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Du blir väl lönsam på plattformen lille vän? 
Mediegenerationer, undervisningsteknologi,  

och mediemedborgarens fostran. 

MICHAEL FORSMAN 

Med utgångspunkt i Göran Bolins mediesociologiska och kulturteoretiska 
forskning om mediegenerationer, där fokus ligger på medietillvaro vid sidan 
om skola och arbete, lägger jag in tanken att även studera medier i skolan och 
undervisningsteknologier med hjälp av det generationsperspektiv Bolin an-
lägger. I mitt fall med fokus på lärplattformar och utifrån frågan om hur dessa 
kan tänkas bidra till det som jag kallar ”mediemedborgarens fostran”. Jag 
argumenterar för att lärplattformarna genom sina tekniska och kulturella 
logiker för datafiering och lärandeanalytik (mäta, förutsäga, individualisera 
lärande) formar en ”dold läroplan” för fostran av framtidens mediemedborg-
are som produktiva och konsumerande ”prosumenter”. 

Något personligt 

Låt mig börja med det personliga. Jag mötte Göran första gången på Centrum 
för masskommunikationsforskning (Centret) vid Stockholms universitet. Det 
var runt 1988. Vi var båda forskningsassistenter i varsitt sammanhang med 
ungdomskulturforskningsprägel (Fornäs, Bolin, 1995; Fornäs, Forsman, 1989).  

Trots en del påtagliga yttre skillnader fanns det en hel del biografiska speg-
lingsmöjligheter mellan oss. Det handlade inte bara om ålder (59or), genus 
och uppväxt (Stockholms södra förorter). Vårt delade ”generationsmedve-
tande” bestod inte bara av hemvist i samma födelsekohort utan också av en 
uppsättning gemensamma sociala, politiska och kulturella referenser och 
erfarenheter från olika historiskt signifikanta förlopp och händelser.  

En viktig del i detta för dessa två blivande medieforskare var delade medie-
erfarenheter från barndom och ungdomstid. Som sena femtiotalister föddes 
vi rakt in i TV-åldern. Vi hörde P3 starta (1966) medan vår ungdom och tid 
som unga vuxna (de formativa åren) präglades mer av LP-skivor, rullband, 
kassettband, VHS-band och SONY-Walkman. Till dessa medieteknologier 
knöts en rad biografiskt betydelsefulla erfarenheter och upplevelser i fråga 
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om musik (pop, punk, postpunk osv.) och annan populärkultur. Biograf-
salongen, spela i band, kolla på video och annat utgjorde gemensamma refe-
renspunkter. 

Ytterligare en pusselbit i detta generationsmedvetande hade att göra med 
vilka medier och undervisningsteknologier som användes i ”vår tids skola” 
(OH-apparaten, skolplanscherna, språkstudion, Skol-TV, Skol-radio osv.) 
och den mediemoral och de mediehierarkier som då präglade skolan (boken 
före bilden osv.). 

Till frågan om mediegenerationer 

Min utgångspunkt här är Bolins (2017a) bok Media Generations – Experi-
ence, identity and mediatised social change.  

I denna bok utgår Bolin från den tyske sociologen Karl Mannheims 
sociologiska bestämning av generation som definierad inte bara av födelseår 
och ålder utan än mer av social plats och historisk erfarenhet (Mannheim, 
1928/1952). Bolin kombinerar Mannheims generationssociologi med de 
amerikanska medieforskarna Gary Gumpbert och Robert Cathcarts (1985) 
diskussion om mediegenerationer och deras påstående om att i ett snabbt 
föränderligt mediesamhälle så kommer centrala generationserfarenheter 
ofrånkomligen att vara kopplade till medier och då särskilt de för respektive 
epok ”nya medierna”. Detta handlar inte bara om apparater och teknik utan 
också om innehåll, användarmönster och medieritualer och om att det är 
medier som i grunden gör det möjligt för människor att hålla kontakt och 
vara tillsammans (jfr. Bolin. 2017b). 

Genom att kombinera Mannheim med Gumpert & Cathcart utvecklar 
Bolin en teori om och en modell för empiriska jämförelser av olika medie-
generationer. Dels inom en nation och dels mellan länder. Modellen omfattar 
de objektiva omständigheterna i det yttre medielandskapet vid en viss tid-
punkt (vilka medier som finns, hur de organiseras etc.) i relation till olika 
grupper och individers subjektiva och delade erfarenheter, minnen och men-
ingsskapande praktiker. Det empiriska material Bolin redovisar är hämtat 
från en jämförande studie mellan Sverige och Estland (jfr. Opermann, 2014).  

Med fokus på skola 
Det jag vill göra i den här artikeln efter en något mer ingående presentation 
av Bolins bok om mediegenerationer är att knyta frågan om mediegenera-
tioner till undervisningsteknologier i skolan. Jag motiverar detta med att 
skolkopplingen gärna glöms bort inom medieforskningen också i studier av 
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mediegenerationer. Men medieanvändning och utvecklandet av olika litera-
citeter och förmågor kopplade till medier och medieaktiviteter (ex. läsning) 
lägger en grund för mediemedvetande och mediemedborgarskap. Skolan har 
alltid varit ett medierum (jfr. Couldry & McCarthy, 2004) och frågor om 
undervisningsteknologier har diskuterats återkommande under hela 1900-
talet, inte sällan med koppling till den progressiva pedagogiken (Cuban, 
1986). Ett annat faktum är att all undervisning och lärande är avhängig me-
diering och olika mediemodaliteter (Breiter, 2014; Säljö, 2010). Därtill har 
varje skolämne också sin medieekologi, sin mediemoral och sina medie-
hierarkier (Erixon, 2014).  

