
När datorn först gjorde entré i skolvärlden framställdes den som en ”maskin för att 

rationalisera och effektivisera undervisningen”.26 Tankegången var tydlig i den satsning 

som initierades på 1970-talet, Datorn i skolan (DIS), som var inriktad mot följande tre 

huvudområden:  

 

• Undervisning om datorer och datorers användning i samhället – datalära;  
• Användningen av datorer i skolan för att modernisera undervisningen, t.ex. 

som räknetekniskt hjälpmedel – ämnesanknuten datoranvändning  
• Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel – datorstödd 

undervisning.27 
 

Undervisningen var i mångt och mycket en lära om datorer och dess tekniska uppbyggnad 

snarare än med datorer som pedagogiska verktyg.28 Dock var datoranvändningen vid 

tidpunkten fortfarande i sin linda och idéer som byggde på modernt pedagogiskt tänkande 

hade börjat få spridning redan då. I det parallella PRINCESS-projektet (Project for 

Research on Interactive Computerbased Education Systems) riktades huvudfokus för 

dataundervisningen mot att skapa ett elevaktivt arbetssätt där datorerna skulle användas 

som redskap i undervisningen.29 

När den interna Datautbildningsgruppen (DUG) tillsattes år 1985 konstaterades det 

än tydligare att datatekniken inte inbegrep något egenvärde för undervisningen utan blev 

betydelsefull först när teknikens möjligheter vägdes in i det pedagogiska 

tillvägagångsättet.30 Därefter inleddes en rad nya satsningar avseende tekniken som 

pedagogiskt hjälpmedel, men när utvärderingen stod klar 1991 blev det tydligt att 

 
25 Jfr. Utbildningsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolverk, 2017 s. 4; Jfr. 

Lundgren U. Säljö R. Liberg C. Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. Natur & Kultur: Stockholm, 
2014 s. 98f; Turner 2015 s. 105.  

26 Departementsskrivelse 2002:19, s.7. 
27 Departementsskrivelse 2002:19, s.7. 
28 Jfr. Departementsskrivelse 2002:19, s.7; Jfr. Söderlund, A. 2000. Det långa mötet. It och Skolan. Om 

spridningen och anammande av IT i den svenska skolan, 2000 s. 68; Jfr.  Johansson, M., Nissen J. IT i 
framtidens samhälle och dagens skola, 2001 s. 104.  

29 Söderlund, A. 2000 s. 68.  
30 Departementsskrivelse 2002:19, s. 9. 
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undervisningen fortfarande var sig lik den traditionella. 31 En möjlig förklaring till glappet 

mellan de politiska ambitionerna och den praktiska implementeringen föreslogs av Anders 

Söderlund som i sin avhandling år 2000 riktade uppmärksamheten mot de politiska beslut 

som präglat utvecklingssatsningarna mellan perioden 1970 och 2000.32 Med teoretisk 

utgångspunkt i Giddens struktureringsteori och Orlikowskis ”a structural model of 

technology” studerade Söderlund introducerandet av IT i skolan för att fördjupa och 

nyansera förståelsen för spridningen och den reella implementeringen av IT som 

pedagogiskt verktyg. I undersökningen ingick bland annat studiet av policydokument (på 

en allmän makronivå) samt insamlat material så som protokoll, enkäter och intervjuer (på 

en kommunal mesonivå). Resultaten pekade på att förfaringssättet för teknikens 

introducerande i skolan hade betydelse för hur tekniken senare skulle komma att 

implementeras. Söderlund menade på att de IT-direktiv som utgått från den politiska arenan 

- utanför skolans organisation – och som sedan landat på skolorna med ambitionen att 

anpassa skolan till samhällsutvecklingen haft en lägre spridningsgrad än de projekt som 

skapats närmre skolans organisatoriska kontext. Projekt som 1970-talets DIS och 

PRINCESS symboliserar i studien de projekt som präglats av en hög uppifrånstyrning, där 

formuleringsarenan i högre grad varit separerad från realiseringsarenan. I projekt där 

realiseringsarenan för implementeringen istället varit integrerad med formuleringsarenan 

för ambitionerna visade det sig att teknikens pedagogiska spridning ökade. När lärarna fick 

möjlighet att påverka tillägnandet av tekniken – i interaktion med deras sociohistoriska 

kontexter – utformades väl utarbetade normer på formuleringsarenan som tenderade att 

implementera tekniken efter samma villkor.33 

Liksom Söderlunds avhandling fokuserar denna uppsats på formuleringsarenan i 

svensk utbildningspolitik och då i synnerhet den kring digitaliseringen och dess ideologiska 

utgångpunkter. Följaktligen söker sig denna uppsats bortom diskrepansen mellan 

formulerings- och realiseringsarenan i en desto mer ideologikritisk analys, för att 

undersöka den ideologiska dimension som i någon mån påverkar både formulerings- såväl 

som realiseringsarenan för implementeringen. Detta betyder emellertid inte att 

diskrepansen inte är intressant, tvärtom är utgångspunkten för denna studie att det 

förekommer en diskrepans mellan IT-politiska visioner och den praktiska 

 
31 Departementsskrivelse 2002:19, s. 13; Jfr. Riis, U. Skolan och datorn. Satsningen Datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel 1988–1991 Rapport 24: Universitetet i Linköping, 1991.  
32 Söderlund, A. 2000.  
33 Söderlund, A. 2000. 
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implementeringen i såväl svensk som internationell utbildningskontext. 34 Förhoppningen 

är att synliggörandet av de ideologiska utgångspunkter som ligger till grund för 

skolväsendets digitalisering kan bidra med att fördjupad samt nyanserad förståelse gällande 

spänningsfältet mellan politik och praktik genom att studera hur digitaliseringens 

utbildningsmässiga syfte formuleras i aktuella politiska dokument.  

*** 

På 1990-talet anlände internet till skolan och kort därefter, år 1994, inrättades den 

första IT-kommissionen ledd av stadsministern Carl Bildt. Internet framställdes som ”en 

motor i hela samhällsutvecklingen”35 och en central möjlighet för den framtida 

skolutvecklingen.36 Tilltron för teknikens stora samhällspåverkan växte och blev in princip 

symbolisk för den politiska retorik som uppstod i kölvattnet av 90-talets IT-hype. Av 

samma anledning började det utbildnings- och samhällsvetenskapliga forskningsfältet att 

allt mer intressera sig för teknikdebattens retoriska argument för att vidare begripliggöra 

samhällets liksom skolväsendets utveckling. I avhandlingen Smart, Fast and Beautiful från 

år 1997 studerade Magnus Johansson IT-politikens retorik inom perioden 1955–1994 för 

att fördjupa förståelsen för hur tekniken språkligt konstrueras – och därmed förstås – med 

utgångspunkten att argumenten inrymmer politiska ställningstaganden. För att återknyta 

till exemplet med Bildts lansering av IT-kommissionen och den IT-hype som följde, så 

menar Johansson att Bildts retoriska argument inte enbart talade för IT-utvecklingens 

tekniska egenskaper utan även – mer eller mindre tydligt - var insprängt med neoliberal 

ideologi.37 Att argumenten i den politiska debatten innehöll uttryck för ideologi är i sitt 

sammanhang kanske inte anmärkningsvärt, men jag delar bilden av att det finns en 

intressant aspekt i att synliggöra och granska sambanden mellan hur tekniken introduceras 

(retoriskt och ideologiskt) och hur vi sedan kommer att förstå, uppfatta och använda den. 

Bland Bildts argument legitimerades tekniken som en nödvändig konsekvens men också 

förutsättning för ”det nya globala liberala samhällsskiftet [egen översättning]”38 vilket 

 
34Jfr. Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. High access and low use of technologies in high school classrooms: 

explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 2001; Jfr. Hammond, M. 
Introducing ICT in Schools in England: Rationale and Consequences. British Journal of Educational 
Technology, 2014; Jfr. Olofsson, A.D., Lindberg, O.J., Fransson, G. & Hauge, T.-E. Uptake and use of 
digital technologies in primary and secondary schools-a thematic review of research, Nordic Journal of 
Digital Literacy, 2015.  

35 Departementsskrivelse 2002:19, s.14.  
36 Departementsskrivelse 2002:19, s.14. 
37 Johansson, M. Smart, fast and Beautiful: Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955-

1995. Linköping University, 1997, s. 179 ff, 188.  
38 Johansson 1997, s. 180.  
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enligt Johanssons perspektiv skulle komma att sätta sin prägel på hur vi därefter skulle 

komma att associera digitaliseringen. 39 

Liksom Söderlund studerade Johansson sättet som IT introducerats på i bland annat 

politiska dokument för att tydligare förstå den fortsatta IT-utvecklingen, dock riktade 

Johansson sitt fokus mot det som skulle kunna beskrivas som formuleringsarenan samt dess 

retoriska ansatser medan Söderlund inkluderade interaktionen samt diskrepansen mellan 

vision och praktik i.e. formulering- och realiseringsarenan. I linje med Johanssons studie 

kommer denna att anta ett likartat förhållningssätt där aktuella policydokument granskas 

utifrån dess språkliga framställning för att vidare urskilja dess ideologiska ansatser. Detta 

följer Johansson grundantagande: att den språkliga perceptionen av teknik hjälper oss att 

förstå riktningen för den teknologiska utvecklingen, men där denna uppsats följer en 

ideologikritisk teoretisering för att rikta desto större fokus på kritisk granskning och 

problematisering av de ideologiska upptäckterna.40 Det gör bland annat denna studie 

mindre redogörande till sitt omfång men också mer analytiskt och tematiskt djupgående i 

de specifika dokument som granskats.   

*** 

Åter till den historiska tillbakablicken riktades fokus, mot slutet av 1990-talet, allt 

tydligare mot lärarna för att likställa likvärdighetsfrågan när det kom till IT i undervisning.  

Den omfattande ITiS-satsningen 1999–2001 ämnade därför stärka lärarnas 

kompetensutveckling för att integrera IT som ett naturligt pedagogiskt verktyg i 

undervisningen.41 I studierna Leva med ITiS: nationell utvärdering av IT i skolan42 och 

ITiS som incitament till skolutveckling43 utvärderades ITiS under en period av fyra år. 

Gemensamt för de båda studierna är att de menar att satsningen kom att handla om annat 

än IT som just incitament för pedagogisk förnyelse, varpå utmaningen att integrera IT i det 

pedagogiska sammanhanget än kvarstod.44 Dock var utbudet av tillförlitliga studier 

gällande teknikens pedagogiska vinster än sparsamt vid tidpunkten och en förklaring till 

resultaten skulle kunna vara att det tekniska medvetenheten inte hade hunnit ikapp 

 
39 Jfr. Johansson 1997.  
40 Jfr. Johansson 1997.  
41 Ds 2002:19, s. 18. 
42 Chaib, C., Chaib, M. & Ludvigsson, A. Leva med ITiS: nationell utvärdering av IT i skolan, 2004.  
43 Tebelius, U., Aderklou, C. & Fritzdorf, L. ITiS som incitament till skolutveckling. Den nationella 

utvärderingen av IT i skolan Surveystudien, 2000 – 2003, 2003.  
44 Chaib et al. 2004 s. 175. Tebelius et al. 2003 s. 90. 
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införandet av den tekniska utrustningen – samhället befann sig trots allt fortfarande i ett 

initierande skede i en period karakteriserad av snabb teknisk utveckling.45 

Samhällets snabba förändringstakt gav samtidigt upphov till en allt mer ökad 

internationell medvetenhet.46 2006 summerade Europaparlamentet åtta nyckelkompetenser 

för det livslånga lärandet som av samma anledning skulle komma att få stor betydelse för 

den fortsatta satsningen på IT i skolan. Bland de åtta nyckelkompetenserna återfanns 

kompetensen digital kompetens och tillsammans utgjorde kompetenserna det ramverk för 

vilka färdigheter som EU-medborgare torde besitta för ett aktivt medborgarskap och som 

samtliga EU-länder uppmuntrades ratificera på nationell nivå47  Som tämligen väntat kunde 

begreppet  digital kompetens därefter påträffas i de svenska styrdokumenten, och i bland 

annat den Digitala agendan för Sverige 201148  argumenterades det för att den digitala 

kompetensen i skolorna skulle stärkas, då den vid den tidpunkten hade kommit att betraktas 

som elementär för det fortsatta arbetslivet. 49 

 Begreppet digital kompetens är dock inte helt oproblematiskt och Olofsson et al. 

menar på att det kan betyda olika saker för olika aktörer i olika kontexter.50 Enligt studien 

som undersöker innebörden av policydokumentens formulering ”adekvat digital 

kompetens” framställs betydelsen som situerad och beroende av aktörens tekniska 

referensramar.51 Förståelsen tenderar således att skilja sig åt i olika organisatoriska nivåer 

och kontexter, vilket åter igen motiverar varför studier av teknikens språkliga 

framställningar är viktiga för såväl den praktiska implementeringen och den vidare 

forskningen.   

För att uppfylla de mål som stipulerats i den Digitala agendan för Sverige 201152 

tillsatte regeringen 2012 Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för de IT-

politiska ambitionerna. 2016 lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande 

med följande rekommendationer:  

 

 
45Jfr.  Johansson, M., Nissen J. IT i framtidens samhälle och dagens skola. Utbildning & demokrati, vol. 10, 

2001 s. 107.  
46 Ds 2002:19, s. 20.  
47 Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. 
48 Näringsdepartementet IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Stockholm: Regeringen, 2011. 
49 Näringsdepartementet 2011, s. 23. 
50 Olofsson, A D., Fransson, G., Lindberg, O J. A study of the use of digital technology and its conditions with a 

view to understanding what ‘adequate digital competence’ may mean in a national policy initiative. 
Educational Studies, 2020.  

51 Olofsson, A D., Fransson, G., Lindberg, O J. 2020.  
52 Näringsdepartementet 2011, s. 15. 
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• inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering 
• anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet 
• stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används 
• prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala 

samhället53 
 

Kort därefter, 2017, initierade regeringen Sveriges första nationella IT-strategi för 

skolväsendet för att i en nationell satsning uppfylla målet för 2011, att Sverige ska bli 

världsbäst på digitalisering. 54 Det är denna strategi, som sträcker sig fram till år 2022, som 

denna uppsats ämnar titta närmre på för att urskilja de ideologiska utgångspunkter som 

gäller för svensk utbildningspolitik kring digitalisering idag. Svensk IT-politik kan hävdas 

ha kantats av allt från en symbolisk övertro för teknikens bärande roll i 

samhällsutvecklingen55 till framtidsentusiastiska initiativ för att stötta den pedagogiska 

medvetenheten och anställningsförmågan i ett allt mer globaliserat samhälle.56 Oavsett 

vilken synvinkel som man här väljer att anta så verkar den presenterade forskningen vara 

överens om att diskrepansen mellan vision och praktik varit mer eller mindre tydlig sedan 

tekniken först gjorde entré i skolan. Min strävan är att med denna studie bidra till den 

pågående diskussionen, med förhoppningen att komma närmre orsaken till spänningsfältet 

genom att avtäcka den ideologi som ger bäring åt visionerna och den fortsatta utvecklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Digitaliseringskommissionen. För digitalisering i tiden: slutbetänkande (SOU 2016:89). Stockholm, 2016b.  
54 Regeringskansliet, 2017a. 
55 Jfr. Hall, P, Löfgren K. Politisk styrning i praktiken. Författarna och Liber AB, 2006, s. 16; Jfr. Hall, P. 

Mötesplats Sverige: Svensk innovationspolitik under hundra år. Studentlitteratur AB: Lund, 2020 s. 138, 179, 
188f.  

56 Jfr. Johansson, M. 1997, s. 213 ff.  
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   3. Teoretiskt ramverk 
 
 

3.1 Giddens – modernitetens begreppsliga ordförråd  
Den sociala ordning vilken ramar in dynamiken för samhällets mänskliga aktivitet och de 

grundläggande förutsättningar som institutioner verkar inom kan, om än från en mångfald 

diverse synsätt, förstås och tolkas utifrån linsen av Giddens (1991) senmodernitetsteori. 

Teorin sammanfattas i ett konceptuellt ramverk i avsnitt 3.2.4 och nedan kommer teorin att 

beskrivas mer utförligt.  

Senmoderniteten kan, i enlighet med Giddens, betraktas som en immanent övergång 

bortom den moderna ordningens karakteriserande beteendemönster, där emellertid 

senmodernitetens utmärkande drag inte lösgör sig från moderniteten i sin totalitet för att 

den ska anses som postmodern. Vad Giddens således gör, är att han undviker en 

kartläggning av bestämda brytpunkter mellan moderniteten och senmoderniteten, och 

introducerar senmoderniteten som en process av radikaliserande efterbildningar av de 

institutionella ordningar vilka initierats i modernitetens kölvatten57. En förförståelse för 

moderniteten och dess grundläggande institutionella drag är därför betydelsefull för att 

vidare förstå det senmoderna samhällets förändringsprocesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Giddens, A. Modernitetens följder (första upplagan, fjortonde tryckningen 2011) Studentlitteratur AB: Lund, 

1996, s. 51ff.  