När Göran, jag och andra på ”Centret” i slutet av 1980-talet studerade 
unga och medier låg fokus sällan på medier inom ramen för den formella 
skolan. Den cultural studies-orienterade medieforskning och ungdomskul-
turforskning vi tillhörde var mer intresserad av vad som skedde utanför skolan, 
på fritiden och i kamratgruppen. Gärna med fokus på informella läroprocesser, 
som den (väst)tyske socialisationsteoretikern Thomas Ziehe (1986) kallade för 
”ovanliga läroprocesser” (jfr. Fornäs, Lindberg, Sernhede, 1988). De studier 
som ändå gjordes om förhållandet skola-medier var ofta mer kultursociolo-
giskt orienterade och kunde exempelvis handla om hur skolans smak- och 
kultursyn producerar sin egen motsats och möts av symboliskt motstånd i 
form av s.k. anti-skol-kulturer, särskilt bland arbetarklasspojkar (Roe, 1983; 
Willis 1983).  

Denna normering och underliggande sortering kopplades ibland samman 
med begreppet ”dold läroplan” som hade etablerats av amerikanen Philip 
Jackson på 1960-talet men som kom in i svensk skoldebatt och ungdoms-
kulturforskning i och med att Donald Broady (1981) och andra ”avslöjade” 
skolans underliggande och outtalade och samtidigt starkt verkande medel-
klassnormer och kommunikationskoder. Enligt Broady var det den dolda 
läroplanen som var den egentliga läroplanen som sorterade och fostrade 
framtidens arbetskraft och medborgare ”generation efter generation” (s. 11).  

Den dolda läorplanen sågs således som en disciplinerande och reprodu-
cerande teknologi (Foucalt, Bourdieu) som producerade en viss föredragen 
form av subjektivitet. Sådana tankegångar om subjektsproduktion i skapan-
det av ”den goda medborgaren” inom ramen för det Wan (2014) har kallat 
”the citizen making enterprise” är kanske än mer aktuella idag (jfr. Popke-
witz, 2005). 

I den alltmer digitaliserade skolan och det medialiserade samhället kan vi 
pröva att anlägga denna tankegång om medborgarfostran på föreställningar 
kring (digital) literacitet och digital kompetens, inte minst i relation till de 



FRITT FRÅN FÄLTET – OM MEDIER, GENERATIONER OCH VÄRDEN 

50 

lärplattformar och andra teknologier för att logistiskt organisera dataflöden, 
kommunikation och interaktion som nu kopplas till undervisning och 
lärande (se Forsman, 2018, 2019). En dylik medieekologisk tanke om lärplatt-
formen som logistiskt medium och en mjuk infrastruktur för tänkande, 
kunskap, värdering påminner om hur den amerikanske medieekologen Neil 
Postman (1986) tänkte kring TV-mediet och dess dolda läroplan.  

Den lönsamma eleven 
Jag kom att tänka på allt detta när jag i ljuset av ett pågående forsknings-
projekt som heter Mediemedborgarens fostran och skolans medialisering: läro-
planer, läromedel, lärarutbildning (Forsman, Ericson, Riksbankens jubileums-
fond) läste Bolins Media Generations. Då kom även bilden av Peter Tillbergs 
välkända målning ”Blir du lönsam lille vän” från år 1972 upp. I denna foto-
realistiska och blekt målade bild ser vi vad som ska vara 27 fjärdeklassare sitta 
lydigt i räta rader. De tittar alla håglöst och uttråkat rakt fram mot lärarens 
position vid katedern. Alla utom en flicka som sitter i fönsterraden. Hon tittar 
i stället drömmande ut genom fönstret på det gråtunga landskapet.  

Tilllbergs bild har använts och citerats ofta och var under en period något 
av en sinnebild för den svenska skolans tillkortakommanden och underlig-
gande sortering och disciplinering. Detta sågs som uttryck för ett förtryckande 
samhälle och bilden var att skolan är en plats där drömmar dör snarare än 
föds. Enligt en viss typ av skolkritik och progressiv pedagogik antogs skola 
och lärare inte kunna möta eleverna och knyta an till deras erfarenheter från 
fritiden, populärkulturen, medierna, kamratgruppen.  

Idag är bilden av skolan en helt annan. Barnet framställs inte längre som 
ett offer eller som del av en anonym massa utan representeras i stället som en 
individuell och kompetent samhällskraft förknippad med framtid, nyfiken-
het, och gärna entreprenörskap (Buckingham, 2000; James, Prout, 2015). 
Sinnebilder för detta hittar vi hos företag som Apple, Google men också på 
skolmässor eller hos Skolverket. Ofta visas barn som sitter själva eller till-
sammans i grupp med skärmar i knät framför sig. De räta bänkraderna är 
upplösta och den auktoritära läraren längst fram är ersatt av en leende vuxen 
som nu står i bakgrunden till barnens aktivitet; beredd att rycka in, men bara 
om det behövs. 

Här är det barnet som aktivt söker kunskap (”forskar”) och tillsammans 
med andra lär sig att lösa problem och vara kreativ genom att använda 
modern medieteknologi. Detta är bilden av ”prosumenten” (Toffler, 1980) 
som producerar och konsumerar och söker och delar kunskap och informa-
tion, online inom ramen för olika deltagande nätverk.  
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Digitala tekniker, konvergens och ständig uppkoppling gör att gränserna 
mellan skola och fritid och mellan formellt och informellt lärande blir allt 
lösare i konturerna. Tidigare åtskillnader mellan hög och låg kultur och 
moraliska paniker kring barn- och ungas möten med mediefenomen tycks 
vara överspelade i dagens ”postlitterära” skolsystem. Utvecklingen går också 
mot ett mindre platsbundet lärande (ubiqtuous learning) med begrepp som 
livslångt lärande och digital kompetens som honnörsord (Forsman, 2018). 

Också läroplanstänkandet har förändrats. I lgr 80 och lpo 94 betonades 
elevens fria val och bildningsideal var framskjutna. Då knöts användningen 
av medier i skolan till kritisk mediekunskap som på erfarenhetspedagogisk 
grund och med hjälp av ett ”vidgat textbegrepp” försökte komma underfund 
med det alltmer medialiserade samhället. Visst är en del av detta fortfarande 
giltigt i dagens läroplan (lgr 11) men den lyfter fram medier på ett mer in-
strumentellt, individualiserat, och marknadsanpassat sätt i och med att kon-
cept som ”digital kompetens” kopplas till entreprenörskap (ibid). 

En viktig del i denna nya skolmedieekologi är lärplattformar som används 
för undervisning, lärande, skoladministration, kommunikation. Delvis är 
lärplattformarna en fortsättning på den datorisering av utbildningsväsendet 
som har pågått sedan 1950-talet. Det skiljer sig dock från tidigare datorise-
ringar av skolan (jfr. Hylén, 2011) genom att vara mer systematiska. Antalet 
funktioner som samlas på plattformen är många och förenar funktioner med 
flexibilitet, platsobundenhet och interaktivitet. 

Mitt mål med detta kapitel är inte att utvärdera lärplattformarnas fördelar 
och nackdelar. Jag ligger närmare vad Selwyn & Facer (2013) kallar ”kritiska 
studier av undervisningsteknologi” (s. 6) och ambitionen att öppna teknikens 
”svarta låda” genom att avmystifiera de narrativ där ”digitala teknologier 
används som fullmakter och tecken för en på förhand given framtid” (s. 10f). 
Det är på dessa grunder som jag närmar mig lärplattformarna utifrån hypo-
tesen om att de bidrar till att forma en generationsbunden erfarenhet hos 
dagens elever (och lärare) och att plattformarna genom sina teknologiska och 
symboliska system utgör ”en dold läroplan” för framtidens arbetskraft, med-
borgare, människor. I detta utgår jag från Bolins generationsbok och för den 
vidare i en diskussion om medialisering och plattformisering (van Dijck, 
m.fl., 2018) där jag även tar hjälp av Biestas (2006, 2011) utbildningsveten-
skapliga terminologi och begrepp som learnification och learning analytics.  
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Generationernas tid 

Bolins (2017a) bok Media Generations – Experience, identity and mediatised 
social change omfattar på ett sympatiskt sätt några fotografier från familje-
albumet och även några reflektioner kring moderns respektive den äldsta 
dotterns generationsbundna medieerfarenheter. Från 1930-tal till nutid. I 
första hand är detta dock ett teoretiskt och empiriskt gediget verk om mediers 
roll i och för olika generationer av medieanvändare samt en diskussion om 
hur mediers teknologier, innehåll och kommunikationsformer blir formativt 
definierande komponenter för subjektiva och kollektiva erfarenheter i ett 
alltmer medialiserat samhälle. 

Bolins perspektiv är inte teknikdeterministiskt utan bör snarare beskrivas 
som konstruktionistiskt och fenomenologiskt. Bolin refererar också till Siibaks 
& Vittadinis (2012) begrepp ”generationing” som pekar på att generation ska-
pas i en dynamik mellan yttre historiska händelser och processer, och sub-
jektiva och intersubjektiva identitetsprocesser som utvecklas över tid. I vårt fall 
med fokus på medieteknologier. Till dessa knyts minnen och erfarenhet, 
genom känsla av delad erfarenhet och upplevelse (jfr. Williams ”structure of 
feeling”). Den här typen av studier kan beskrivas som en form av medie-
historisk etnografi men kan omfatta både synkrona och diakrona drag, och kan 
kombinera övergripande mediehistoria med informanters minnen.  

Med en indelning i fyra generationer (födda 1940-60-70 och 1990-tal) och 
med fokusgruppdata och statistik från medieanvändare i Sverige och Estland 
kartläggs medielandskapet i respektive land. Det görs en genomgång av me-
dieutveckling och medieförändring som visar att medier både är förutgivna 
och en del av uppväxtvillkoren (barnböcker, dagspress, film, radio, TV etc.) 
för de mediegenerationer studien omfattar. Genom vissa av de medietekno-
logiska förändringar som sker går vissa gemensamma tidslinjer mellan län-
derna. Men då medieutveckling och medieinnehåll kopplas ihop med poli-
tiskt-ekonomiska villkor så blir skillnaderna större. Detta gäller inte minst 
för den period då Estland var en del av Sovjetunionen (1945–1991).  