Kapitalism

IndustrialismÖvervakning

       Figur 1.  Modernitetens institutionella organisation 
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Den moderna perioden refererar till den sociala och institutionella ordning som inföll i det 

postfeodala Europa och som genom dess dynamiska karaktär radikalt avviker från alla 

föregående epoker. Giddens beskriver den moderna världen som ”skenande” i relation till 

tidigare system, dels genom dess hastiga förändringstakt, dels genom dess djupgående 

inverkan på redan existerande praktiker. Grundmekanismer som tämligen förekom även i 

det feodala samhället, men aldrig i samma radikalt institutionaliserade omfattning.58 

Själva fundamentet för moderniteten vilar mot en tredelad institutionell organisation: 

industrialism, kapitalism och övervakning. Industrialismen förutsätter en reguljär 

mekanisk produktionskedja bestående av materiella, icke levande, energikällor för att 

samordna den mänskliga verksamheten, maskinella produktionen samt in- och utflödet av 

råmaterial. I den bemärkelsen är industrialismen en produktionsprocess som till sin natur 

inte är bunden till en specifik tidsålder och som inte enbart bör förknippas med industriella 

revolutionen. Begreppet kan likväl tillämpas på högteknologiska anordningar i realtid som 

stämmer överens med den maskinella produktionskedja industrialismen kännetecknar. 59  

 Kapitalismen utgör den ekonomiska ordning som präglar moderniteten. Det 

kapitalistiska samhället kännetecknas i korta drag av det varuproduktionssystem som 

uppkommit genom relationen av det privata ägandet och den egendomslösa arbetskraften, 

där äganderätten privatiserat produktionsmedlen och arbetskraften omvandlats till en vara 

i.e. kommodifierats. 60 Systemets konstruktion är konkurrerande till sin natur och inrymmer 

en tillika inneboende strävan efter kapitalackumulation varav värdet för arbetskraften alltid 

måste vara lägre än det värde som det producerar61 och utgör således ”huvudaxeln i ett 

klassystem”.62  

 Den slutliga dimensionen inbegriper övervakningens institutionella sammansättning 

och refererar till den maktutövande kontroll som samordnar den mänskliga aktiviteten 

inom den politiska sfären. Dels genom den synliga kontrollen genom polisiärt 

monopoliserade våldsmedel, dels den för ögat knappt märkbara kontrollen som sker genom 

det informationskoordinerande maktutövandet. 63  

 

 
58 Giddens, A. Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, (första upplagan, 

fjärde tryckningen 2014) Daidalos, Göteborg, 1991 s. 25f.  
59 Giddens, 1996, s 59; Giddens, 1991, s. 24. 
60 Giddens, 1996, s 24. 
61 Marx, K., Capital Volume One. Hämtad 210320. 
62 Giddens, 1996, s 59. 
63 Giddens, 1996, s. 61; Giddens 1991, s. 25. 
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3.2 Senmodernitetens dynamiska betingelser 
Modernitetens institutionella sammansättning gestaltar samhällets grundorganisation men 

erbjuder emellertid inte en förklaring till källan av samhällets dynamiska natur. Giddens 

menar att den institutionella radikalisering som skyndsamt tog fart under moderniteten var 

möjlig på grund av tre centrala faktorer: åtskiljandet av tid och rum, 

urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet. 64 Faktorerna, som är tätt förbundna, 

kan betraktas som grundprocesser för den moderna institutionens dynamik och beskrivs av 

Gidden som ”omständigheter som bidrog till de historiska övergångarna[na]”. 65 De ligger 

således till grund för samhällets institutionella förändringsprocesser, likväl som de är 

bestämda av samma processer och institutionella ramverk som de verkar inom. Detta 

gestaltar i viss mån den komplexa och dialektiska relation som förbinder intuitionerna med 

den moderna epokens dynamik. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.2.1 Tidsrummet, urbäddningsmekanismer och reflexivitet 
Med utgångspunkt i den första processen, åtskiljandet av tid och rum, menar Giddens att 

medvetenheten för och strukturerandet av tid har förändrats i sin grund. Från att, i det 

förmoderna samhället, varit förbunden till platsens fysiska rumsmarkörer till att i sin 

fullständighet separeras från platsens rumsliga villkor, och tillika transformeras in till något 

 
64 Giddens, 1991, s. 31. 
65 Giddens, 1996, s. 65.  
66 Giddens, 1996, s. 65.  
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tid och rum

Urbäddnings-
mekanismer

Institituionell 
reflexivitet 

                                                                     Figur 2.  Samhällets förändringsdynamik  
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annat – en tom tidsdimension. 67 Klockan och kalendern är två exempel på när en sådan 

”tom” tidsdimension kvantifierats eller standardiserats till ett mätinstrument för att beräkna 

tiden oberoende av rummets premisser. Kalendern lämnar inte hänsyn till partikulära 

lokaliteter utan organiserar det moderna livet utifrån en singulär, universell och 

standardiserad tidsinramning, vilket sätter sin prägel på det grundläggande 

beteendemönstret. I en värld där alla lever efter samma datering samt i bestämda tids-zoner 

försvinner de temporala barriärerna vilket exempelvis förenklar organiseringen av 

övernationella förbindelser.68 

 När social aktivitet koordineras efter standardiserade tidsramar, men utan en bestämd 

referens till platsens fysiska drag förändras nödvändigtvis också förhållandet till ”rummet”. 

Termerna ”plats” och ”rum” åtskiljs i detta avseende, varav plats refererar till en fysisk 

inramning bunden till en specifik geografisk plats och rum istället kännetecknar den sociala 

närvaro som infinner sig inom en unik kontext. Rummets (och tidens) förskjutning från 

platsen innebär således en frigörelse från alla typer av spatio-temporala69 begräsningar och 

koordinerar handlingar likt en rationaliserade organisation mellan människor världen över, 

som tidsrumsligt sammanlänkas trots avsaknaden av geografiska associationer.70 

 Tömningen71 av tid och rum är grundläggande för den process som därefter kommer 

att påverka det moderna livet, urbäddningen av sociala system.  Vad Giddens menar här är 

att ”sociala relationer lyfts ut ur sina lokala interaktionssammanhang och omstruktureras 

över obegränsade områden av tidsrummet”. 72 En relationell frikoppling, som 

genomtränger det sociala livet och som har en stor betydelse för modernitetens 

accelererande dynamik. Urbäddningsmekanismerna kan kategoriseras utifrån två abstrakta 

system: symboliska tecken och expertsystem.73 Symboliska tecken refererar till de medel 

som med stöd standardiserade värden kan medieras oavsett sammanhang, ett känt exempel 

är penningekonomin med transaktionsförbindelser som sträcker sig bortom tidens och 

rummets premisser och globalt sammanfogar människor.  

 Expertsystem avser den professionella expertis genom exempelvis de akademiskt 

bildade som kommit att organisera stora segment av det moderna sociala livet, varför 

 
67 Giddens, 1991 s, 27. 
68 Giddens, 1991 s, 27. 
69 Dialektiken mellan tid och rum. Harvey, D.  Ojämlikhetens nya geografi: texter om stadens och rummets 

förändringar i den globala kapitalismen. Atlas, 2011. 
70 Giddens, 1991 s. 27.  
71 Tömning kan förstås som den ”tomma” tidsdimension och det ”tomma” rum som uppstår de avskiljs från 

platsen och dess geografiska inramning. Giddens, 1996 s. 27.  
72 Giddens 1996 s. 29. 
73 Giddens 1991, s. 28. 
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begreppet ”tillit” även är fundamentalt för de abstrakta systemens överlevnad i den 

moderna institutionen. 74 Den enskilda människan måste på så vis jämt hysa tillit till 

samhällets mångfaldiga expertsystem för att kunna leva i den vardag som systemet 

organiserat, då denna ofrånkomligen inte kan besitta en adekvat kunskap om allt. 

 Expertsystemen och därav också den anförtrodda tilliten sträcker sig över alla typer 

av sociala relationer och koloniserar tillika även beslut som berör det intima självet. I en 

näst intill mekanisk mening är vi utlämnade till att anförtro oss till läkare, terapeuter och 

rådgivare såväl som de beslut, processer samt konstruktioner som initierats av någon typ 

av expertis. Samtidigt som urbäddningsmekanismerna paradoxalt nog undergräver 

expertsystemens auktoritet i takt med att de utvidgas, eftersom en sådan utbredning 

ovillkorligen ger upphov till en variation olika dogmer och sanningsanspråk – lokalt som 

globalt.75 

 Detta för oss vidare mot den tredje processen, institutionell reflexivitet, som 

kännetecknar den föränderliga natur som präglar det moderna livet och där socialt 

handlande ständigt måste revideras till förmån för nya kunskaper. Ingen kunskap är säker, 

och oavsett hur väletablerad den än må vara, så underkastas den av det tillfälliga tillstånd 

som ögonblickligen kan upplösas i ljuset av ny kunskap.76 När människor väntas anförtro 

sina handlingar till expertsystem, simultant som expertsystemen konstitutivt förändras, 

skapas djupa spår i hela det sociala livet. Reflexiviteten påverkar inte bara vår 

kunskapsuppfattning utan genomtränger våra sociala handlingar och hur vi uppfattar vår 

identitet. Allt kan revideras eller förkastas, varför en immanent tvivelaktighet brett ut sig i 

det moderna samhället. Där ”till och med de mest trovärdiga auktoriteter [enbart går] att 

lita på –tills vidare–”.77 

 

3.2.2 Självet i det senmoderna samhället 
Framväxten av de tre förändringsprocesserna – tidsrummets åtskiljande, 

urbäddningsmekanismerna och reflexiviteten – tränger in i livets alla aspekter i det 

senmoderna samhället och får enligt Giddens institutionella konsekvenser för såväl 

politiken som självet. Vidare menar Giddens att politiken allt mer kommit att villkoras av 

självets reflexiva radikalisering, samtidigt som politiken i sin tur verkar som en 

 
74 Giddens 1996 s. 33. 
75 Giddens, 1991 s. 30.  
76 Giddens, 1991 s. 31. 
77 Giddens, 1991 s. 104f. 
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förutsättning för självets fortsatta sociala förändring. 78  Om vi antar att de två koncepten 

existerar i symbios till varandra - som varandras förutsättningar och konsekvenser - så 

tolkar jag det som att språkliga uttryck för självets utformande skulle kunna identifiera 

uttryck för vilken politik som synliggörs. 

 För att förstå den politiska utvecklingen i enlighet med Giddens tes kommer jag därför 

först inleda med ett avsnitt om självet i det senmoderna samhället för att sedan återknyta 

till hur dessa relaterar till varandra i nästa avsnitt om politik.  

*** 

  I skapandet av självet förutsätts en reflexiv medvetenhet, då den självskapade 

identiteten till skillnad från –självet– i en generell bemärkelse, inte är ett givet fenomen 

utan istället kontinuumt måste skapas och rekonstrueras genom människans reflexiva 

handlingssystem.79 Självidentiteten är därmed föränderlig och styrs av en rad medvetna, 

om än även av mindre medvetna, handlingar och val mot bakgrund av livets skiftande 

behov. Föreställningen om en självskapadande identitet är unik för moderniteten, då de 

institutionella identitetsprocesserna i de förmoderna samhällena var relativt avgjorda av på 

förhand bestämda identitetsattribut som släktskap, kön och social status.80 Giddens 

beskriver omvandlingen som att ”självet genomgår en enorm förvandling i den 

posttraditionella världen, som är reflexivt organiserad, genomsyrad av abstrakta system 

och där omorganiseringen av tid och rum ersätter det lokala med det globala”81, varav det 

är upp till människan själv att navigera genom den komplexa sammansättning av val som 

finns till dennas förfogande. Valen är ofrånkomliga, och moderniteten erbjuder emellertid 

ingen lösning gällande vilka val som bör väljas. Där är människan helt och hållet utelämnad 

till sig själv, vilket får en rad konsekvenser för dennas livsstil. 

 Livsstilsvalen får i det moderna livet institutionella konsekvenser, allt eftersom 

människan tar kontroll över sina val och adderar dimensionen av framtida ambitioner. Med 

utgångspunkt i människans handlingsrepertoar söker sig denna till att kolonisera segment 

av framtida val och således skapa en framtida livsplanering.82 Livplaneringen handlar om 

att proaktivt manövrera framtida händelser, för att genom olika val undvika risker.83  

 
78 Jfr. Giddens, 1991, s. 253f. 
79 Giddens, 1991 s, 67. 
80 Giddens, 1991 s. 94. 
81 Giddens, 1991 s. 101. 
82 Giddens, 1991 s. 152. 
83 Giddens, 1991 s. 142. 
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 Riskfaktorerna är latent inbyggda i hela den moderna institutionella organisationen, 

varav människorna i och genom sina opportunistiska livsplaneringar eftersträvar en trygg 

grund i den framtid som med full säkerhet aldrig kan förutspås.  Den konstanta och 

skenande förändringstakten i kombination med den institutionaliserade reflexiviteten 

innebär att ingen trygghet eller risk är given – då det som föreligger som riktigt kan vara 

avfärdat nästa dag. Detta medför en ständig reflexiv stimulering av marknaden, vilket leder 

till att det därför också jämt måste skapas nya kvalifikationer samt dekvalifikationer på 

arbetsmarknaden.84 En sådan oupphörlig marknadsstimulering försvårar sedermera 

riskhantering oerhört och människan måste jämt och ständigt leva i ett kontinuumt 

ovetande, där den i bästa fall är försäkrad gentemot de risker som kan komma att inträffa 

och i värsta fall, trots en opportunistisk livsplanering, kan förlora så mycket som den 

elementära tryggheten.  

 

3.2.3 Emancipatorisk politik och livspolitik 
Gemensamt för många tänkare som skrivit om självet i det moderna samhället, är att de 

delar synen av att människan tenderar att uppleva sig som maktlös i förhållande till den 

reflexiva och abstrakta sociala värld som moderniteten kommit att karakterisera.  

 Genom modernitetens radikala dynamik (se figur 2) har människan genom 

globaliseringen, utbredningen av de abstrakta systemen och den institutionella 

reflexiviteten kommit att förlora de tidigare formerna av existerande lokal kontroll.85 

Giddens beskriver trenden som ”ju mer omfattande de moderna sociala systemen blir, desto 

mer känner sig de enskilda individerna berövade all autonomi”.86 Denna process sträcker 

sig över hela den moderna tidsåldern men som på bakgrund av sin skiftande karaktär kan 

delas upp i två kluster: dels det system som infinner sig i modernitetens främre fas där de 

autonomt exkluderande mekanismerna var relaterade till materiell exploatering, ojämlikhet 

och förtryck varav det sociala livets frigörelse var en del av den emancipatoriska 

dagordningen, dels det system som uppdagats i den senmoderna fasen där människan 

förutsätts ha uppnått en viss nivå av handlingsautonomi för att därefter kunna ägna sig åt 

självets reflexiva projekt i en livspolitik. 87 

 
84 Giddens, 1991 s. 166. 
85 Giddens, 1991 s. 166, 226.  
86 Giddens, 1991 s. 227. 
87 Giddens, 1991 s. 248 ff. 
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 Den emancipatoriska politiken hämtar sin kraft utifrån föreställningen av människans 

frigörelse, det vill säga, frihet från illegitimt exploaterande barriärer som begränsar 

människans livsmöjligheter. Här ingår politiska perspektiv som radikalism (inklusive 

marxism), liberalism och konservatism, vilka alla i någon mening utgår från idén av 

människans emancipation, om än med siktet ställt på olika förfaranden. Emellertid innebär 

detta också att emancipationens innebörd är föga substantiell. Avsaknaden av en 

framtidsorienterad konsensus - ett tydligt mål – gör att den emancipatoriska politiken i 

första hand fokuserar på ”frihet från” snarare än ”frihet till”, och uppvisar en tydlig 

aktsamhet för att mobilisera handlingar utifrån utopiska mått.88 Istället beskriver Giddens 

att emancipationen mobiliserar människor utifrån ”principen av autonomi”89, men att en 

hög grad av emancipation inte är ekvivalent med att människor blir autonoma i någon 

absolut mening eftersom det fria tillståndet förutsätter ansvarsfullt handlande och därmed 

också kollektiva skyldigheter.90   

 Livspolitiken bygger vidare på den autonoma handlingsprincipen och intresserar sig i 

korta drag för vad som sker efter det att en människa uppnått emancipation, till den grad 

att människan kan göra aktiva val som formar dennas liv. Därför förutsätter livspolitiken 

en viss nivå av emancipation men i livspolitiken får frågan om val desto större inflytande 

på den politiska dagordningen till skillnad från vägen fram till dess att vi är befriade att 

kunna välja. Giddens definierar livspolitiken som de politiska frågor som härrör från 

självförverkligandet och som i en reflexivt dialektisk miljö påverkar de globala systemen, 

som i sin tur påverkar självets reflexiva projekt – och så fortsätter det. Livspolitiken blir på 

så vis en politik om livbeslut i strävan efter det reflexiva självets förverkligande (se avsnitt 

3.2.2). 91 

 
Emancipatorisk politik 

 
Livspolitik 

 
1.   Det sociala livets frigörelse från 

traditionens och sedvänjornas 
bojor. 

1. Politiska beslut som bygger på 
valfrihet och generativ makt (makt 
som förändringskapacitet).  

 
2.   Reduceringen eller elimineringen 

av exploatering, ojämlikhet och 
förtryck. Fokusering på den sneda 
fördelningen av makt/resurser.  

2.  Skapandet av moraliskt försvarbara 
livsformer som befrämjar 
självförverkligandet i en kontext av 
ömsesidigt global påverkan.  

 

 
88 Giddens, 1991, s. 248 ff.  
89 Giddens, 1991, s. 251. 
90 Giddens, 1991, s. 252. 
91 Giddens, 1991, s. 253f. 
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3.   Följder de etiska imperativ som 
bygger på rättvisa, jämlikhet och 
deltagande.  

3. Utvecklar en etik utifrån frågan ’Hur 
ska vi leva?’ i en posttraditionell 
ordning och mot bakgrund av 
existentiella frågeställningar.   