Studiens kvalitativa material är uppbyggt kring fokusgruppintervjuer gjor-
da i Sverige och i Estland. Ur dessa kommer många spännande berättelser om 
medieteknologier, medievanor och medieminnen. Det finns här en betoning 
på erfarenheter från de formativa åren som ungdom och ung vuxen. Genom 
materialet löper också berättelser om skillnader. Både mellan länder och inom 
länder (mellan grupper och mellan olika geografiska uppväxtplatser). 
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På Mannheimsk grund 
Som redan har nämnts utvecklar Bolin sitt resonemang om generations-
erfarenhet och medier med utgångspunkt i den ungersk-tyske sociologen 
Karl Mannheims (1893–1947) generationsteorier. Enligt Mannheim är inte 
ålder och generation samma sak och generation kan inte reduceras till enbart 
en fråga om ålderskohorter. Minst lika viktigt eller snarare viktigare är att 
analysera och förstå delade historiska erfarenheter som ger känslan av att ha 
befunnit sig på ”samma plats” i Historien. 

Born at the same time, or that their youth, adulthood, and old age coincide, 
does not in itself involve similarity of location; what does create a similar 
location is that they are in a position to experience the same events and data, 
etc., and especially that these experiences impinge upon a similarly ‘stratified’ 
consciousness. (Mannheim, 1997[1952]), s. 297 [org. 1928]) 

Mannheim var intresserad av kunskapsteori och historisk förändring och 
ville utveckla Marx teori om social klass och klassmedvetande. Enligt Mann-
heim var dock position i livscykeln och tillhörighet i social generation mer 
betingande som historisk drivkraft än klasstillhörighet och plats i pro-
duktionssystemet (Pilcher, 1994). I essän The problem of generations (1928 
[1952]) vände sig Mannheim mot tidigare generationsteorier. Han vände sig 
både mot positivister som mekaniskt delade in generation i kohorter base-
rade på födelseåldrar med ungefär 30 års intervaller, och mot en romantisk 
förståelse av generation som ett organiskt, cykliskt system med en i närmast 
förutgiven successionsordning, organiserad kring fostran av och överläm-
ning till ”nästa generation”. Enligt Mannheim kunde den typen av genera-
tionstänkande möjligen appliceras på en feodal eller strikt rural och lokal 
ordning. Däremot passar den inte för förståelsen av ett modernt och urbant 
samhälle präglat av modernitet och progressiv förändring. 

För Mannheim besvarade heller inte generationsteorins två nyckelfrågor 
(vilka ingår i en viss generation, och hur länge varar en generation) enbart 
genom demografi. I stället var det genom kombinationen historisk erfarenhet 
(actuality) och delad social, kulturell plats (location) i samhället och i det 
historiska förloppet, i viss mån även geografisk plats, som generation som 
temporal princip i det moderna samhället kunde bli begriplig.  

Till Mannheims generationsteori hör också följande: Mannheim menade 
att i tider av ständig social och kulturell förändring förändras grundläggande 
attityder snabbt, när nya generationer möter nya företeelser och samtidigt 
hittar nya förhållningssätt till det redan etablerade. Dessa förstagångserfaren-
heter (fresh contacts) tenderar att lägga grunden för framtida värderingar, 
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vanor, smak, etc. och de kan ge minnen för livet. Särskilt när den första kon-
takten sker under de ”formativa åren” som för Mannheim låg inom den del 
av livet vi idag kallar tonår eller ung vuxen.  

En medieekologisk tanke 
Den andra hörnstenen i Bolins teoribygge om medier och generation är som 
redan har nämnts de amerikanska sociologerna Gary Gumpbert & Robert 
Cathcarts (1985) artikel ”Media Grammars, Generations, and Media Gaps”. 
Gumpbert & Cathcart menar att i ett djupt medialiserat samhälle blir medier 
och medieerfarenheter mer styrande för upplevelser av social likhet och 
skillnad än exempelvis ålder eller geografisk plats. Därför kan vi inte tänka 
på generation enbart i termer av kronologiska system eller socialhistorisk 
erfarenhet. Generation måste även sättas i förhållande till kontakt med olika 
och särskilt nya mediers tekniska och kulturella logiker. 

The perspective promulgated here is that media grammars (those rules and 
conventions based upon the properties which constitute the media), and the 
acquisition of media literacy (the ability to meaningful process mediated data) 
are altering social relationships. People develop particular media conscious-
ness because media have different framing conventions and time orientations. 
That is, persons are influenced by the conventions and orientations peculiar 
to the media process first acquired and relate more readily to others with a 
similar media set. (Gumpert & Cathcart, 1985, s. 23f.) 