 
                                                                                Figur 3. Den politiska dagordningen92  

 

Vad livspolitiken därmed också gör, är att den åter igen aktualiserar moraliska och 

existentiella frågor, som tidigare fått stå tillbaka till förmån av de traditionella 

institutionerna. Det som varit institutionellt undantryckt kommer under radikala former upp 

i skenet av det moraliska underlag som ligger till grund för det reflexiva självets 

livsstilsbeslut. Vilket indirekt också betyder att inga moraliska antaganden är heliga och att 

vägen till en allmän konsensus är mycket svår.  

 

3.2.4 Sammanfattning: konceptuellt ramverk  
Basen: den grundläggande bas som det moderna samhället vilar på. Eftersom 

senmoderniteten enligt Giddens inte lösgjort sig från moderniteten i sin fullständighet är 

basen således en grundläggande förutsättning för senmoderniteten. Basen illustreras därför 

i det konceptuella ramverket för att skapa en enhetlig bild av den senmoderna 

organisationen, men som med anledning av dess grundläggande karaktär i kombination 

med uppsatsens avgränsningar inte explicit kommer att ingå i uppsatsens senare analys.  

 

 
Basen: samhällets grundläggande institutionella organisation  
Þ Kapitalism 
Þ Industrialism  
Þ Övervakning 

 
 

 
Förändringsprocesserna: vilka radikalt kommit att forma och skapa senmoderniteten i 

kölvattnet av modernitetens institutionella ordningar. Förändringsprocesserna utgör själva 

fundamentet för det senmoderna samhället och ger bäring åt dess fortsatta stimulering. 

Processerna är således mycket centrala för uppsatsens analys.   

  

 

 
92 Giddens, 1991 s. 253. 
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Förändringsprocesserna: senmodernitetens förändringsdynamik 
Þ Åtskiljandet av tid och rum 
Þ Urbäddningsmekanismerna 
Þ Institutionell reflexivitet 

 

 
 

Domänspecifika exempel av förändringsprocesserna: vilka ingår i det konceptuella 

ramverket för att berika och kontrastera analysen och det empiriska underlaget med 

teoretiska och domänspecifika exempel på senmoderna processer. Ansatserna skildrar hur 

självet och politiken agerar som både en förutsättning och konsekvens av såväl 

förändringsprocesserna som av varandra och hur de per se transformeras in till senmoderna 

projekt.  

 

 
Domänspecifikt exempel: självet i det senmoderna samhället 
Þ Självidentitet 
Þ Livsstilsval 
Þ Livsplanering 
Þ Koloniseringen av framtiden i undvikandet av risker 

 
Domänspecifikt exempel: politiken i det senmoderna samhället 
Þ Emancipatorisk politik, grundläggande 
Þ Livspolitik 
Þ Återinförandet av moral och existentiella frågor  
Þ Koloniseringen av framtiden i undvikandet av risker 

 
 

På nästa sida illustreras det konceptuella ramverket i en modell. Figuren skildrar de olika 

processer som är centrala för det senmoderna samhället samt processernas förbundenhet och 

intima samverkan. Processerna är i det konceptuella ramverket konstruerade som uppdelade 

i olika dimensioner för att kunna operationalisera Giddens teoretisering till analytiska 

verktyg. Uppdelningen används också för att tydliggöra uppsatsens avgränsningar, så att 

fokus för studien kan preciseras mot de delar som är som mest centrala för den pågående 

samhällsutvecklingen, utan att läsaren tappar helhetskonceptet om den grundläggande basen. 

Dock bör läsaren ha i beaktning att ingen process i figuren kan förstås helt frigjord från den 

andra och att alla i sin grund bör ses som jämbördiga för förståelsen av de aktiviteter som 

inramar det senmoderna tillståndet.     
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3.3 Bourdieu & Passeron – skolans ideologiska reproduktion  
En annan teori, som inte omedelbart förhåller sig till radikaliseringsprocesserna i den 

senmoderna epoken men som enligt min övertygelse kan berika och vidga förståelsen av 

det konceptuella ramverket i förhållande till analysens utbildningsideologiska 

sammanhang är Bourdieu & Passerons teori gällande utbildningssystemets 

reproducerande funktion. I La reproduction, som utgavs 1970 (svenska: reproduktionen) 

argumenterar de för att det franska utbildningssystemets ideologiska funktion verkar som 

ett politiskt medel som på objektiva grunder reproducerar den etablerade sociala 

ordningen. Reproduceringen antas ske genom överföringen av det normativa kulturella 

habitus vilket monopoliserats av de dominerande övre samhällsklasserna.93 

Orsaken till att utbildningssystemet så perfekt lyckas klara av sin ideologiska 
funktion – det vill säga att legitimera den etablerade ordningen – ligger i att det 
lyckas dölja de relationer som i ett klassamhälle förenar en inpräglingsfunktion, det 
vill säga en intellektuellt och moraliskt integrerande funktion, med en bevarande 
funktion som består i att vidmakthålla den klasstruktur som kännetecknar just detta 
samhälle.94  

Överföringen möjliggörs genom utbildningssystemets selektionsmekanismer - av titlar, 

betyg och examina - som i det politiska samtalet legitimeras som meritokratiska - men 

som utifrån en desto mer kritisk ståndpunkt istället vidmakthåller samhällets sociala 

maktfördelning allt eftersom de reproducerar det kulturella kapital som svarar mot de 

dominerande samhällsgrupperna symboliska och i förlängningen materiella intressen.95 

Om  utbildningssystemet tillerkänns ett oinskränkt oberoende, med tilltron av att dess 

kulturella kapital formulerats som samhällets kollektiva och odelade egendom,  kan tillika 

utbildningssystemets samhällsformation fortgå i det dolda, genom att selektionens 

principer som premierar de övre samhällsklassernas medärvda kapital transformeras in 

till utbildningsmässiga. 96 

 Skolans selektionssystem kan utifrån detta perspektiv således ses som ett verktyg för 

privilegierade samhällsgrupper att via ett neutralt och fristående samhällsorgan – helt 

legitimt – trygga nästkommande generationers symboliska och materiella privilegium, 

eftersom de lägre samhällsskikten saknar den språkliga och kulturella medvetenhet som 

 
93 Bourdieu, P. & Passeron J. Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet. Arkiv: Lund, 2008, s. 

262. 
94  Bourdieu & Passeron 2008 s. 252. 
95  Bourdieu & Passeron 2008 s. 57.  
96  Bourdieu & Passeron 2008 s. 202, 229. 
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förmedlas av skolan. Enbart de som lyckats genomgå en framgångsrik kulturanpassning 

kan betrakta sig ha en chans och då menar Bourdieu och Passerons att de inte sällan får 

nöja sig med andra rangens utbildningar med lägre intagningskrav. Den akademiska 

selektionen är med andra ord aldrig jämlik eller objektivt demokratisk - i bemärkelsen av 

att alla inte står lika inför de examinationsgrundande kriterierna och att selektionen inte 

verkar socialt utjämnande - vilket kan förstås på bakgrund av att betygen tillåtits 

dekontextualiseras från sitt kulturella och symboliska sammanhang. Så länge inte 

sambanden explicitgörs mellan betygen och dess verkan som både förutsättning och 

konsekvens av kulturella, materiella och symboliska intressen så kommer relationen – 

och därmed den på redan förhand avgjorda selektionen - förbli dold. 97  

Den reproduktion som beskrivs är på intet sätt slumpartad eller unik och kan betraktas 

överordnad hela den utbildningsmässiga institutionella organisationen, med såväl dess 

undervisning och sändare – lärarna - utan att de nödvändigtvis själva är medvetna om 

det.98  Lärarpositionerna upptas i hög grad av de som tidigare varit knutna till arbetar- och 

medelklassen,99 men som lyckats frigöra sig från den utbildningsmässiga elimineringen  

på bekostnad av förskjutning i yrkestitelns intellektuella värde.100 Med andra ord 

beskriver Bourdieu och Passerons en föga allmäntjänlig skola vars lärare, härrörande från 

lägre klasskikt, tjänar externa ideologiska syften som premierar de övre skiktens 

klassetos.  De lägre klasskikten kan i bästa fall kan övervinna selektionen genom en 

kulturanpassning – för att sannolikt positioneras i en yrkesroll vars intellektuella värde av 

samma anledning minskar. Därför kan arbetarklassbarnet aldrig vinna på lång sikt, 

eftersom systemet aldrig var skapat för den typen av frigörelse. 

Sett utifrån ett större helhetsperspektiv så kan Bourdieu & Passerons teori om den 

utbildningsmässigt klassproducerande skolan inte förstås som en isolerad politisk process 

utan att den samtidigt ifrågasätter själva fundamentet för den västerländska skolan – det 

vill säga dess anspråk på sin neutralitet och opartiskhet. Det är i synnerhet denna slutsats 

som jag finner särskilt intressant för uppsatsens fortsatta analys – inte 

klassreproduktionen i en snäv bemärkelse, utan skolans förmåga att i sin helhet 

reproducera ett specifikt samhälle utifrån dess dominerande sociala och ideologiska 

ordningar. 

 
97 Bourdieu & Passeron 2008 s.120, 206f. 
98 Bourdieu & Passeron 2008 s. 264. 
99 Jfr. Bertilsson, E., Börjesson, M. & Broady D. Lärarstudenter – utbildningsmeriter och social bakgrund 

1977–2007. Sociology of Education and Culture Research Reports. Nr. 45, 2008.  
100 Bourdieu & Passeron 2008 s. 234f. 
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4. Kritisk teori  
 

För att fästa uppmärksamheten på digitaliseringsstrategins underliggande ideologiska och 

politiska dimension vänder jag mig mot den kritiska teorins referensramar. Kritik syftar i 

detta avseende till: 

 
[…] undersökningar av sociala institutioner, ideologier, diskurser (olika sätt att 
konstruera och resonera om världen med hjälp av ett särskilt språk) och 
medvetandeformer i representations- och dominanstermer. Kritiken undersöker om 
och hur dess inskränker människors fantasi, autonomi och beslutsfattande. 
Uppmärksamheten riktas mot asymmetriska maktrelationer, mot antaganden och 
föreställningar som tas för givna. 101 

 
Vad den kritiska samhällsteorin däri omsluter är en blottläggning av den sociala värld 

som inte sällan är konstruerad av och för premierade grupper, för att möjliggöra men 

också uppmuntra till omprövandet av givna strukturer. Genom att konfrontera sociala 

handlingar ämnar den kritiska teorin åskådliggöra den sociala ordningens 

dominansförhållande för att således vidare bana väg för nya politiska överväganden. 

Därav intresserar sig den kritiska teorin i första hand för att ifrågasätta, inte bekräfta, den 

realiserade sociala verkligheten. Det gör den reformistisk och drivande i sin karaktär med 

en tydlig emancipatorisk strävan – ”samhällskunskapen ska stå i frigörelsens tjänst”.102 

Samhället och dess institutioner betraktas enligt den kritiska teorin som sociala 

konstruktioner varav makt- och dominationsspektret finns inbyggt i varje specifikt socialt 

konstruerat fenomen, eftersom konstruktionen i sig själv består av politiska och moraliska 

överväganden. Intresset i kritiken ligger i att undersöka och tolka spänningsfälten för att 

söka nya former av praktik som förfäktar idén om människans autonomi och 

klartänkthet.103 Därför, är det även föga möjligt för mig att förhålla mig objektivt i min 

granskning av digitaliseringsstrategin, eftersom granskningen i sig själv är ett resultat av 

mina subjektiva intressen och förkonstruerade föreställningar, tangerade från min 

egenupplevda förhållning till det samhälleliga makt- och dominationsspektret. 

Samhällskunskapen kommer således inte erbjuda mig en väg in till den objektiva 

verklighetens domäner, utan istället föreslå ett bidrag som, om möjligt, återger ett 

 
101 Alvesson, M. & Sköldberg, K. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2008, 

Studentlitteratur AB: Lund, 2008, s. 284.  
102 Alvesson & Sköldberg 2008 s. 287. 
103 Alvesson, M. & Deetz, S. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur AB: Lund, 2000 s. 268.  
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fragment av den sociala världens alla mångfacetterade konstruktioner som vi lever och 

verkar inom.104 

Andra typiska drag för den kritiska samhällsteorin är dess tolkande ansatser, ibland 

benämnda som kritisk hermeneutik.105 Den kritiska teorin praktiserar en dialektisk och 

tolkande samhällssyn med utgångspunkt i samhällets dynamiska motsättningar, i vad som 

i det närmsta kan beskrivas som en strävan efter emancipation.106 Av samma anledning 

tenderar den kritiska samhällsteorin att distansera sig från föreställningar som demonterar 

samhället i beståndsdelar utefter partikulära eller lokala intressen. Teorin används i regel 

istället i studiet av strukturella tankekonstruktioner, som medvetet såväl som mindre 

medvetet, kan ge upphov till samhälleliga makrokonsekvenser. 107  

Samhället förstås utifrån detta perspektiv utifrån sin odelbara helhet där exempelvis 

ingen samhällspart undgår strukturella sociala konstruktioner när de väl befästs, oavsett 

politisk samhällsåskådning eller materiella förutsättningar. Exempelvis tränger sig 

föreställningen om senmoderniteten in i hela det sociala livet och påverkar arbetstagaren 

såväl som arbetsgivaren - om än via olika praktiker, men utifrån samma enhetliga logiker. 

Det är dessa genomträngande logiker, formulerade av Giddens och Bourdieu, som det 

teoretiska ramverket har för avsikt att omfamna (se avsnitt 3) för att vidare använda som 

analytiska redskap (se avsnitt 4.2).  

För att kärnfullt summera essensen i den kritiska teorin citerar jag Alvesson & 

Sköldberg som beskriver dess funktion enligt följande: ”[kritisk teori] handlar om att ge 

idéer för hur samhällsforskningens ideologiska-politiska dimension kan göras till föremål 

för reflektion och medvetenhet i empiriskt arbete och textproduktion”.108  Vilket tillika är 

det okonstlade skäl till varför jag finner ett intresse för studiet av digitaliseringsstrategin 

utifrån ideologiska termer – vad kan ideologi, inbäddad mellan raderna i strategins 

språkliga framställning, förtälja om samhället i stort? 

 

4.1 Metodimplikationer 
I korthet, ämnar den kritiska teorin distansera sig från den partikulära 

forskningstraditionen genom att söka förklaringar förankrade i strukturella 

 
104 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 322; Alvesson & Deetz 2000, s. 76. 
105 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 287. 
106 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 288. 
107 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 288; 309. 
108 Alvesson & Sköldberg 2008, s.  289. 
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konstruktionsprocesser som definierar och fixerar verkligheten utefter universella mått. 

Rent praktiskt är detta däremot föga möjligt, dels för att forskaren själv präglas av sina 

subjektiva konsensusföreställningar i utformandet eller valet av teori, dels för att ett 

sådant tillvägagångssätt inte skulle praktisera en särskilt hög transparens i återgivelsen av 

studiens tillvägagångssätt.109 Metoden för denna uppsats skulle kunna kritiseras utifrån 

båda dessa aspekter,  framförallt då studien drivs av två teoretiska teser beträffande 

Giddens senmodernitetsteori samt Bourdieus reproduktionsteori. Således låser uppsatsen 

fast sig vid de förställningsramarna redan i dess inledande stadie, varav analysen därefter 

i någon mån prövar giltigheten för teorierna inom den utbildningspolitiska 

digitaliseringskontexten. Samtidigt, prövar detta i någon mening också giltigheten för den 

kritiska teorins strukturella referensramar då teorierna inte berör digitalisering i en direkt 

mening utan behandlar den ideologiska dimension som analysen ämnar synliggöra i 

digitaliseringsanspråken.   

En annan sak som skulle kunna hävdas motsätter sig den kritiska teorin är att Giddens 

senmodernitetsteori operationaliserats in till olika analytiska verktyg. Detta har gjorts för 

att praktisera en öppenhet gällande hur teorin samt det empiriska underlaget kommit att 

prövas mot varandra i analysen. Jag är dock medveten om att uppdelningen per se skulle 

kunna avfärdas som ett uttryck för att teorin reducerats till ett begränsat eller subjektivt 

urval där hanterandet av olika teoretiska delar strider mot odelbarheten. Något som jag 

visserligen inte motsätter mig då uppdelningen är ett faktum. Dock menar jag på att 

operationaliserandet gjorts med hög eftertanke för att inte riskera att reducera teorins 

komplexitet och där de analytiska verktygen snarare hjälper till att ringa in teorins centrala 

innehåll på ett sätt som förtydligar processernas komplexa konstruktion och interaktion 

till varandra.  

 Framtagandet av det konceptuella ramverket skapade en analytisk process som 

systematiskt identifierade uttryck för ideologi. Även uttryck som jag vid en första anblick 

inte hade tagit för ideologiska. Därför ligger det i min övertygelse att koncepten fördjupat 

och gagnat den kritiska reflektionen om dokumentens politiska dimension. Följaktligen 

har varje steg i processen av teorins operationaliserande redogjorts för läsaren och därmed 

är min förhoppning att detta kan bidra till att styrka studiens transparens och i 

förlängningen övertygelse.  

 
109 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 329ff.  
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Det tämligen avgränsade teoretiska urvalet av Giddens och Bourdieu gjordes med 

hänsyn till dess, enligt min tolkning, höga abstraktionsgrad. Därmed ansåg jag dem 

särskilt användbara för att – under så strukturella mått som det är möjligt - testa den 

senmoderna tesens giltighet avseende digitaliseringsstrategins ideologiska dimension 

inom ramen för uppsatsens begränsade omfång.  Den kritiska teorin praktiserar i regel, 

till skillnad från till exempel grundad teori, en hög abstraktionsgrad som i ett försök att 

inte fastna vid aktualitet utan även öppna upp för potentiella omprövanden utanför ens 

initierande förståelseramar. 110 Det teoretiska ramverket ska enligt kritisk teori syfta till 

att kontrastera den empiriska forskningen för att införliva en teoretisk medvetenhet i 

studiens konkreta empiriska element, vilket jag anser är förenligt med uppsatsens teorival 

i förhållande till uppsatsens syfte och omfång.111 Abstraktionsgraden inbegriper dock 

implikationer som att empirin kan komma att teoriseras bortom reella beskaffenheter och 

verka som en bekräftelseapparat för forskarens teoretiska förväntningar.112 För att 

undvika ett sådant underutnyttjande av empirin och samtidigt avstå från en fullkomlig 

fixering vid lågabstrakta tolkningar är analysen framtagen genom ett dialektiskt synsätt – 

som praktiserar en dialog mellan teorins metaförståelse samt det empiriska underlaget. 

Dock, medför detta oundvikligen att mina subjektiva förståelseformer och 

konsensusföreställningar erhålles desto större utrymme i tolkningsprocessen.   

 

4.2 Analysschema  
Blott idén av att konstruera ett analysschema som systematiskt operationaliserar den 

kritiska teorin efter en på förhand given mall riskerar att äventyra och inte minst motsätta 

sig den kritiska makroföreställningen om samhällets oberoende och objektiverade 

maktsymmetrier. Samtidigt, är risken annars stor att abstraktionsgraden bortteoretiserar 

den verklighet studien har för avsikt att studera.  

I en ansträngning att därför upprätta en dialog mellan de teoretiska och empiriska 

tolkningsansatserna i en praktik som med öppenhet ådagalägger analysprocessen för 

läsaren har ett öppet, om än ofrånkomligen strukturerat och tillika dirigerande, 

analysschema tagits fram. Tanken bakom analysschemat är att transparant skildra hur 

empirin kommit att tolkas utifrån skenet av det teoretiska ramverket, med ambitionen att 

 
110 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 330. 
111 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 288; 330.  
112 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 332. 
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- så långt det är möjligt - undvika en innehållslig fragmentisering utefter mina egna 

intressen.  

 

Steg 1: i analysens inledande fas granskades och tematiserades empirin efter de tre 

dynamiska förändringsprocesser som operationaliserats mot bakgrund av Giddens 

senmodernitetsteori. Fasen benämns här som grundläggande, vilket inte bör misstas för 

den tidigare formulerade grundläggande (moderna) samhällsorganisationen (se avsnitt 

3.1) som användes i teoretiskt syfte för att kontrastera och tillika konkretisera de 

senmoderna övergångarna.  

Denna fas syftar till att bearbeta empirin, obehindrat av dess kontextuella 

sammanhang, utifrån tre övergripande och djupgående processer som ideologiskt kommit 

att karakterisera senmoderniteten. Således initierades analysen med en tematisk 

grovgallring av det empiriska stoffet för att tämligen omedelbart urskilja möjliga 

ideologiska tendenser som ger stöd åt Giddens senmoderna tes. 

 
Steg 1: Grundläggande tematisering av innehåll 
 
Samhällets dynamiska processer i den senmoderna epoken 

Þ Åtskiljandet av tid och rum 
Þ Urbäddningsmekanismerna 
Þ Institutionell reflexivitet 

 

 
Steg 2: i den andra analysfasen tematiserades empirin mot bakgrund av resultaten i steg 1 

i ytterligare steg för att mer domänspecifikt och teoretiskt reflekterande undersöka hur 

tolkningarna förhåller sig till Giddens tes om självets och politikens utformande i den 

senmoderna epoken.  
 
Steg 2: Domänspecifik tematisering av innehåll 
 
Självet i den senmoderna epoken 

 
Politiken i den senmoderna epoken 
 

Þ Självidentitet Þ Emancipatorisk politik, grundläggande  
Þ Livsstilsval Þ Livspolitik 
Þ Livsplanering Þ Återinförandet av moral och 

existentiella frågor 
 

Þ Koloniseringen av framtiden i undvikandet av risker 
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Steg 3: i den tredje analysfasen tolkades resultateten i steg 1 och 2 mot bakgrund av 

Bourdieu och Passerons tes om skolans reproducerande funktion, för att analysera 

resultaten mot mer fundamentala frågor om skolans idé och funktion i samhället.  

 
Steg 3: Hur kan steg 1 och 2 tolkas mot bakgrund av Bourdieu och Passerons tes om 
skolans reproducerande funktion? 

  
 

4.3 Empiriskt urval  
Det empiriska urvalet selekterades mot bakgrund av dess anknytning till den 

digitaliseringsstrategi som antogs av regeringen 2017. Innehållet för 

digitaliseringsstrategin kan enligt studiens teoretiska utgångspunkter antas vara en 

produkt av sin specifika tid, och därav ävenledes av alla de historiska och sociala 

skeenden som format detta nu.113 Däremot är det nära nog en omöjlighet för mig att 

empiriskt redogöra för denna process i sin helhet och därför behandlar empirin, som en 

del av dess oerhörda avgränsning, enbart empiriskt underlag mellan åren 2011 – 2017 för 

att ringa in tidsperioden närmst det att strategin antogs.  

Empirin består av politiska dokument som på olika sätt haft en central koppling till 

utformandet av strategin. Detta innebär i korta drag att empirin tillämpas inom diskursens 

hermeneutiska arbetsfält och således inte beaktar praktikens hermeneutik, det vill säga 

den praktiska politiken och implementeringen av strategin.114 Sannolikt, skulle 

helhetsbilden bli desto mer fullständig om diskursen (det förmedlade) och praktiken (det 

omedelbara) förenades i en gemensam tolkning. Dock syftar uppsatsen i första hand inte 

undersöka en sådan praktisk politik, av exempelvis parlamentarisk och materialiserad 

natur. Istället granskas det som kan benämnas som en institutionaliserad och ideologisk 

politik som genomtränger samhället och alla dess sociala sammanhang, och därför också 

återfinns i samtliga dokument av politisk karaktär.115 

Vidare spänner digitaliseringsstrategin över flera olika samhällsområden och 

kunskapsdomäner116, varav empirin – med hänsyn till de avgränsningar som måste 

beaktas - enbart kommer att ta fasta på de dokument som i ett direkt avseende hänvisar 

 
113 Jfr. Giddens, 1991. Jfr. Bourdieu & Passeron 2008.  
114 Alvesson & Sköldberg 2008, s. 216.  
115 Alvesson & Deetz 2000, s.146; Jfr. Englund 2005, s. 12.  
116 Regeringskansliet, 2017a s. 3.  
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till skolväsendets digitalisering, även om detta innebär att andra perspektiv som kan 

komma att anses relevanta för skolväsendets digitalisering får stå tillbaka. 

Nedan presenteras samtligt empiriskt material som på diverse sätt tar skolväsendets 

digitaliseringsstrategi i anspråk, och som med en tillhörande motivering underbygger dess 

relevans för studiens syfte.  

 

4.3.1 Nationella policydokument  
 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 
Skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi (U2017/04119/S)117 som antogs av 

regeringen år 2017 utgör grundstommen för uppsatsens empiriska underlag. Strategin 

innehåller tre fokusområden samt en rad huvudmål och delmål som ska vara uppnådda 

till år 2022 (se bilaga 8.1 för fullständig beskrivning). Likaledes är strategin, i skrivande 

stund, det senast implementerade regeringsbeslut som till sin nationella omfattning och 

innehållsliga vidd förfäktar skolans fortsatta digitalisering. I detta avseende tar empirin 

inte hänsyn till de regeringsbeslut som tagits till förmån för fjärr- och distansundervisning 

under åren 2020–2021, och som i viss mån även påverkat skolans digitalisering, då dessa 

beslut stipulerats under en kritisk tid där extraordinära faktorer som covid-19-pandemin 

varit avgörande.  

   

Regeringens skrivelse 2017/18:47 om politikens inriktning 
Regeringens skrivelse om Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter118 konkretiserar digitaliseringspolitikens inriktning och presenterar de 

strategier som regeringen har för avsikt att följa upp och mäta digitaliseringspolitikens 

utveckling genom. Skrivelsen syftar dels till att återge digitaliseringsstrategins faktiska 

innehåll, dels till att kunna följa upp utvecklingen till riksdagen och mot uppsatta mål och 

delmål. 

 

 

 

 

 
117 Regeringskansliet, 2017a. 
118 Regeringskansliet, 2017b. 
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Proposition, PROP. 2011/12:1 och 2020/21:1 UTGIFTSOMRÅDE 22  
Regeringsproposition till statens budget 2012119 och som ingår i det empiriska underlaget 

med anledning av dess relevans inför utformandet av den nationella digitaliseringsstrategi 

som antogs 2017. Sambandet framgår, explicit såväl som implicit, i den nationella 

digitaliseringsstrategin (2017) där det övergripande huvudmålet för strategin refereras till 

regeringens förslag i propositionen.  

Propositionen för år 2012 redogör således för initierande förslag som legat till grund 

för senare riktlinjer och propositionen 2021120 ingår för att kontrastera med ett nutida 

perspektiv, av de riktlinjer för digitaliseringspolitiken som formuleras i skrivande stund.  

 

Ändring i förordning SKOLFS 2010:37; SKOLFS 2011:144 
Strax innan det att den nationella digitaliseringsstrategin implementerades 2017 beslutade 

regeringen om nya skrivningar i förordningarna om läroplanerna för grundskolan och 

gymnasiet (SKOLFS 2017:11121; SKOLFS 2017:16122) för att revidera dem i linje med 

den nya IT-politiken. De nya lydelserna tillämpades första gången på utbildning 2018 i 

samband med det att Skolverket omarbetat läroplanerna.  

 Även det pressmeddelande, vilket kommunicerades ut av utbildningsdepartementet i 

samband med ändringarna SKOLFS 2017:11 och SKOLFS 2017:16, ingår i det empiriska 

underlaget. I pressmeddelandet bifogades även tillhörande informationsmaterial 

angående regeringens beslut med titeln Stärk digital kompetens i skolans styrdokument.123  

 
Skolverkets riktlinjer; kommentarmaterial till läroplanerna 
Skolverket tilldelades 2017 regeringsuppdraget att främja och underlätta digitaliseringen 

inom skolväsendet i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 

(U2017/04119/S).124 Skolverket själv beskriver uppdragets omfång som ”uppdraget 

omfattar skolverkets alla insatser och aktiviteter på digitaliseringsområdet”125, vilket 

ävenledes motiverar skolverkets övriga ståndpunkter och material inom digitalisering för 

 
119 PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 22. 
120 PROP. 2020/21:1 UTGIFTSOMRÅDE 22. 
121 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet. 
122 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. 
123Regeringskansliet, 2017c: Informationsmaterial; stärk digital kompetens i skolans styrdokument.   
124 Utbildningsdepartementet, 2017: Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens skolverk. 
125 Skolverket. Vi främjar skolväsendets digitalisering, 2020.  
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det empiriska underlaget då dessa insatser ingår i det övergripande regeringsuppdrag 

skolverket fått tilldelat sig.  

 En sådan insats som Skolverket, bland mycket annat, utformat är ett 

kommentarmaterial till de reviderade läroplanerna efter det att SKOLFS 2017:11126 och 

SKOLFS 2017:16127 beslutats. Kommentarmaterialet har för avsikt att öka förståelsen för 

skolväsendets digitalisering samt begreppet digital kompetens så som det finns 

framskrivet i läroplanerna och riktar sig till lärare och rektorer för skolformer på 

grundskolenivå128 och gymnasienivå.129 I skrivelsen definieras bland annat centrala 

begrepp och förmågor som går att relatera till skolans digitalisering samt förtydliganden 

till läroplanernas tillkomna formuleringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
126 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet.  
127 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. 
128 Skolverket. Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå – Ett kommentarmaterial till läroplanerna för 

förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning, 2017b.  
129 Skolverket. Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå – Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå, 2017a.  
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5. Analys  
 

Nedan analyseras det empiriska underlaget utifrån en tematiserad generalisering (se 

analysschema 4.2). Trots uppdelningen, bör de olika temana emellertid betraktas som en 

sammansatt helhet, där de verkar som varandras förutsättningar och konsekvenser.  

 

5.1 Åtskiljandet av tid och rum 
Tiden och rummets förskjutning från platsens fysiska betingelser initierade processer som 

möjliggjorde aktiviteter och handlingar att socialt koordineras världen över oberoende av 

dess geografiska associationer. Således konstruerades det som kommit att likna en 

sammanlänkad värld utifrån det som tidigare bestått av förmoderna fragmenterade 

samhällen (se avsnitt 3.1.1).130 I egenskap av detta kan digital teknik i allmänhet och 

internet i synnerhet betraktas som associerade med upplösandet av tidsrummet, då 

kommunikationsteknologiernas fysiska obundenhet och expansiva karaktär simultant 

radikaliserat tidsrummets tömningsprocess. På så vis koordineras sociala aktiviteter över 

obegränsade avstånd i tidsrummet – i en av de många processer som även kan benämnas 

som globaliseringen.131 För att precisera analysen och texternas latenta ideologi bortom 

detta kommer avsnittet därför enbart att belysa de formuleringar som explicit anknyter 

till någon ideologisk funktion inom digitaliseringsfältet. 

 I bilagan till regeringsbeslutet om den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet (U2017/04119/S) betonas det på flera ställen att undervisningen, med hjälp 

av digitala verktyg, erbjuder nya undervisningsmöjligheter utanför klassrummets fysiska 

inramning. I delmål 2.4 med tillhörande titel Digitaliseringen ska användas för att 

underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration står 

det att: 

 
Digitaliseringen erbjuder också nya möjligheter till flexibla möten mellan personal 
som arbetar med barn och elever men även mellan barn och elever och personal. 
Ett exempel är fjärrundervisning där en elev eller flera elever kan få undervisning 
av lärare som befinner sig på annan plats. Distansundervisning förändrar villkoren 
ytterligare, genom att erbjuda möten mellan dessa grupper som vare sig är 
samtidiga eller på samma plats.132  

 

 
130 Jfr. Giddens, 1991 s. 27. 
131 Jfr. Giddens, 1999 s. 26ff.  
132 Regeringskansliet, 2017a s. 12f. 
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Skrivningen skildrar bland annat digitaliseringen som ett verktyg för att möjliggöra en 

åtskiljning av undervisningen från sitt fysiskt bundna sammanhang, för att skapa vad som 

benämns som möjligheter till nya flexibla möten. I likhet med Giddens föreställningar om 

rummets urbäddning förevisar de flexibla mötena tidens rumsliga frikoppling som i 

kombination med den digitala tekniken möjliggör för en alternativ inramning av 

klassrumsaktiviteterna i oberoende eller urbäddade dimensioner. 133. Klassrummet kan, 

och uppmuntras i någon mån, söka sig bortom institutionens fysiska väggar. Genom 

konceptet fjärrundervisning erhålles skolan möjligheten att från valfri plats under valfri 

tidpunkt, sända samt mottaga den kunskap som utkristalliserats till en idé om mötet. 

Sammanfattningsvis, kan vi således konstatera att genom att praktisera och tillika mediera 

en ökad flexibilitet kan delmålet (2.4) nå sin uppfyllelse om en ökad rationalisering i 

frågor gällande undervisning och administration – men för vilket syfte? 

 Det samlade målet för strategin är att Sverige ska bli världsbäst på digitalisering. I 

regeringens skrivelse (2017/18:47) om den politiska riktningen förtydligar de hur Sverige 

ska gå till väga för att uppnå detta mål. Under delrubriken Modernisering av 

utbildningssystemet fastställs det att: 

 
Digitalisering möjliggör ett större och mer diversifierat utbildningsutbud även på 
orter som inte har högskolor och universitet. En utveckling mot ett mer diversifierat 
och flexibelt utbildningsutbud inom högre utbildning medför att synen på och 
formerna för hur kunskap inhämtas ändras. Lärosätena behöver fortsatt förhålla sig 
till denna utveckling. Förvärvad kunskap måste sättas i fokus vid kvalitetssäkring 
och validering snarare än formerna för hur kunskap inhämtas. 134 

 

Även i denna skrivelse används termen flexibelt, om än i ett nytt sammanhang, samt 

begreppet diversifierat.  I skrivelsen görs ingen notering gällande grund- och 

gymnasieformen och istället avhandlas digitaliseringens inverkan på den högre 

utbildningen. Det som gör skrivelsen intressant är att den motiverar hur synen på 

kunskapsinhämtningen transformerats som ett led av att tidsrumsligheten urholkats. 

Förvärvad och validerad kunskap premieras över tidsrummet, det vill säga formerna för 

kunskapsinhämtningen. En process, som i sig själv inte är förvånande, men som i någon 

mån verifierar att kunskapen likt tidsrummet töms på tidens och rummets platsspecifika 

 
133 Giddens 1996 s. 27. 
134 Regeringskansliet. Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse 

om politikens inriktning, skrivelse (2017/18:47), 2017b, s.10.  
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referenser (och därmed också bundenheten till sociala närvarosammanhang)135. I avsnittet 

Urbäddningsmekanismerna (5.2) kommer detta resonemang fördjupas ytterligare.  