I Gumpbert och Cathcarts resonemang ligger att alla medier och genrer bygger 
på en viss teknisk logik och en viss ”mediegrammatik” som måste läras ut, och 
läras in. Detta lägger grunden för olika former av medieliteracitet. Textuella 
system förutsätter avkodning och den kan vara mer eller mindre utvecklad och 
självklar inom olika åldersgrupper och generationer. I likhet med Mannheim 
antar Gumpert & Cathcart att medieerfarenheter som görs som förstagångs-
erfarenheter under de formativa åren kommer att bli särskilt betingade och 
också kan bidra till ”media gaps which separate people” (1985, s. 23).  

Det finns fog för att se Gumpert & Cathcart som medieekologer. I sin 
artikel refererar de till tänkare som Walter Ong, Joshua Meyrowitz, Harold 
Innis, Marshall McLuhan och Jaques Ellul. Ett namn som saknas är Neil 
Postman, som annars var den som lanserade termen medieekologi som 
begrepp för en orientering inom medieforskning där man intresserar sig mer 
för medier som natur och sensoriska och symboliska system än som system 
för överföring av meddelande genom en kanal mellan sändare och mottagare. 
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Gumpert & Cathcart talar om att varje medium har en teknologisk och 
sensorisk ”bias” (jfr. Innis) eller slagsida och omfattar den teknologiska och 
symboliska ordning som ger en ”grammatik” som bidrar till att forma våra 
perceptioner och medvetandet (jfr. McLuhan). I linje med en tanke (från 
Postman) om att alla medier står i relation till varandra inom släktskaps-
system där de både utmanar och kompletterar varandra, menar de att en ny 
mediegrammatik kan utmana och till och med ersätta en tidigare. Detta 
förutsätter att nya former av mediekunnighet (media literacy) utvecklas:  

We have argued that individuals are born into a media environment acquiring 
the particular competencies needed to comprehend the communication fa-
cilitates by extant media. […] We propose that as people learn a new media 
grammar, attitudes and values are altered because each medium has a unique 
bias. […] It is our position that the early acquisition of a particular media 
consciousness continues to shape people’s world view. (s. 28f) 

Gumpert & Cathcart konstarerar att ”the audience for each medium must 
internalize a syntactical context for that medium” vilket avser något som går 
utöver själva grammatiken och pekar mot hur medierna förstås på ett slags 
meta-nivå av historisering. Häri ligger både hur (nya) medier motiveras, ex-
empelvis ur ett samhällsnyttoperspektiv, och hur de kan förstås som för-
bättringar i förhållande till andra och tidigare medieteknologier.  

Gumpert & Cathcart skrev sin artikel med tanke på elektroniska medier 
med koppling till hemmet, fritiden, familjen, kamrater, i en tid då amerikansk 
broadcasting-TV var på väg att förändras i grunden genom kabel-TV-kanaler 
som CNN och MTV som kombinerade dygnet-runt-sändningar med en ny 
form av ”TV-grammatik”. I sin artikel gör de också flera antaganden om hur 
detta som förstagångserfarenheter för tonåringar skulle kunna skapa en ny 
sorts TV-publik för framtiden. 

Samtliga dessa tankegångar från Gumpert & Cathcart menar jag är viktiga 
att ha med när vi snart tar steget över till lärplattformarna.  

Medialiseringspremissen 
Bolin (2017b) menar att studier av mediegenerationer är ett sätt att empiriskt 
och historiskt bedriva medialiseringsforskning, där avsikten är att studera 
hur kommunikation och interaktion förändras i och med förändringar i me-
diernas teknologier, institutioner, logiker. 

Som bekant är medialisering ett metabegrepp och avser en historisk pro-
cess av förändring kopplad till förändringar i kommunikationsmedier och 
deras utveckling (Schulz, 2004) som medför långsiktiga och strukturella 
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transformationer i kultur och samhälle (Hepp, 2013). Denna historiska logik 
och process är relaterad till mediering men ska samtidigt hållas isär från detta 
begrepp (som avser den konkreta handlingen att kommunicera genom ett 
medium). 

Ofta används medialisering för att diagnosticera det samtida samhället 
och vi kan nog alla märka av en fördjupad medialisering. Både biografiskt, i 
vårt eget vardagsliv, och i jämförelse med tidigare generationer. Allt medieras 
(Livingstone, Lunt, 2014) och medier verkar vara överallt. Eller som Mark 
Deuze (2012) uttrycker det: vi lever inte bara med medier, vi lever i och 
genom medier.  

Medialisering är dock inte något nytt fenomen. Krotz (2014, s. 148) be-
skriver det som en historisk metaprocess som ”följt mänskligheten sedan 
kommunikation uppfanns”. Han talar om medialisering som ”a mover in 
modernity” och jämför och relaterar medialisering till andra historiska meta-
processer så som globalisering, urbanisering, kommersialisering och indi-
vidualisering (Krotz, 2009). Hepp (2013) beskriver medialisering som en ”da-
nande kraft” (moulding force) som flätar samman och förbinder vardags-
livets olika delar med samhällets institutioner. Hjarvard (2013) beskriver den 
tilltagande medialiseringen i tre led. Ökad närvaro och avhängighet av 
medieteknologier i stort sett i alla sammanhang, medieinstitutioners ökade 
autonomi, och ökat genomslag för medielogiker som färgar och formar all 
kommunikation.  

En hel del medialiseringsforskning har intresserat sig för hur mediers 
teknologier, institutioner och logiker inverkar på politik (Esser, Strömbäck, 
2014) men också på vardagslivet (Couldry, Hepp, 2016) och områden som 
religion, familj, barndom, kärlek har blivit föremål för medialiseringsstudier 
(se Lundby, 2014). Också skolan har blivit föremål för medialiseringstän-
kande. Breiter (2014) menar att både undervisning och lärande och adminis-
tration och management idag är mer eller mindre avhängiga olika digitala 
system. Rawolle & Lingaard (2014) påpekar att mediedebatter om ”skolans 
kris” inverkar på skolpolitik och läroplaner. Friesen & Hug (2009) ser medie-
undervisning (media literacy) som ett sätt att möta medialiseringen genom 
att individualisera den till en serie digitala förmågor och ”konsumentkun-
skaper” (jfr Drotner m.fl. 2017). 

Medialiseringsforskningen skiljer sig från traditionell medieforskning 
genom att knyta tänkande om medier till det som föregår meddelandet. Här 
finns följaktligen kopplingar till mediumteori (McLuhan, Innis) och till den 
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mediekologiska traditionen (McLuhan, Meyrowitz, Ellul, Mumford, Post-
man) och vi kan i linje med detta och med Bolins generationsbok tänka på 
medierna i termer av ”landskap”.  

Som exempel på ett medium som är centralt i organiserandet av kommu-
nikation inom skolan och som kan antas ha vissa generationsbundna erfar-
enhetsdimensioner har jag alltså valt att ta upp lärplattformar.  

Lärplattformar 

Det finns olika definitioner av lärplattformar (Learning Management Sys-
tems) men i grunden handlar det om webbaserade och centraliserade system 
som stödjer pedagogiska och administrativa processer med koppling till 
skola, undervisning och lärande (Watson, Watson, 2007). Enkelt uttryckt är 
en lärplattform en samlingsplats för olika mjukvarufunktioner och nätverks-
förbindelser som binder samman elever, lärare, föräldrar, administratörer 
och andra i undervisning, lärande, information och kommunikation. Lär-
plattformen är till för att effektivisera, systematisera, individanpassa och göra 
inlärningsprocesser möjliga att mäta, styra och förutsäga. Vad som skiljer lär-
plattformen från tidigare faser av datorisering av skoladministration och 
undervisning är att de medger ett flexibelt och tids- och rumsobundet lärande 
och att ett stort antal funktioner samlas på lärplattformen inom ramen för en 
utvecklad systematik för interaktivitet. 

Lärplattformar möjliggör synkron och asynkron kommunikation och 
passar bra för distansundervisning och kommunikation i ”virtuella klass-
rum” där pågående elevarbeten kan kommenteras i realtid av lärare och kurs-
kamrater. Olika text- och videoformat kan användas. Lärare kan skapa egna 
läromedel, och material och människor kan länkas till diskussionsforum. 
Vidare kan lärplattformarna kopplas till system för e-post, kursadministra-
tion (exempelvis registrering, närvaro, scheman, inlämningskorgar, auto-
maträttade prov och kursuppföljning). De ger också vårdnadshavare möjlig-
het att följa sitt barns prestationer och kunskapsutveckling i förhållande till i 
förhand uppställda lärandemål (Coates, James, Baldwin, 2005). Mål från 
läroplaner och kursplaner kan läggas in. Analyser, uppföljning och rappor-
tering av studieresultaten kan göras löpande (Watson, Watson, 2007).  

Genom lärplattformen kan lärare och skola administrera, kommunicera, 
publicera kursmaterial och bedöma elevers prestationer. Således ger lärplatt-
formar skolorna kapacitet att kartlägga, kontrollera, anpassa, och reglera lär-
andeaktiviteter. De flesta av dagens lärplattformar kan laddas ned som en app 
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av sina användare (lärare, elever, föräldrar, skoladministration) och ger för-
utom en rad kommunikationsmöjligheter tillgång till (efter behörighet) så-
dant som schema och schemaläggning, elevregister och närvaro, pedagogisk 
planering, skriftliga omdömen, betyg och utvecklingssamtal. I och med platt-
formar som Facebook och Instagram har alltfler lärplattformar kommit att 
inkludera utbyte, kommunikation, realtidskommunikation, multimodala ut-
tryck och audiovisuella möjligheter (Coates m.fl. 2005). 

Enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2014, s.13, s.18) hade drygt 60 
procent av de svenska grundskolorna och 85 procent av gymnasieskolorna 
en internetbaserad plattform (inklusive skolornas egna webbplatser). Enligt 
Skolverket (2016) hade fler kommunala grundskolor än fristående skolor 
internetbaserade plattformar. Vissa kommuner har satsat på att bygga upp 
en gemensam plattform för att täcka behov för alla kommunens skolor. Ett 
exempel på detta är Stockholms kommun som nyligen gick över till Skol-
plattformen som beskrivs som ”ett komplett system för framtidens skola”. 

Marknaden för skolplattformar är nationellt orienterad men den är också 
världsomspännande. Blackboard Learn är stora i USA. Learnster och Fronter 
(Itslearning) finns i flera europeiska länder. Bland annat i Sverige. Vklass säger 
sig vara ”inspirerade av sociala medier” och har i likhet med Ping Pong särskilt 
fokus på svenska skolor. School Soft har 830 000 användare i 2 000 skolor från 
förskola till vuxenutbildning över hela Sverige och säger sig erbjuda ”allt som 
behövs för att hantera skolans administration och kommunikation”. 