 I ett annat stycke i samma skrivelse från regeringen (2017/18:47) framgår en annan 

ambition som kan förverkligas med hjälp av digitala möjligheter: 

 
Digitala utbildningar, som gör lärandet oberoende av tid och plats, kan i ökad 
utsträckning tas till vara för livslång kompetensutveckling. Flexibel nätbaserad 
utbildning bidrar både till att öka möjligheterna att studera oavsett var man bor och 
möjliggör fort- och vidareutbildning av redan yrkesverksamma. Detta bidrar 
sammantaget till att stärka omställningsförmågan och konkurrenskraften i 
Sverige.136  

 

I stycket framgår det explicit hur digitala utbildningar gör lärandet oberoende av tid och 

plats, och hur detta i ökad utsträckning bör tas tillvara på. Skrivelsen validerar på så vis 

bilden av att det pågår en tidsrumslig tömningsprocess inom utbildningsfältet samt att 

denna process förefaller som eftersträvansvärd för digitaliseringspolitiken. Även här 

påträffas ordet flexibel igen, denna gång som ett incitament för en ökad 

omställningsförmåga och livslång kompetensutveckling.  

  I läroplanerna (Lgy11; Lgr11) framgår det däremot inte i några explicita 

uttrycksformer att digitala verktyg kan eller bör användas för att separera undervisningen 

från fysiska premisser. Det stipuleras i Lgy11 att ”skolan ska sträva efter flexibla 

lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer”137, men därefter saknas det vidare 

kopplingar till digitala medel. I Skolverkets kommentarsmaterial till läroplanerna finns 

dock en formulering som möjligen täcker upp för denna lucka: 

 
Digitala verktyg och medier ger människor möjlighet att delta i nya forum och möta 
människor de inte tidigare hade haft möjlighet att komma i kontakt med. De 
grundläggande värden som beskrivs i läroplanernas första del gäller i alla 
sammanhang och gör inte skillnad på den digitala och den fysiska världen. 138 

 

Här framställs digitala verktyg som ett medel som skapar möjligheter att ansluta till rum 

bortom den geografiska platsens fixerande orubblighet, till en digital värld där aktiviteten 

samordnas bortom platskoordinaternas fysiska lagar. Likheterna mellan den digitala 

 
135 Jfr. Giddens 1996 s. 27. 
136 Regeringskansliet, 2017b s. 10. 
137 SKOLFS 2011:144, s. 5. 
138 Skolverket 2017a; 2017b, s. 12. 
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världen och regeringens digitaliseringspolitik om det oberoende och flexibla lärandet är 

tydliga. Det intressanta är dock att Skolverket poängterar att det inte bör göras något 

distinkt skillnad mellan den digitala och fysiska världen, i fråga om skolan värdegrund 

och uppdrag, trots att citaten från regeringens skrivelse (2017/18:47) indicerade att 

digitaliseringen – genom dess tidsrumsliga flexibilitet - bland annat ger bäring åt en 

förändrad och desto mer rationaliserad kunskapssyn.139 

 

 
5.2 Urbäddningsmekanismerna och abstrakta system 
”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga”140. Så, lyder den första meningen i 

den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S).  Därefter följer: 

 
I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever 

behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur 

programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi 

använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna 

tillämpa den.141 

 
Formuleringarna ger inledningsvis bäring åt det frigörande samhällsmedvetandet, i sin 

strävan efter förståelse som mål. Genom kunskap blir vi fria att förändra världen. 

Däremot, är de frigörande anspråken tämligen kortlivade och i nästkommande mening 

skiftas föreställningen, från att först förfäkta kunskapen om världen till att sedermera 

redogöra för kunskapen om hur digitaliseringen påverkar världen. Kunskap om teknik - 

men inte utan att eleven själv ska kunna tillämpa verktygen enligt egen praxis. Begreppet 

kunskap, får i ovanstående sammanhang således en underordnad roll i relation till 

tekniken eftersom kunskapens syfte implicit formuleras som ett >medel< för att uppnå 

>målet<. Det vill säga, istället för att tekniken formuleras som ett medel för att stärka 

kunskapen, så formuleras innehållet som ett medel för att stärka tekniken. Vad som 

skildras kan liknas vid en urbäddningsprocess, där den mätbara och praktiska kunskapen 

techne142 premieras över den betydligt mer svårmätbara och inneboende förståelsen 

 
139 Regeringskansliet, 2017b, s 10. 
140 Regeringskansliet, 2017a, s. 3. 
141 Regeringskansliet, 2017a, s. 3.   
142 Kunskapsform baserad på praktisk kunskap med yttre mål, från Aristoteles tre kunskapsformer Jfr. Aristotle. 

The Nichomachean ethics. Oxford: Oxford University Press, 2009.  
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fronesis143. En utvecklingsgång, som skulle kunna betraktas som en typisk senmodern 

produkt, då själva kunskapen bäddas ut ur sitt sociala sammanhang och rationaliseras in 

till en standardiserad vara – ett medel för utbyte i ett abstrakt system.144  

Tendensen av en kunskapskvantifiering återfinns på flera ställen i 

digitaliseringsstrategin, vilket i sig inte behöver vara unikt med tanke på att den 

kunskapssynen är så pass starkt rotad och utbredd i samhället idag. Dock tycks strategin 

inrymma en viss typ av dualitet: 

 
Digitala lärresurser och dess användning i undervisningen kan utveckla 
undervisningen och bidra till barn och elevers kunskapsinhämtning. Genom att 
undervisningen varieras kan det leda till ökad motivation och ökat engagemang hos 
barn och elever. Förskollärare, lärare och annan personal kan också genom 
digitaliseringen ges effektiva verktyg för att följa upp enskilda barn och elevers 
kunskapsinhämtning [min kursivering]. 145 
 
 
Det är också viktigt att kunna identifiera och bedöma relevansen av nya lösningar 
som möjliggörs av digitalisering och utveckla användningen av dessa, med det 
följer en adekvat beställarkompetens. Arbetet måste ske utifrån barn och elevers 
olika behov och förutsättningar så att digitaliseringen möjligheter kan bidra till 
förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse [min kursivering].146  
 

I den första formuleringen används uttryck som kunskapsinhämtning, motivation och 

engagemang samt att digitala resurser kan användas för att följa upp enskilda elevers 

kunskapsinhämtning. Uttrycken tenderar med andra ord att ringa in hur digital teknik kan 

verka främjande för eleven och dennas enskilda kunskapsinhämtning. 

  I den andra formuleringen förändras verben, från att arbetet med digitalisering kan 

utveckla till att arbetet med digitaliseringen måste ske på ett sätt där det bidrar till 

förbättrade kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse, i.e. den kunskap som går att 

validera och således mätas i relation till ett standardvärde. Strategin ämnar på så vis inte 

enbart transformera digitalisering till ett kvantifierbart värde, utan konceptet 

digitaliseringen förväntas även främja valideringen av andra kvantifierade kunskaper. 

Digitaliseringen kan alltså – i dubbel bemärkelse – ses som betydelsefull för den 

urbäddningsprocess som åtskiljer förmågor och kunskap från deras sociala och 

inneboende sammanhang.  

 
143 Aristotle 2009.  
144 Jfr. Giddens 1991, s. 27f. 
145 Regeringskansliet 2017a, s.12. 
146 Regeringskansliet 2017a, s.7. 
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 Det övergripande målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliserings möjligheter”147 kan spåras tillbaka till proposition 2011/12:1, 

utgiftsområde 22, där följande förslag stipulerades:  
 
Det tidigare målet för IT-politiken, Sverige ska vara ett hållbart 
informationssamhälle för alla, ersätts med målet Sverige ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter. 148 

 
Digitaliseringspolitiken, tidigare benämnd som IT-politiken, övergick i propositionen 

från att vara en nationell hållning för alla till en internationell linje vars ändamål 

definierades i relation till globalt samordnade aktiviteter tvärs över tidsrummet. 

Skrivelsen, som fastställer riktningen för skolväsendets digitaliseringsstrategi 

manifesterar hur den uppmätta framgången – målet – för lokaliteten bestäms i relation till 

den komplexa symbios av handlingar som koordineras i globala sammansättningar. En 

utveckling som åter igen påminner om en social urbäddning, eftersom det sociala 

interaktionssammanhanget frikopplas från sin lokalitet och omstruktureras tvärs över 

olika kontexter. Det vill säga, vad som formar undervisningen i klassrummet avgörs av 

processer långt bortom dess fysiska väggar.  

För att mäta det utsatta målet är digitaliseringen därför som tidigare nämnt tvunget 

att kvantifieras till ersättningsbara standardvärden som kan skära genom olika samband 

och kontexter.149 Här bör åter igen poängteras att resonemangen är utläggningar baserade 

på tolkningar i enlighet med urbäddningstesen (se avsnitt 3.1.1), men som förnämligen 

tycks bära på en viss relevans då det på följande sida i proposition 2011/12:1 mycket 

riktigt avhandlas hur måluppfyllelsen kan mätas med stöd av operationaliserade 

indikatorer (se bilaga 8.2).  

För att summera indikatorerna är de strukturerade efter två huvudteman: It ska 

användas för att främja hållbar tillväxt och It ska bidra till förbättrad livskvalitet och till 

att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag.150 Vilket såhär långt 

visserligen inte framstår som några obefogade mål i relation till samhället, men som inte 

heller explicit uttrycker någon koppling till skolväsendet samt dess uppdrag. Granskas 

indikatorerna ytterligare blir det snabbt tydligt att de tillika inte verkar vara 

operationaliserade för ett sådant syfte, då inga av de tjugofyra indikatorerna mäter värden 

 
147 Regeringskansliet, 2017a, s. 3. 
148 PROP. 2011/12:1, s. 85. 
149Jfr. Giddens 1991, s. 28. 
150 PROP. 2011/12:1, s. 86.  
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av digitalisering som i en direkt mening kan kopplas till kunskap eller skolväsendet per 

ser. Istället framgår procentuella indikationer som exempelvis ”andel företag med minst 

10 anställda som använder datorer”151 och ”andel individer som under året köpt eller 

beställt varor och tjänster över internet”152 (se bilaga 8.2). Med anledning av detta kan jag 

inte låta bli att undra: varför tycks skolväsendets digitaliseringsstrategi ha som ändamål 

att uppnå ett mål som inte avser mäta skolans digitalisering? 

I skrivande stund, har så långt som propositionen för 2021 års budget lämnats in, 

och mot bakgrund av ovanstående reflektion finner jag det relevant att belysa hur det 

reviderade digitaliseringsmålet i proposition 2011/12:1 kommit att operationaliseras i 

relation till mer samtida mått.  

Under rubriken Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder i proposition 

2020/21:1 står det skrivet: 

 
För att följa upp digitaliseringspolitiken används bl.a. följande indikatorer från 
Digital Economy och Society Index 2020 (DESI) samt Eurostat som visar Sverige 
i relation till övriga länder inom EU.153 

 

Därefter följer en mängd rankningsmätningar av DESI och Eurostat (se bilaga 8.3) med 

indikatorer som kvantifierar digitaliseringen till jämförbara mått mellan länder, tvärs i 

tidsrummet. Således skiljer sig indikatorerna tydligt från de som presenterats i proposition 

2011/12:1, även om det redan då förekom ett tämligen utbrett fokus på internationella 

rakningsmetoder (se bilaga 8.2). En annan skillnad är att indikatorerna till synes är mer 

komplexa i sin sammansättning, dels till det ökade antalet, dels till sin utformning och i 

någon mån avsedda ambition. Detta manifesteras exempelvis i delmätningen Sveriges 

övergripande ranking avseende humankapital154 utförd av DESI, som insinuerar att det 

finns en strävan att även mäta djupet och inte enbart vidden av förmågorna, som i 

proposition 2011/12:1. Men vad innebär egentligen humankapital i detta sammanhang 

och hur uppmäter DESI det?  

I DESI:s senaste rapport från 2020 uppges 6 procentuella indikatorer för mätningen 

av humankapital: 1) at least basic digital skills, 2) above basic digital skills, 3) at least 

basic software skills, 4) ICT specialists, 5) female ICT specialist, 6) ICT graduates.155 

 
151 PROP. 2011/12:1, s. 86. 
152 PROP. 2011/12:1, s. 86. 
153 PROP, 2020/21:1, s. 91. 
154 PROP, 2020/21:1, s. 91. 
155 Digital Economy and Society Index (DESI). Human capital, 2020, s. 3.  
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Desto högre procentsats, desto högre humankapital. Indikatorerna innehåller även termer 

som digital skills (sve: digital kompetens) som vidare definieras av DESI som:  
 
Digital skills range from basic usage skills that enable individuals to take part in 
the digital society and consume digital goods and services, to advanced skills that 
empower the workforce to develop new digital goods and services.156 

 

Vad som först, i digitaliseringspolitikens uppdaterade mätningar, förefaller vara 

indikatorer som gränsar till kognitiva och kunskapsmässiga förmågor, kan vid en vidare 

granskning istället liknas vid standardiserade måttenheter157 som kvantifierar 

digitalisering till ett standardvärde av antalet IT-specialister på marknaden eller förmågan 

att konsumera eller producera digitala varor på marknaden. Vilket åter tar oss tillbaka till 

tanken om att systemets, vars transaktionsvärde faller inom ramen för kvantifieringen av 

digitaliseringen, inte tycks vara skapat av eller för skolan.    

 

5.3 Institutionell reflexivitet 
Den institutionella reflexiviteten kännetecknar det senmoderna livets föränderliga 

natur158 och är den förändringsprocess, utav samtliga tre, som möjligen framträtt allra 

tydligast i granskningen av det empiriska underlaget. Redan i flera av de citat som 

behandlades i avsnitt 5.1 förekom uttryck som flexibilitet och omställningsförmåga, vilka 

i sin andemening i någon bemärkelse kan förenas med den reflexiva avsikten. Men för att 

visa på bredden av empirins senmoderna associationer, så granskades exempelparagrafer 

som ännu ej behandlats i analysen.  

 I bilagan till regeringsbeslutet om den nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet (U2017/04119/S) står det skrivet:  

 
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. Det handlar om att identifiera nya lösningar som 
möjliggörs av digitalisering, bedöma dess relevans och sedan utveckla och använda 
de som är relevanta. Det handlar även om att ha en förmåga att driva och leda 
utveckling med stöd av digitalisering. 159  

 

 
156 Digital Economy and Society Index (DESI). Human capital, 2020, s. 3. 
157 Jfr. Giddens 1991, s. 28. 
158 Giddens, 1991 s. 31. 
159 Regeringskansliet 2017a, s. 3. 
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Syftet för strategin skrivs ut explicit och behandlar möjligheten för eleverna att erhålla de 

kunskaper som anses nödvändiga för livet, arbetslivet samt för den framtida 

kompetensförsörjningen. Vidare handlar syftet om att identifiera nya lösningar som 

digitaliseringen medför samt ha förmågan att driva igenom dessa. Själva essensen i citatet 

utkristalliserar den föränderlighet som å enda sidan är möjlig med digitaliseringen, och å 

andra sidan är eftersträvansvärd med stöd av digitaliseringen. Det verkar således inte 

finnas en ambition av att på något sätt motsätta sig den förändring som digitaliseringen 

medför. Liknande resonemang förekommer på flera ställen i bilagan och nedan 

exemplifieras två stycken som istället belyser den reflexivitet som tycks inrymmas i 

digitaliseringen per se:  

 
Digitaliseringen är en pågående process. De förmågor och kunskaper som kan 
sägas utgöra digital kompetens i dag är nödvändigtvis inte tillräckliga för att utgöra 
digital kompetens om några år. Barn och elever bör så långt det är möjligt få med 
sig de förmågor som behövs för att kontinuerligt kunna uppdatera och utveckla sin 
digitala kompetens. 160 
 
I strategin används därför uttrycket adekvat digital kompetens för att tydliggöra att 
den digitala kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl 
användande som verktyg. Uttrycket adekvat digital kompetens används även för 
att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå för digital kompetens 
då den successivt behöver utvecklas utifrån samhällets krav och barns och elevers 
förutsättningar.161  

 
Redan i första styckets inledande mening ringas den reflexiva kärnan in – digitaliseringen 

är pågående. Därför kan inte eleverna nödvändigtvis erhålla en digital kompetens, i sin 

absoluta form och inom en given tidsram, eftersom dess innebörd kan komma att 

revideras.162 Av den anledningen bör eleverna anskaffa förmågorna som krävs för att 

sedan själva kontinuerligt uppdatera den egna digitala kompetensen. Digitaliseringen 

framställs inte enbart som reflexiv till sin natur, utan anbefalles även tjäna som ett verktyg 

för att lära eleverna att själva bli reflexiva utövare, för att slutligen på egen hand 

kontinuerligt ompröva den digitala kompetens som de hitintills förvärvat.  

 I det andra stycket förtydligas denna tolkning, eftersom det står skrivet att uttrycket 

adekvat digital kompetens tas i bruk för att tydliggöra att det inte är möjligt att precisera 

en absolut nivå för digital kompetens på grund av dess föränderlighet.  Vilket för övrigt 

 
160 Regeringskansliet 2017a, s. 3. 
161 Regeringskansliet 2017a, s. 3. 
162 Jfr. Giddens, 1991 s. 166. 
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är något utav en lite underlig formulering i relation till strategins huvudmål som har siktet 

inställt på att bli bäst i världen på att använda sig av digitaliserings möjligheter163, samt 

till de indikatorer som tagit fram för att mäta detta (se avsnitt 5.2). Tar indikatorerna höjd 

för en sådan kontinuerlig omprövning eller är formuleringen i sig själv ett uttryck för 

reflexivitetens dynamik? Det vill säga, att allt kan förkastas i nästa ögonblick – även 

tidigare uppsatta mät- och resultatindikatorer.  

 De reflexiva inslagen slutar inte där, utan återfinns även på andra ställen i empirin. I 

regeringens skrivelse (2017/18:47) om den politiska riktningen för 

digitaliseringsstrategin stipuleras följande:  

 
Digital kompetens innefattar även förmågan att följa med i den digitala 
utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att 
kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller företags 
innovationsförmåga och konkurrenskraft. Digitaliseringskommissionen har 
identifierat förstärkt kompetens som ett strategiskt viktigt område för en 
framåtriktad digitaliseringspolitik.164 
 

Skrivelsen antyder, precis som bilagan till digitaliseringsstrategin, att digitaliseringen är 

elementär för samhällets föränderlighet och därför också för den som ska leva och verka 

i ett sådant samhälle. I ovanstående paragraf förtydligas den aspekt av digital kompetens 

som är särskilt viktig för elevens senare möjlighet till anställning. Digital kompetens 

handlar om möjligheten att få och behålla en anställning, eller om möjligheten att kunna 

driva företag samt stärka företagets konkurrenskraft – allt inpaketerat i den samlade 

visionen om en framåtriktad digitaliseringspolitik.  Igen, framträder en inbyggd 

reflexivitet i digitaliseringspolitiken – det handlar inte enbart om att komma över ett 

arbete eller starta ett företag – eleven ska dessutom kontinuerligt ompröva sig själv för att 

utveckla självet eller företaget i enlighet med marknadens logiker. Digitaliseringen verkar 

i detta avseende kokas ner till ett av marknadens många verktyg, varpå förmågorna inom 

konceptet digital kompetens till stor del legitimeras av elevens förhållande till 

marknaden. I stycket nedan framkommer denna relation mellan skolväsendet, eleven och 

marknaden desto tydligare:  
 
I ett kunskapsbaserat digitalt samhälle med snabba omställningar är dialogen 
mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden av avgörande vikt. 
Utbildningssystemet behöver i större utsträckning matcha arbetsgivares behov av 

 
163 Regeringskansliet 2017a, s. 3. 
164 Regeringskansliet 2017b, s. 8. 
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digital kompetens. De befintliga samverkansformerna behöver utvecklas och 
kompletteras. Det gäller såväl mellan gymnasieskola och vuxenutbildning och 
arbetslivet som mellan den högre utbildningen, forskningsinstitut och 
näringslivet.165 
 

Utbildningssystemet förfäktas bära på en ledande roll i dialogen mellan marknaden och 

den digitala kompetensen. Rätt kompetens ska matchas med rätt arbetsgivare och här 

spelar gymnasieskolan, vuxenutbildningen, den högre utbildningen, forskningsinstituten 

och näringslivet en avgörande roll. I detta avseende framställs den digital kompetensen 

inte nödvändigtvis som elementär för elevens kunskapsutveckling per se, utan snarare 

som ett kompletterande verktyg som gör eleven anställningsbar i relation till marknadens 

kontinuerligt svängande – reflexiva – dynamik. Detta tar oss in på nästa paragraf, även 

den citerad ur regeringens skrivelse (2017/18:47) om den politiska riktningen för 

digitaliseringsstrategin: 
 
Rörlighet på arbetsmarknaden i stort ska eftersträvas. Genom incitament för 
fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling förbättras också en 
sådan rörlighet. Digitaliseringsutvecklingen innebär att arbetsmarknaden förändras 
och det medför att arbetsgivare, såväl privata som offentliga, behöver ta ökat ansvar 
för att bidra till ett livslångt lärande.166  

 
Om läsaren vid denna punkt än skulle förhålla sig osäker till skrivelsernas politiska 

ställningstagande i relation till arbetsmarknadens rörlighet så framgår det desto tydligare 

här. Arbetsmarknadens rörlighet är eftersträvansvärd och det ska finnas incitament som 

fortsatt stimulerar en sådan process. Syftet för kompetensutvecklingen är således inte 

framtaget med ambitionen att eleven, i brist på en stabil trygghet, ska kunna förvärva  

kunskaper som möjligen leder till privilegiet av en trygg anställning, utan snarare förvärva 

kunskaper som leder till en anställning – just nu. Lärandet formuleras som livslångt, varpå 

eleven aldrig, i en definitiv mening, kan luta sig tillbaka mot en trygg tillvaro. En sådan 

trygghet skulle motsätta sig det senmoderna livets reflexiva dynamik – hur ska 

reflexiviteten annars upprätthållas om inte alternativet av en trygg och solid tillvaro lyser 

med sin frånvaro?167  

 Reflexiviteten framträder även i de reviderade läroplanerna, om än i skäligen mer 

subtila former: 

 

 
165 Regeringskansliet 2017b, s. 10. 
166 Regeringskansliet 2017b, s. 10. 
167 Jfr. Giddens, 1991 s. 104f. 
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Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individens och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna 
se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information.168 

  
Inledningsvis beskrivs det hur digitaliseringen påverkar utvecklingen för samhälle och 

elev, varför det är vikt att skolan ska bidra med en ökad förståelse för detta. Därefter riktas 

fokus från en övergripande förståelse för digitaliseringens inverkan till att - kritiskt och 

ansvarsfullt - kunna omsätta digitaliseringen i praktiken. Eleverna ska lära sig hur de blir 

aktiva utövare av digitaliseringen för att bland annat kunna utvinna dess möjligheter - 

men inte utan att förstå de risker som detta kan medföra. Inledningsvis motiverar 

formuleringen digitaliseringens relevans för skolväsendet mot bakgrund av 

digitaliseringens föränderliga inverkan på det samhälle som ramar in tillvaron för 

eleverna. Därefter responderar formuleringen med att lösningen tycks ligga i att skolan 

därför ska skapa digitala utövare som i sin tur kan fortsätta driva på samma process. Det 

senare, framgår även i citatet nedan: 
 

Eleverna ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga 
att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.169  

 

Elevernas förmåga att orientera sig i vad som beskrivs som en komplex verklighet är 

central, och för att kunna uppnå detta är deras förmåga att finna, tillägna sig och använda 

ny kunskap viktig. Förvisso behöver detta inte per automatik betyda att den nya 

kunskapen nödvändigtvis ersätter, och i en reflexiv mening, förkastar den tidigare 

kunskapen. För att fortsätta sökandet på en förklaring vänder jag mig därför till 

läroplanernas kommentarmaterial där följande stipuleras: 

 
Digitaliseringen sker i en tid som kännetecknas av hög förändringstakt. Den 
förändring av samhället som digitaliseringen för med sig innebär att eleverna 
behöver förstå hur digitala verktyg och medier ger individen möjligheter att 
påverka både sin egen situation och samhällsutvecklingen. Det handlar om att 
förstå hur den digitala utvecklingen påverkar arbetsliv, arbetsmarknad, 
infrastruktur, attityder och värderingar, vilket i praktiken innebär förändrade sätt 
att kommunicera, utföra tjänster och utnyttja offentlig service.170 

 
168 SKOLFS 2010:37, s. 3; SKOLFS 2011:144, s. 4. 
169 SKOLFS 2010:37, s. 2; SKOLFS 2011:144, s. 3. 
170 Skolverket 2017a; 2017b, s. 10. 
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Även här framhålles digitaliseringens höga förändringstakt samt den omställning av 

samhället som detta medför. Vad som därpå skiljer detta citat från föregående är att det 

även framkommer att digitala verktyg kan användas för att påverka både 

samhällsutvecklingen samt elevens egen situation. För att kunna göra detta behöver 

eleven först förstå hur den digitala utvecklingen påverkar bland annat arbetsliv, 

arbetsmarknad och värderingar vilket i praktiken – enligt Skolverket – innebär förändrade 

kommunikations- och handlingsmönster.  Trots att begrepp som värden förkommer i 

texten känns huvudbudskapet tämligen pragmatiskt, eftersom förvärvade värderingar 

därförutom ska kunna förevisas och omsättas i praktiska former. På så sätt kan 

digitaliseringen användas på ett sätt som ger reell styrning i elevens rådande livssituation 

– genom att eleven kontinuumt omprövar sig själv samt sina handlingar.  

 Liknande tendenser framgår i citatet nedan:  
 
Det handlar bland annat om att förstå att det är människan som har skapat digitala 
tekniska lösningar och att det är också människan som har möjligheter att förändra 
dem och komma på nya lösningar.171 

 

Citatet är hämtat från ett avsnitt i kommentarmaterialet som beskriver olika aspekter av 

begreppet digital kompetens, varav en förmåga är att förstå hur människan skapat tekniska 

lösningar och att det därför ligger inom elevernas räckvidd att söka sig efter att förändra 

samt förnya dessa. Hur reflexiviteten - genom digitaliseringen - söker sig in i människans 

självmedvetande och får reella följder för elevens egenupplevda situation leder oss in på 

nästa avsnitt om självet i den senmoderna epoken.  

 

5.4 Självet och politikens kolonisering av framtiden 
I ovanstående avsnitt har empirin tolkats mot ljuset av Giddens tredelade 

förändringsdynamik för att söka likheter men också förklaringar i digitaliseringsstrategins 

ideologiska dimension. I detta avsnitt kommer analysen mot bakgrund av föregående 

tolkningar att, i ett nästa steg, ringa in hur tillvaron som reflexivt omorganiserar tid och 

rum med stöd av urbäddningsmekanismerna tränger in i livets alla aspekter och påverkar 

 
171 Skolverket 2017a; 2017b, s. 9. 
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såväl utformandet av självet samt politiken i det senmoderna samhället - med den 

gemensamma strävan att kolonisera framtiden i undvikandet av risker.172 

 
 
5.4.1 Förvaltandet av självets reflexiva projekt  
Den självskapade identiteten är i sitt elementära väsen en reflexiv handling, eftersom 

aktiviteten ger människan utrymmet att omskapa och rekonstruera perceptionen av sig 

själv.173  Enligt denna vinkel är inga identitetsattribut givna eller definitiva, inte heller de 

som tidigare varit styrda mot bakgrund av biologisk determinism. Istället styrs attributen 

av aktiva, såväl som mindre aktiva, livsstilsval. Nedan kommer jag att belysa några 

exempel från analysens tidigare tolkningar som sammanfaller, överlappar och kongruerar 

med självets reflexiva projekt.   

I analysens första avsnitt (5.1) som behandlar åtskiljandet av tid och rum förekom 

begreppet flexibilitet flitigt. Bland annat innehöll citaten formuleringar som: flexibla 

möten, flexibelt utbildningsutbud och flexibel utbildning. Flexibiliteten är relativ, elastisk 

och adaptiv och upplöser det definitiva handlandet, vilket naturligtvis flyter väl samman 

med det reflexiva självet. På så vis kan eleven omättligt utforska sina livsstilsval utan 

risken för stagnation, eftersom skolan som institution tycks gå i god för att stimulera 

flexibla elever, som i sin tur stimulerar det flexibla samhället.  I denna aspekt 

representerar uttrycket flexibilitet inte enbart det relativa och obestämda, utan även det 

tidsrumsliga upplösandet. I samband med att tiden och rummets betydelse blir allt mer 

dämpad, till förmån för förslagen om en ökad distans- och fjärrundervisning174, skapas 

ännu fler valmöjligheter för eleven i dess livsplanering. Genom att kringgå 

lagbundenheter som tid och geografisk lokalitet försvinner många av de barriärer som 

tidigare ramat in och avgränsat eleven i dess valmöjligheter och identitetsskapande. Desto 

fler barriärer som faller, desto fler blir valmöjligheterna.  

I nästkommande avsnitt (5.2) om de senmoderna urbäddningsmekanismerna har 

resonemangen sin upprinnelse i de citat som i huvudsak behandlar mätindikationerna för 

den digitaliseringspolitik som återfinns i proposition 2011/12:1 och 2020/21:1. 

Kunskapens standardisering såväl som kvantifiering är tämligen inget häpnadsväckande 

i relation till skolväsendets redan meritokratiskt etablerade system. Men något som stack 

 
172 Jfr Giddens, 1991, s.142; 253f. 
173 Giddens, 1991 s, 67. 
174 Regeringskansliet, 2017a s. 12f. 
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ut i målen för skolväsendets digitaliseringspolicy är att de inte tycktes korrelera med 

resultatindikatorerna, som tenderade att istället uppmäta förmågor som skildrade 

konsumtion eller utvecklandet av varor och tjänster på den digitala marknaden. Även 

detta knyter an till det reflexiva projektet, då kunskapen om digitalisering kvantifieras till 

en omätlig aktivitet – konsumtion. Människan kan inte uppnå en fulländad konsumtion, 

eftersom ett sådant tillstånd inte är definierat. Människan kan bara konsumera. Därför 

måste självet i likhet med Giddens resonemang175 ständigt vara ostillat och i ständigt 

begär efter mer, vilket leder oss in till nästa avsnitt (5.3) som behandlar den institutionella 

reflexiviteten.  

Den institutionella reflexiviteten, på en samhällelig nivå, blir i någon mån det 

reflexiva självets förutsättning men också konsekvens. Ur bilagan till regeringsbeslutet 

om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S) citerades 

bland annat hur digitaliseringen betraktas som pågående och att den digitala kompetensen 

därför var föränderlig. Implicit betyder det att eleven, oavsett sina livsstilsval eller 

vattentäta livsplaneringar inte kan uppnå tillståndet av en fullgod digital kompetens, de 

kan bara tillskaffa sig vad som beskriv som adekvat digitalt kompetenta – just nu. Vidare 

beskrevs det i regeringens skrivelse (2017/18:47) om den politiska riktningen för 

digitaliseringsstrategin att rörligheten på marknaden är eftersträvansvärd. Genom 

digitaliseringens tekniska framsteg kan drömmen om det livslånga lärandet, och en 

beständig rörlighet besannas. Vilket innebär, att inte ens självets försök att kolonisera 

framtiden, genom planeringar och val, blir immuna mot reflexiviteten. Livsplaneringarna 

är enbart planeringar – tillsvidare – och valen tycks endast leda till fler. Genom 

avsaknaden av ett tryggt och uppnåeligt tillstånd i digitaliseringspolitiken, torde således 

även självets undvikande av risk bli reflexivt eftersom även riskerna uppenbarar sig i 

föränderliga skepnader. Med andra ord så blir essensen i det livslånga lärandet, i relation 

till den eftersträvade rörligheten på marknaden, själva bekräftelsen av det reflexiva 

självets existens och verkan – av och genom digitaliseringen.       

 
5.4.2 Den senmoderna dagordningen  
Den senmoderna politiken beskrivs i avsnitt 3.1.3 som en politik, som efter det att en viss 

grad av emancipation är uppnådd, ägnar sig åt det reflexiva självets 

 
175 Jfr. Giddens, 1991 s. 101; 166. 
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självförverkligande.176 Det är en politik, som i hög grad ägnar sig åt beslut som bygger 

på moralisk, existentiell och partikulär valfrihet vilket således samtidigt leder till att 

skapandet av en allmän konsensus är mycket svår. 177 Den så kallade livspolitiken, i.e. 

politiken om valfrihet, genomtränger och följer analysen likt en röd tråd och nedan 

kommer jag att belysa några framträdande exemplen.  

I analysens första avsnitt (5.1) som behandlar åtskiljandet av tid och rum har jag 

redogjort för hur ordvalet flexibilitet förekommer vid flera olika scenarion. Likt dess 

påverkan på självet går det i överförd mening att applicera termen på den politiska 

inriktningen. Genom formuleringar i bilagan till regeringsbeslutet om den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S), som exempelvis ”möjligheter 

till flexibla möten [egen kursivering]”178 samt ”genom att erbjuda möten mellan dessa 

grupper som vare sig är samtidiga eller på samma plats [egen kursivering]”179 framställs 

flexibiliteten som tämligen eftersträvansvärd. Det är ”frihet till” flexibilitet, snarare än 

”frihet från” flexibiliteten som förefaller angelägen för den politiska dagordningen. Vad 

gäller inställningen till det tidsrumsliga åtskiljandet benämns även fjärr- och 

distansundervisningen som nya möjligheter180, vilket åter igen ingjuter en positiv prägel 

på den tidsrumsliga tömning som redan pockar på.  

I regeringens skrivelse (2017/18:47) om den politiska riktningen för 

digitaliseringsstrategin står det att ”digitalisering möjliggör ett större och mer diversifierat 

utbildningsutbud även på orter som inte har högskolor och universitet [egen 

kursivering].181 Uttrycket möjliggör manifesterar även här digitaliseringens progressiva 

egenskaper, där den digitala tekniken råder bot på det tidsrumsliga avståndet. Även de 

elever som i en fysisk bemärkelse inte befinner sig i en direkt anslutning till ett lärosäte, 

ska kunna få ta del av dess undervisning. Resonemanget gör sig även tydligt på andra 

ställen i skrivelsen ”flexibel nätbaserad utbildning bidrar både till att öka möjligheterna 

att studera oavsett var man bor [egen kursivering]” 182 varpå incitamenten för 

digitaliseringens tidsrumsliga upplösande är tydliga.  