Vid sidan om ett antal större och flera mindre aktörer på plattforms-
marknaden erbjuder även plattformsgiganter som Google och Apple virtu-
ella lärandemiljöer. Exempelvis har Google något de kallar G Suite for Edu-
cation vilket är en plattformsmodul orienterad mot kommunikation och 
organisation av arbetet. Google Classroom är mer undervisningsorienterad 
och gör enligt Googles egen produktpresentation det möjligt att ”skapa klas-
ser, dela ut uppgifter, skicka feedback – allt på samma plats.” Man lovar också 
att: ”Det sker direkt. Du slipper papper. Det är enkelt.” 

Plattformsgiganterna erbjuder även fortbildning och certifiering av lärare 
samt egna läroplaner och alternativa pedagogiska upplägg (Williamson, 2013). 

Ett logistiskt medium 
Ur ett medieteoretiskt, medieekologiskt perspektiv kan lärplattformar be-
skrivas som multimedier där flera modaliteter (text, ljud, bild, grafik etc.) och 
olika kommunikationsmöjligheter (synkrona, asynkrona) samlas, och där 
olika medieformer konvergerar (smälter samman). Plattformen är en plats 
för lärande och kommunikation som bygger på att den kan byggas på (likt ett 
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oljeborrtorn). Det finns också skäl att tala om plattformarna som ett logistiskt 
medium som organiserar tid, rum, interaktion, och subjektivitet. I och med 
att de samlar och sammankopplar lärare, elever, föräldrar, skoladministra-
tion i utbyte och kommunikation. De tillhandahåller en rad spatiala (och 
temporala) funktioner som schema och lektionsplaneringsverktyg. Här går 
att skapa klasser, grupper och här finns virtuella klassrum där kurser kan 
läggas upp och kommunikation ske. Eller som John Durham Peters (2015) 
uttrycker det ”det jobb logiska medier ska göra är att organisera och orien-
tera, att arrangera människor och egendom, ofta i rutsystem”. 

I Software, infrastrucutre, labor. A media theory of logistical nightmares 
menar Ned Rossister (2016) att logistiska medier inte bara handlar om sys-
tem, platser och materialiteter kopplade till förflyttning av gods eller mänsk-
liga kroppar (så som containerhamnar eller flygplatser), logistiska medier 
omfattar även hantering av digitala signaler, som blir till data, som kan an-
vändas till förutsägelser, prognoser och planering.  

Vi kan konstatera att lärplattformar producerar stora mängder av tempo-
raliserade användardata som knyts till lärande (hur mycket tid har ägnats åt 
en uppgift, hur lång tid tog den att slutföra, vilka resurser krävs). De är tem-
porala även så till vida att de inverkar på formande av och förutsägelser kring 
ett subjekt för framtiden och så till vida att de utgör arkiv över de handlingar 
och den kommunikation som skett på plattformen. 

Plattformisering 

I The Platform Society. Public values in a connective world beskriver van 
Dijck, Poell, de Waal (2018) den snabba tillväxten och vårt ökade beroende 
av digitala plattformar för utbyte av information, varor och tjänster genom 
kommunikation. De pekar på att alltfler samhälleliga institutioner och var-
dagliga praktiker – och med dessa våra identiteter och subjektiviteter – blivit 
avhängiga plattformsföretag som Google, Facebook, Youtube, Apple, Micro-
soft och andra. Dessa företags datoriserade infrastrukturer binder samman 
samhället och världen genom en sammanlänkade arkitektur, inte bara i form 
av internetlänkar utan även genom juridiska avtal. Härmed möjliggörs för-
bindelser inte bara mellan användare och olika digitala tjänster utan också 
mellan olika digitala tjänster och plattformar. Produkten och varan i platt-
formsekonomin är (meta)data. Det vill säga aggregerade data om användares 
digitala beteenden och spår (Breiter, Hepp, 2018). En del av affärsidén är att 
tillgängliggöra sådana metadata mot ersättning, främst till annonsörer.  
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På så sätt skapas det ett ekonomiskt, kommunikativt och medialt eko-
system inom en digital infrastruktur som betingar alltmer av vår vardagliga 
kommunikation. Plattformsbundna tjänster och utbyten håller på att för-
ändra också offentliga verksamheter som allmän utbildning och därmed de 
värdesystem verksamheten vilar på.  

Med plattformiseringen följer förskjutningar i inflytande och värden då 
privata plattformsföretag, utbildningsföretag och fristående entreprenörer 
tar över funktioner som traditionellt ombesörjts av det allmänna – exempel-
vis offentligfinansierad utbildning av barn och unga, eller för den delen, 
lärarutbildning. Att detta sker beror delvis på att det till plattformiseringen 
som teknisk process hör en konceptuell förståelse, en ideologi som säger att 
de ekonomiska värden och effektivitetsvinster som plattformiseringen skapar 
inte bara har ett ekonomiskt värde utan också ett allmänt värde som i princip 
kan och bör ersätta tidigare värdeskalor som exempelvis bildning vilket länge 
var ett ledord i skolsammanhang och i läroplaner.  