I avsnitt 5.2 om det senmoderna urbäddningsmekanismerna står sig likaledes den 

politiska riktningen tydlig ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

 
176 Giddens, 1991, s. 253f. 
177 Giddens, 1991, s. 253ff. 
178 Regeringskansliet 2017a, s. 12f. 
179 Regeringskansliet 2017a, s. 12f. 
180 Regeringskansliet 2017a, s. 12f. 
181 Regeringskansliet 2017b, s. 10. 
182 Regeringskansliet 2017b, s. 10. 
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digitaliseringens möjligheter [egen kursivering]”.183 Det tidigare målet, ”Sverige ska vara 

ett hållbart informationssamhälle för alla” 184 togs således ur bruk, vilket visar på ett 

tydligt skifte – från att definiera och värdera digitaliseringspolitiken utifrån nationella 

mått till att komparativt evaluera den utifrån internationella behållningar. För att kunna 

genomföra sådana jämförelser och politikens avsedda verkan behöver målet 

operationaliseras, vilket framgår i de resultatindikationer som skildras i skrivelsen (se 

bilaga 8.2). Blott operationaliseringen talar för en urbäddningstendens, där 

digitaliseringen transformeras in till mätbara standardvärden, och indikatorernas 

utveckling från 2011/12 års proposition till 2020/21 års proposition (se bilaga 8.2 och 8.3) 

tyder på att det inte föreligger någon avsikt att hejda en sådan progression. Tvärtom, tycks 

indikatorerna följa ett mönster där de blir desto fler till sin sammansättning (se avsnitt 

5.2) och där det finns ett intresse av att mäta resultaten av digital kompetens samt 

effekterna som en ökad digital kompetens kan bidra med i annat lärande. Det vill säga, 

hur eleven kan uppnå den typen av digital kompetens som kan användas för att förbättra 

kunskapsresultateten och öka måluppfyllelsen.185 Digitaliseringen framställs således – i 

dubbel bemärkelse – som betydelsefull för den önskade kunskapskvantifieringen, dels 

genom digitaliseringens kvantifierbara värde per se, dels genom digitaliseringens 

validering av andra kvantifierade kunskapsresultat.  

I det tredje avsnittet (5.3) som behandlar institutionell reflexivitet beskrivs 

digitaliseringen som pågående och att termen med tiden därför kan komma att 

omdefiniera sig själv.  Därför ”bör [barn och elever] så långt det är möjligt få med sig de 

förmågor som behövs för att kontinuerligt kunna uppdatera och utveckla sin digitala 

kompetens”.186 Inställningen tycks vara att barn och unga mer eller mindre ska acceptera 

digitaliseringen och att erhålla förmågan att uppdatera sig själva för att svara mot 

utvecklingen – var den än må leda. Skolan som institution ska överföra förmågan i hur de 

blir reflexiva utövare i en reflexiv kontext som i en kontinuum mening inte tillskrivs något 

uppnåeligt sluttillstånd. Citatet får dessutom en desto tyngre betydelse när det ställs i 

kontrast till andra skrivelser. Exempelvis, bekräftas den reflexiva riktningen även i 

regeringens skrivelse (2017/18:47) som stipulerar att ”digital kompetens innefattar även 

förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och 

 
183 PROP. 2011/12:1, s. 85. 
184 PROP. 2011/12:1, s. 85. 
185 Regeringskansliet 2017a, s. 7. 
186 Regeringskansliet 2017a, s. 6. 
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behålla en anställning”.187 Att eleverna erhåller den reflexiva förmågan att uppdatera sig 

i enlighet med digitaliseringens utveckling är således inte bara angeläget utan även 

avgörande för deras inträde och uppehälle på arbetsmarknaden. Åter igen, ställs det höga 

krav på elevens anpassningsförmåga till förmån för marknadens, eller systemets, 

oberoende.  

Beträffande livspolitikens anspråk för människans handlings- och valfrihet, 

återfinns tendenser för detta i Skolverkets material, ”eleverna behöver förstå hur digitala 

verktyg och medier ger individen möjligheter att påverka både sin egen situation och 

samhällsutvecklingen [egen kursivering]”. 188 I digitala verktyg inryms möjligheter för 

eleven som med stöd i sitt handlande kan komma att forma framtida utfall, för såväl sin 

egen som samhället utveckling. Skolverkets hållning ger således bäring till riktningen av 

att eleverna ska förstå dess möjligheter och således valmöjligheter att forma sitt eget liv.  

 

5.5. Vilket samhälle avser digitaliseringsstrategin reproducera? 
I avsnitt 3.3 beskrivs Bourdieus och Passerons teori om det franska utbildningssystemets 

reproducerande funktion. Teorin härstammar från den franska utbildningskontexten 

under modernitetens sena 60-tal och saknar således både en direkt anknytning till det 

svenska skolväsendet samt de senmoderna förändringsprocesser som uppsatsen ämnar 

undersöka. Trots detta, vill jag hävda att teorins skildringar av systemets inbyggda 

reproduktion – genom och inte mot subjekten - kan berika analysen med betydelsefulla 

perspektiv. Men eftersom Bourdieus analys om den reproducerande skolan tillhör en 

föregående tidsepok moderniteten, svarar resultaten om den klassproducerande skolan i 

en traditionell mening mot dåtidens reella klassystem. Mot det klassystem som 

definierades mot bakgrund av graden av exploatering och som modernitetens 

emancipatoriska politik ämnade frigöra sig från.189 Giddens däremot, gör inga explicita 

anspråk på att definiera eller förstå det senmoderna samhället mot bakgrund av givna 

klasstrukturer, utan skildrar istället senmoderniteten som ett tillstånd, där aktiviteten 

koordineras genom senmodernitetens radikala dynamik: tidsrummets åtskiljande, 

urbäddningsmekanismerna och den institutionella reflexiviteten.190 Därför, kan 

validiteten av den klassreproducerande skolan emellertid avfärdas i en analys som avser 

 
187 Regeringskansliet 2017b, s. 8. 
188 Skolverket 2017a; 2017b, s. 10. 
189 Jfr. Giddens, 1991, s. 248ff. 
190 Jfr. Giddens, 1991. 
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förstå det svenska utbildningsväsendets reproduktion inom kontexten för det senmoderna 

tillståndet. Men utbildningssystemets techneorienterade selektionsmekanismer – vilka 

enligt Bourdieu och Passeron möjliggör för utbildningssystemets samhällsformation och 

tillika objektiva erkännande – är möjligen mer reella och rationaliserade än någonsin. Så 

den stora frågan bottnar kanske främst i: om skolan – i och genom det pedagogiska 

handlandet - inte längre förmedlar de övre skiktens klassetos, vad förmedlar >och 

bevarar< skolan och i synnerhet digitaliseringsstrategin istället?  

  Den kulturanpassning som 60-talets franska arbetarklasselever frivilligt 

underordnade sig i det system som i förlängningen missgynnade dem är i huvudsak inte 

aktuell för denna analys. Istället riktas fokus mot det innehåll som förmedlas genom 

skolan och dess innehåll och vilka ideologiska intressen innehållet tjänar. Den stora 

skillnaden här skulle vara att utbildningssystemet i någon mening inte tjänar ideologiska 

intressen sprungna ur ett övre klasskikt, utan istället svarar mot senmodernitetens 

reflexiva dynamik. Det vill säga, att utbildningsväsendet tenderar att forma reproducenter 

av och för senmoderna ideologiska antaganden, genom utbildningsväsendets oberoende. 

På så vis kan systemet – och ideologin - verka genom undervisningen och i förlängningen 

människorna istället för mot dem, i en föreställning av att de har en valfrihet i.e. den 

livspolitik som i sin tur tjänar det reflexiva självets intressen. Som belägg för detta visar 

analysen (5.1–5.4) hur digitaliseringsstrategin fullkomligt genomsyras av senmoderna 

värden, varför strategin i någon mening inte kan förstås i sin helhet utan att dess roll i ett 

större ideologiskt sammanhang tas i anspråk. Så, om vi antar att det finns en outtalad 

socialisering som vilar på senmoderna idéer, latent inbyggda i utbildningssystemet och 

som genom dess lärare och elever tenderar att reproducera sig själv – vilken typ av elev 

är det som digitaliseringsstrategin premierar? 

 I avsnitt 5.1 skildras det hur tekniska innovationer möjliggör undervisningens 

oberoende från faktorer som tid och rum. Genom att bädda ur undervisningen från dess 

sociala sammanhang kan undervisningen rationaliseras, men det framgår aldrig varför en 

sådan rationalisering är önskvärd. Eleven ska vara tidsrumsligt flexibel, men utan att 

denna tydligt själv vet varför. Rationaliseringen liknar därför något av ett självändamål, 

vilket är en tendens som återkommer även i avsnitt 5.2 som skildrar hur 

urbäddningsmekanismerna understödjer kvantifieringen och rationaliseringen av 

kunskap. Elevens praktiska kunnande premieras därför i högre grad än den mer 

svårmätbara och inneboende kunskapen, vilket framgick tydligt i dels de indikatorer som 

avsåg mäta graden av digital kompetens, dels i de formuleringar som förfäktade 
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digitaliseringens rationaliserande inverkan på den redan etablerade kunskapen. Istället, 

för att digitaliseringen framställdes som ett verktyg för att stärka kunskapen per se, 

tycktes digitaliseringen framställas som ett verktyg som huvudsakligen gynnade 

teknologiska och ekonomiska intressen – utanför skolans sfär. I praktiken, tar sig denna 

process uttryck i att skolan marknadsanpassas – och så även eleven. Detta framkommer i 

avsnitt 5.3, där den institutionella reflexiviteten genomtränger skolans funktion och där 

idén om det livslånga lärandet verkar som ett incitament för rörlighet på marknaden. Det 

vill säga, en utbildning som inte leder till någon trygghet i en absolut mening utan enbart 

en trygghet just nu.  

 Resultatet? En flexibel skola och tillika elev, som premierar den ändamålsrationella 

kunskapsprodukten framför människans inre kunskapsutveckling, i syfte att kolonisera 

den framtid vilken präglas av samma genomsyrande reflexivitet som skolan och eleven 

själv. Skolan och digitaliseringsstrategin erbjuder således, likt det utbildningssystem som 

Bourdieu och Passeron skildrade i Frankrikes 60-tal, inte eleven ett alternativ – ett 

frigörande. Eleven kan inte uppnå emancipation genom kunskap eftersom kunskapen 

transformerats in till något annat. Åter igen men under andra premisser så underordnar 

sig eleverna frivilligt det system som i förlängningen missgynnar dem, vilket simultant 

möjliggör för samma system att fortsätta reproducera sig själv och de idéer som systemet 

innefattar. Vad digitaliseringsstrategin således tycks göra, är att verka som en produkt 

men också en accelererande förutsättning för senmodernitetens fortlöpande dynamik.  
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6. Slutdiskussion 
 
 

Studiens övergripande syfte har varit att urskilja digitaliseringsstrategins ideologiska 

dimension. Följande frågeställningar formulerades: 

 

• Vilket ideologiskt innehåll går att utläsa i digitaliseringsstrategin, inom 

ramen för Giddens senmodernitetsteori? 

• Vad kan sedan detta ideologiska innehåll tänkbart utläsa om skolans idé, 

riktning och ideologiska funktion i det senmoderna samhället?   

 
Giddens tes om det senmoderna samhällets tredelade förändringsdynamik utgör stommen 

för analysen (3.2.4). Sedermera kontextualiserades tolkningarna utifrån en domänspecifik 

tematisering gällande självet och politiken i det senmoderna samhället (3.2.2–3.2.3) samt 

mot Bourdieu och Passerons tes om den reproducerande skolan (3.3.). På så vis initierades 

tolkningarna tämligen empirnära för att stegvis - i enlighet med den kritiska teorins 

dialektala tolkningssatser - positionera sig mot mer teoretiska utgångspunkter och 

sammanhang. Följande tre intressanta tendenser kunde utkristalliseras: stimulerandet av 

den institutionella reflexiviteten, urbäddningen av kunskap och utbildning samt 

marknadens dynamiska närvaro. Samtliga iakttagelser kommer att presenteras mer 

ingående nedan. 

 
6.1 Digitalisering som incitament för självets reflexiva förverkligande 
Livslångt lärande eller livslång flexibilitet? Att lära för livet eller att lära för 

omställningsförmågan? Utifrån dess skriftliga framställning tycks det som att 

digitaliseringsstrategins avsedda funktion tillhör det senare. Incitamenten för flexibla 

möten, flexibla utbildningsutbud och flexibla utbildningar främjar i första hand inte 

elevens inre kunskapsutveckling utan tenderar istället att premiera elevens position på 

marknaden och dess möjlighet att förvärva och bevara sin anställningsbarhet. Detta 

framgår såväl explicit som implicit i strategin och i dess formuleringar om det livslånga 

lärandet. Syftet med den flexibla koloniseringen av utbildningen verkar således inte syfta 

till att tillgängliggöra kunskapen i någon frigörande mening – genom tillgänglig kunskap 

blir människan fri att förstå och förändra världen. Istället formuleras den flexibla 

kunskapen som ett medel för att parera stagnation – genom tillgänglig kunskap blir 
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människan fri att förändra sig själv och därmed verka i den värld denna saknar 

medvetandet att förändra.   

 Om detta är det egentliga syftet för digitaliseringsstrategin är dock svårt för denna 

typ av studie att fastslå. I analysen tolkas de språkliga framställningarna utifrån ljuset av 

uppsatsens utvalda teoretiska ramverk, vilket skulle kunna ses som studiens styrka såväl 

som svaghet. Teorin understödjer avtäckandet av mindre tydlig ideologi, samtidigt som 

dess precision riskerar att gå miste om andra ideologiska perspektiv som skulle kunna 

vara betydelsefulla. Men liksom Johanssons studie, där mottagarens uppfattning har 

betydelse, ämnar analysen inte heltäckande skildra vad personen i fråga bakom 

formuleringen egentligen anser eller har för individuella förståelseramar kring det 

studerade fenomenet.191 Istället utgör analysen ett exempel på hur formuleringarna skulle 

kunna komma och tolkas och förstås. Att formuleringarna så pass genomgående kan 

tolkas som incitament för reflexivitet skulle således styrka problembilden som Johansson 

utgår från, även om det inte skulle vara dess ursprungliga intention.192 

 Med stöd av formuleringar som behandlar det livslånga lärandet argumenterar 

strategin för att eleverna ska uppmuntras till att kontinuumt omvärdera sig själv för att 

svara mot marknadens skiftningar. Detta markerar även en viktig skillnad mellan 

formuleringar som ett livslångt lärande och en livslång lust att lära. Det främre indikerar 

på en nödvändighet för att anpassa lärandet mot samhällsutvecklingen och det senare på 

en frihet driven av elevens inre kunskapsmotivation. Detta är visserligen inte förvånande, 

då utgångspunkten för uppsatsen grundas i Bourdieu tes om att utbildningssystemets 

praktik och innehåll svarar mot samhällets etablerade politik och intressen. Samtidigt 

bekräftar det i någon mån giltigheten för Söderlunds studie, som gjordes för över 20 år 

sedan, och att den fortfarande kan bära på en viss relevans för digitaliseringsutvecklingen 

i skolan.193 Formuleringarna i strategin indikerar på att skolans digitalisering tenderar att 

verka som ett medel för att få utbildningssystem att svara mot samhällets utveckling och 

dess etablerade ideologiska utgångspunkter, istället för att visionerna i högre grad växer 

fram i interaktion med utbildningssystem.194  

 Avslutningsvis kan strategin tolkas som ett sätt för reflexiviteten – att genom 

digitaliseringen – söka sig in i människans självmedvetande och praktik oavsett om det 

 
191 Jfr. Johansson, M. 1997.  
192 Jfr. Johansson, M. 1997. 
193 Jfr. Söderlund, A. 2000. 
194 Jfr. Söderlund, A. 2000. 
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är med en medveten intention eller inte. En sådan slutsats skulle kunna bestyrka 

digitaliseringens institutionalisering, där en digital omställning inte enbart innebär ett 

skifte mot en ökad IT-användning, utan söker sig in i och förändrar människans sociala 

praktik under djupgående strukturella mönster.195  

 
6.2 Digitalisering som incitament för kunskapens sociala urbäddning 
På vilka grunder legitimeras införandet av digital teknik i samhällets kunskapsfrämjande 

organ om inte för kunskapen? Men vilken typ av kunskap är det egentligen som 

digitaliseringsstrategin förfäktar? Kunskapen om teknik. Den techneorienterade 

kunskapen som valideras genom konkret handling. Strategin tycks inte intressera sig för 

den inneboende förståelsen, där tekniken erhåller en underordnad position i relation till 

kunskapen. Istället premierar strategin den kunskap som stimulerar den tekniska 

utvecklingen i.e. digitaliseringen och som erkännes först när eleven kan omsätta den 

enligt egen praxis. Detta framgår tydligt i strategins resultatindikationer, som 

operationaliserar graden av digital kompetens till ett standardvärde av antalet IT-

specialister på marknaden eller förmågan att konsumera eller producera varor på. Det vill 

säga, kvantifierade färdigheter som inte tycks vara skapta av eller för skolan som 

organisation. Detta leder oss åter igen tillbaka till Söderlunds resonemang om att 

formulerandet för skolans digitalisering tycks vara förankrat i visioner som kommer 

utanför skolans organisation med huvudfokus på att anpassa skolan till resterande 

samhällsutveckling. 196 

Vidare framgår det att digitaliseringen kan användas för att förbättra 

kunskapsresultat och öka måluppfyllelsen. Tekniken formuleras - i dubbel bemärkelse – 

som ett verktyg för de sociala urbäddningsmekanismerna att verka genom. Dels då dess 

tekniska funktion förväntas främja valideringen av andra kunskaper, dels genom att 

digitaliseringens egen kärna transformeras in till en valideringsbar – och därmed säljbar 

– produkt i.e. den digitala kompetensen. I det senare exemplet transformeras den digitala 

kompetensen in till ett attribut – en bytesvara – eftersom den tillskrivs ett egenvärde när 

den bäddas ut ur sitt sociala sammanhang. Kompetenser omvandlas till olika medier för 

utbyte, vilkas värde erkänns genom dess grad av validering. Detta behöver visserligen 

inte per automatik bära på en negativ laddning, då mätbarheten kan gagna det fortsatta 

 
195 Jfr. Grönlund, A. 2014; Jfr.  Lee, M. & Gaffney, 2008; Jfr. Iveroth, E., Hallencreutz, J. 2021. 
196 Jfr. Söderlund, A. 2000. 
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uppföljningsarbetet. Dock riskerar digitaliseringen genom en sådan operationalisering att 

feltolkas och förenklas till en rad praktiker som inte fångar komplexiteten av 

digitaliseringen och dess inverkan på djupgående sociala förändringar.197 I synnerhet om 

vi ska följa Söderlunds och Johanssons linje om att tolkning och kontext har betydelse 

för hur vi senare kommer att förstå och implementera tekniken.198    

 
6.3 Digitalisering som incitament för marknadens dynamik 
Marknadens dynamik gör sig ständigt närvarande i analysens olika delar och kanaliseras 

på många sätt genom senmodernitetens tredelade förändringsdynamik. Den digitala 

tekniken är i många avseende per se sprungen ur marknadens techneorienterade sfär 

eftersom tekniken besitter egenskaper som förmår rationalisera, effektivisera och 

förenkla.  Kanske är det därför digitaliseringsstrategins operationaliserade indikatorer så 

tydligt kämpar med att validera digital kompetens utanför marknadens sfär? Det vill säga, 

bortom transaktionsvärdet av konsumtion och produktion. Bortom människans 

deltagande på marknaden. För vad skolväsendet nu gör, är att inkorporera digitaliseringen 

så som den formulerats utifrån marknadens premisser, och applicera den – likt ett filter - 

på skolans institutionella uppdrag, kunskap och bildning. Detta skulle i alla fall utgöra en 

rimlig förklaring till varför strategins resultatindikatorer, som avser mäta samhällets 

samlade digitala kompetens, till stor del legitimeras av elevens förhållande till marknaden 

och inte till faktorer som bildning eller kunskap. Det skulle även åter igen kunna styrka 

Johanssons analys om att de teknikorienterade visioner som introduceras kan vara starkt 

förankrade i de ideologiska utgångspunkter som politikerna själv representerar.199 Men 

för att bekräfta detta skulle studien behöva kompletteras med en bredare analys gällande 

vilken ideologi som politikerna gör synlig i det politiska samtalet. 

 
6.4 En reproducerande senmodernitet som självändamål? 
Föga oväntat, skildrade analysen hur samtliga dokument som ingick i det empiriska 

underlaget genomsyrades av senmoderna uttryck. Digitaliseringsstrategin kan därmed å 

ena sådan beskrivas som en förbehållslös återspegling av det sociala, kulturella och 

politiska sammanhang som texten ingår i, och å andra sidan som ett uttryck för den 

 
197 Jfr. Grönlund, A. 2014; Jfr.  Lee, M. & Gaffney, 2008; Jfr. Iveroth, E., Hallencreutz, J. 2021. 
198 Jfr. Söderlund, A. 2000; Jfr. Johansson, M. 1997. 
199 Jfr. Johansson, M. 1997. 
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externa ideologi som formuleringsarenan representerar.200 Vad som framgår i analysen är 

att digitaliseringsstrategins innehåll och funktion blir ett medel för den tredelade 

förändringsdynamiken att verka genom (se avsnitt 3.2.1), där digitaliseringens anspråk – 

oavsett om det är dess intention eller inte – accelererar de tre processer som Giddens 

benämner som åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismerna och institutionell 

reflexivitet.   

 Som avhandlat i avsnitt 5.5 är det inte möjligt att analysera strategins – och 

skolans - förmedlade innehåll som en isolerad politisk process, utan att samtidigt 

ifrågasätta skolväsendets oberoende till det rådande samhällssystem som denna verkar 

inom. Relationen mellan utbildningssystemets relativa autonomi och dess beroende till 

resten av samhället är väsentlig. Här blir digitaliseringsstrategin per se själva valideringen 

på utbildningsväsendets införlivande av externa intressen, då strategin överideologiskt 

söker sig in i flera olika samhällsområden201 och placeras på skolan genom den 

uppifrånstyrning som mer eller mindre tycks ha präglat IT-politiken sedan den först 

gjorde entré i skolans organisation (se avsnitt 2.2). I likhet med tidigare satsningar, som 

inte sällan kritiserats för dess bristande intresse för teknikens inkorporering i det 

pedagogiska och kunskapsmässiga sammanhanget, är ändamålet samt indikatorerna även 

denna gång inte heller utformade för ett sådant syfte. Det tycks således, som att skolan 

åter igen tar sig an uppdraget att förmedla idéer, som inte är avsedda för 

utbildningsväsendets organisation. Istället verkar innehållet i strategin genomgående 

svara mot senmodernitetens reflexiva dynamik, vilket möjliggör för samma idéer att 

reproducera sig själv.202 Ett bevarande av det senmoderna samhället, men inte utan att 

reproduktionen progressivt accelererar sig själv genom digitaliseringens tekniska 

framsteg.203 Vad strategin på så vis tycks göra är verka som en produkt sprungen ur sin 

samhälleliga epok, samtidigt som dess tekniska kvalifikationer gör den till en 

accelererande förutsättning för senmodernitetens fortlöpande dynamik.  

Avsaknaden av ideologiska alternativ skulle enligt Giddens möjliggöra för 

accelerationen att fortgå.204 Inte någonstans i strategin påträffas något som kan liknas vid 

en motkraft till den digitalisering och det samhälle som återkommande karakteriserades 

av sin höga förändringstakt. Istället erbjuds eleverna, samt utbildningsväsendet, den 

 
200 Jfr. Johansson, M. 1997. 
201 Regeringskansliet, 2017a s. 3.  
202 Jfr. Bourdieu, P. & Passeron J. 2008. 
203 Jfr. Giddens, 1991; Jfr. Giddens 1996; Jfr. Bourdieu, P. & Passeron J. 2008. 
204 Jfr. Giddens, 1991; Jfr. Giddens 1996.  
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livspolitik (3.2.3) som Giddens menar saknar ett kollektivt medvetande utanför självets 

moraliska och existentiella ansträngningar och som därför är verkningslös i fråga om 

emancipation.205 På så vis kan ävenledes digitaliseringspolitiken antas vara ett medel för 

senmodernitetens tredelade förändringsdynamik att verka genom och cirkeln sluts.  

Strategin förfäktar förändringar, men det saknas genomgående förklaringar till varför 

förändringarna är motiverade. Det tycks på många sätt som att det senmoderna tillståndet 

i Giddens senmodernitetsteori uppfyllt sig själv. Utbildningsväsendet och tillika eleverna 

ska individualiseras, rationaliseras och bli mer flexibla utan att de själva vet varför. Tillika 

kräver de heller ingen förklaring utan ställer oreflekterat upp – vilket kanske är själva 

sinnebilden av att systemet reproducerar sig genom oss och våra handlingar och inte mot 

oss.206 Den senmoderna dynamiken skulle kunna ses som att den blivit en del av vårt 

tillstånd – en praktik så naturlig för oss att vi därför inte heller ifrågasätter den. Den bara 

är. 

 

6.5 Avslutande tankar: kunskapsfrämjande incitament eller trojansk häst?  
Studien har analyserat utifrån linsen av Giddens senmodernitetsteori och därav också 

tematiserats utifrån dess grundprinciper om det senmoderna samhällets utmärkande drag. 

Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket samt den kritiska teorins ifrågasättande 

anspråk, har typiska utsagor samt enstaka exempel för ideologiskt innehåll identifierats. 

Emellertid kan detta likväl betyda att strategins innehåll hade kunnat tolkas på ett 

annorlunda sätt vid en induktiv metod. 

Då studien främst berör tolkningar av möjliga incitament i de språkliga 

framställningarna går det inte att fastslå en egentlig intention bakom formuleringarna. Att 

beakta är också att studier och uppföljningar i såväl svensk som internationell kontext 

under en lång tid har visat på ett intresse att aktivt förbättra den rådande digitaliseringen 

av skolan. 207 Jag är därför trots resultaten för denna studie än övertygad om att det finns 

kunskapsfrämjande intentioner för utbildningsväsendets digitalisering, men att 

 
205 Jfr. Giddens, 1991; Jfr. Giddens 1996. 
206 Jfr. Giddens, 1991; Jfr. Giddens 1996; Jfr. Bourdieu, P. & Passeron J. 2008.  
207 Jfr. Blikstad-Balas. Still a long way to go – narrow and transmissive use of technology in the classroom, 
2020; Jfr. Genlott. Att lära I en digital värld, 2017; Jfr. Skolinspektionen 2011; Jfr. Skolinspektionen 2019. Jfr. 
Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. High access and low use of technologies in high school classrooms: 
explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 2001; Jfr. Söderlund, A. Det långa 
mötet. It och Skolan. Om spridningen och anammande av IT i den svenska skolan, 2000. 
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intentionerna inte förringar betydelsen om vilka avsikter med digitaliseringen som görs 

synliga för mottagaren.  

Om vi antar att det senmoderna tillståndet och dess karakteriserade drag trängt så 

djupt in i vår sociala verklighet att vi människor om möjligt inte reflekterar eller 

ifrågasätter den, så skulle det inte förefalla särskilt förvånande att detta även gällde 

skolans organisation. Det skulle även kunna vara ett bidrag till att förklara varför skolans 

digitalisering tycks inrymma en dualistisk tendens till att dels förfäkta kunskapsfrämjande 

incitament för lärandet som sådant, dels för tendenser av extern ideologi sprunget ur andra 

sfärer än de utbildningsmässiga. Att strategin således är oerhört ideologisk men att detta 

inte per automatik är ekvivalent med att den är medvetet ideologisk. Det skulle därav vara 

djupt intressant att vidare undersöka den frågan.  

 
6.5 Vidare forskning 

 
Studien visar på behovet av en ökad medvetenhet gällande motiven bakom den digitala 

teknikens implementering i skolan. Det behövs en fortsatt kritisk reflektion avseende vad 

det är vi för in i skolan samt på vilka sociala och politiska grunder detta görs. Vilken typ 

av digitaliserad skola vill vi ha och varför?  

 Denna studie koncentrerar sig främst på digitaliseringens ideologiska dimension, för att 

utifrån dess ideologiska innehåll fördjupa förståelsen för den framtida riktningen och 

utvecklingen för den digitaliserade skolan. Det skulle dock vara intressant att i en vidare 

studie förena samhällsvetenskapligt och teknologiskt teoretiserande genom exempelvis 

Heidegger, Latour, Winner med mera. I synnerhet i ett fokus som riktar in sig på framtida 

utvecklingsmöjligheter och hur ideologi och teknologi kan förstås i en samverkan.  
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8. Bilagor 
 

 
8.1 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (U2017/04119/S): 

fokusområden och delmål208 
 
Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet 
Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens, samt att det ska 
finnas en digital likvärdighet i skolväsendet.  

• Delmål 1:1, Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges 
förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens; 

• Delmål 1:2, Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga 
att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna; 

• Delmål 1:3, Personal som arbetar med barn och elever ska ha 
kompetens att välja och använda digitala verktyg i utbildningen. 

 
Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning 
Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg 
och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.  

• Delmål 2:1, Barn, elever och personal som arbetar med barn och 
elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och 
förutsättningar; 

• Delmål 2:2, Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk 
och pedagogisk support i verksamheten; 

• Delmål 2:3, De digitala lärresurser som används i undervisningen ska 
vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan 
utnyttjas effektivt; 

• Delmål 2:4, Digitaliseringen ska användas för att underlätta 
personalens arbetssituation i fråga om undervisning och 
administration. 

Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens 
möjligheter 
Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser 
ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital 
kompetens.  

• Delmål 3:1, Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning 
och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter 
och insatser; 

• Delmål 3:2, Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska 
genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser. 

 
208 Regeringskansliet, 2017a s. 3, Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Bilaga till 
regeringsbeslut I:1 (U2017/04119/S), Utbildningsdepartementet 2017-10-19. 
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8.2 Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 22 s. 86–87 

Tabell 4.2 Indikatorer på måluppfyllelse

 
 

 
2007  

 
2008  

 
2009  

 
2010  

Mål: It ska användas för att främja hållbar tillväxt      
Andel företag med minst 10 anställda som använder datorer  96 %  96%  96%  97%  
Andel företag med 1-9 anställda som använder datorer  i.u.  85%  85%  88%  
Andel företag med minst 10 anställda med tillgång till bredband   87 %  89%  95%  i.u.  
Andel företag med 1-9 anställda med tillgång till bredband  i.u.  74%  83%  i.u.  
Andel företag med minst 10 anställda som har automatiserat informationsutbyte med andra företags 
eller organisationers IT-system  

i.u.  32%  44%  43%  

Andel företag med 1-9 anställda som har automatiserat informationsutbyte med andra företags eller 
organisationers IT-system  

i.u.  17%  23%  i.u.  

Andel kvinnor resp. män som operativa företagsledare inom IT- och telekomsektorn1   8%  
89%  

8%  
89%  

9%  
89%  

i.u.  

Andel kvinnor resp. män vid högre IT-utbildningar (utexaminerade)2  22%  
78%  

20%  
80%  

19%  
81%  

18%  
82%  

Mål: It ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och 
företag    
Andel av befolkningen som har tillgång till internet i hemmet  84 %  88%  89%  91%  
Andel av befolkningen som har tillgång till bredband i hemmet4  71 %  74%  83%  85%  
Andel individer som under året köpt eller beställt varor och tjänster över internet  53 %  i.u.  63%  66%  
Andel individer som uträttat bankärenden över internet under året  57 %  65%  71%   75%  
Andelen företag med minst 10 anställda som använder internet vid kontakter med myndigheter för att 
söka information  

75%  84%  i.u.  90%  

Andelen företag med 1-9 anställda som använder internet vid kontakter med myndigheter för att söka 
information  

i.u.  71%  i.u.  76%  

Andelen företag med minst 10 anställda som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga 
elektroniska ärendehantering  

30%  37%  i.u.  41%  

Andelen företag med 1-9 anställda som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga 
elektroniska ärendehantering  

i.u.  26%  i.u.  32%  

Andelen företag med minst 10 anställda som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem   10%  14%  i.u.  18%  
Andelen företag med 1-9 anställda som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem  i.u.  6%  i.u.  7%  
Andel företag med minst 10 anställda som fakturerat elektroniskt (e-faktura)   12 %  10%  15%  i.u.  
Andel företag med 1-9 anställda som fakturerat elektroniskt (e-faktura)  i.u.  4%  5%  i.u.  
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8.3 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 22 s. 91–93 

4.2 Resultatindikatorer och andra bedömningsgrunder  
För att följa upp digitaliseringspolitiken används bl.a. följande indikatorer från Digital 
Economy och Society Index 2020 (DESI) samt Eurostat som visar Sverige i relation till 
övriga länder inom EU:  

– Sveriges övergripande ranking i Europa (DESI)  
– Sveriges övergripande ranking avseende humankapital (DESI)  
– Befolkningens användning av internettjänster (Eurostat)  
– Andel av befolkningen som har digitala basfärdigheter eller högre (Eurostat)  
– Andel IT-specialister i arbetskraften (Eurostat)  
– Andel företag med IT-relaterad utbildning för anställda (Eurostat)  
– Andel som handlat på nätet de senaste 12 mån (Eurostat)  
– Andel företag som analyserar stora datamängder (DESI)  
– Sveriges övergripande ranking avseende digitala offentliga tjänster (DESI)  

4.3  Resultatredovisning  
 
4.3.1  Sverige är ledande inom digitalisering men inte bäst i världen  
 
Tabell 4.1  Sveriges utveckling jämfört med övriga EU-länder  
Indikator/Index  2015  2016  2017  2018  2019  20201  
Sveriges rangordning               
Övergripande rangordning   2  3  3  2  2  2  
Humankapital  3  3  3  2  2  2  
Befolkningens användning av 
internettjänster  i.u.  i.u.  2  2  3  2  
Digitala offentliga tjänster  5  7  8  6  9  10  
Sveriges andel (%) av:              
- befolkningen som har digitala 
basfärdigheter eller högre (kvinnor/ 
män) 16–74 år  71/72  67/70  76/78  i.u.  71/74    
- EU-snitt  53/58  54/58  55/60  i.u.  56/60    
- befolkningen som handlat på nätet 
de senaste 12 mån. 16–74 år  71  76  81  78  82    
- EU-snitt  53  55  57  60  63    
- IT-specialister i arbetskraften  6,1  6,3  6,6  6,8  7     
- EU-snitt  3,5  3,7  3,8  3,9  4    
- IT-specialister i arbetskraften  
(kvinnor/män)  19/81  21/79  21/79  21/79  20/80    
- EU-snitt  16/84  17/83  17/83  16/84  18/82    
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- företag med IT-relaterad utbildning 
för anställda (exkl. finansiell sektor), 
10 eller fler anst  26  25  28  24  32    
- EU-snitt  22  22  21  23  24    
- företag som analyserar stora 
datamängder  i.u.  10  10  10  10  10  
- EU-snitt  i.u  i.u  i.u  i.u  12  12  
1 Metoden för DESI har ändrats 2020 jämfört med 2019  
Källa: DESI och Eurostat  

 

 

 

 
 

 