För att bena upp i plattformsekologin skiljer van Dijck m.fl. mellan två 
(relaterade) nivåer, eller typer av plattformar: infrastrukturella plattformar res-
pektive sektorsplattformar. Med infrastrukturella plattformar menar de den 
tekniska infrastruktur som utgörs av megaplattformarna; komplexa system av 
servrar, browsers, molntjänster, annonsnätverk, appar, betalsystem, analys-
verktyg, medietjänster, strömningstjänster, geolokaliseringssystem, och annat. 
Bakom dessa finns plattformsgiganter som Google, Apple, Microsoft, Face-
book. De erbjuder dessutom hårdvaror (datorer) och mjukvaror (program och 
applikationer) och fungerar som gatekeepers för vilka tjänster som tillåts an-
vändas och vilka data som hanteras, processas och lagras. Sektorsplattformar 
tillgodoser behov inom en specifik sektor, som exempelvis skolan (annars är 
kända exempel på sektorsplattformar Airbnb på bostadsmarknaden och 
Uber på transportsmarknaden). Lärplattformar som kopplar samman lärare, 
elever, föräldrar och skoladministration faller inom denna senare kategori. 

Fyra logiker 
Enligt van Dijck, m.fl. (2018) präglas plattformiseringen av fyra logiker: data-
fiering, kommodifiering, selektion och personalisering.  

Datafiering (datafication) innebär att alla användaraktiviteter (söka, klic-
ka, gilla, posta, osv.) som sker på plattformen ger realtidsdata som möjliggör 
anpassningar (ex. av reklam) och förutsägelser (om användarmönster) på 
både aggregerad och individuell nivå. På basis av systematisk, automatiserad 
och storskalig insamling av unika och aggregerade användardata, kopplade 
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till demografi, beteenden, relationer, har plattformsföretagen utvecklat sys-
tem för realtidsanalyser av exempelvis lärandeaktiviteter. Då det gäller lär-
plattformar används dylika data till att anpassa uppgifter etc. till enskilda 
användares förmåga, och för att utveckla företagets sortiment (ex. lärappar). 
Dessa (meta)data kan även säljas till tredje part, samlas i arkiv, samt användas 
för kontroll och övervakning (van Dijck, m.fl., s. 64).  

Kommodifiering syftar på att användardata omvandlas till en handelsvara 
(van Dijck, m.fl., s. 67). Detta är (än så länge) inte en alltför påtaglig del i 
plattformiseringen av den svenska skolan, men som redan har nämnts blir 
ansamling av data som evidens för resultat och därmed lärande en allt vik-
tigare del i skolornas marknadsföring av utbildningsplatser på den konkur-
rensutsatta skolmarknaden.  

Selektion hänger ihop med datafieringen och kommodifiering och bygger 
på automatiserad, algoritmisk filtrering av användardata som skapar under-
lag för att anpassa och ge råd till användare kring vad som skulle kunna passa 
just dem. På lärplattformar innebär detta att i stället för att en lärare ger en 
elev råd och förslag om hur att gå vidare i sina studier och i sin egen utveck-
ling så sker urvalet som ligger till grund för sådana anvisningar på ett auto-
matiserat sätt via funktioner på lärplattformen. 

Personalisering avser att algortimer på basis av kartläggningar av an-
vändardata på ett individanpassat sätt ger förslag om hur eleven ska komma 
vidare. Personaliserat lärande ger flexibilitet och bygger alltså på att systemen 
anpassas till varje elevs unika förutsättningar så att uppgifter och instruk-
tioner optimeras utifrån den enskilda elevens förutsättningar, process och 
position i relation till på förhand inlagda mål för lärandet.  

Lärandeanalytik och lärifiering 
En viktig aspekt av ovanstående är så kallad lärandeanalytik (learning ana-
lytics). De data som lärplattformen genererar avseende elevens insats kan i 
princip i realtid anpassas till vederbörandes prestationsnivå och process. 
Baserat på detta kan förutsägelser göras gällande hur elevens fortsatta lärande 
(sannolikt) kommer att utvecklas. Tidigare insatser och prestationer, elevens 
förutsättningar (ex. ålder) och annat ingår i de data som systemet har att 
arbeta med.  

Ett av målen med lärandeanalytiken är att tidigt identifiera ”svaga elever” 
för att hjälpa dem vidare genom att anpassa läromedel som lärappar, själv-
tester och automaträttade prov. Kritiker menar dock att denna nya un-
dervisnings- och upplevelsekultur kan reducera skolans kärnverksamhet till 
endast sådan kunskap som är möjlig att kvantifiera, styra och förutsäga på ett 
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automatiserat sätt (Williamson, 2017). Pedagogikprofessorn Gert Biesta 
(2011) menar att när idealet blir att lärande måste handla om förutbestämda 
processer baserade på det som är mätbart och förutsägbart så förändras 
skolan från en mötesplats och bildningsprocess till en fabrik för det som är 
mätbart och möjligt att utvärdera. 

En del i denna process är det språk om skola och lärande som Biesta kallar 
”lärifiering” (learnification). Här syftar han inte bara på pedagogik och läro-
medel utan också på en terminologi som används för att tala om och värdera 
kunskap och lärande i skolan, eller för den delen inom lärarutbildningar, som 
just mätbar och förutsägbar. Enligt Biesta omdefinierar detta system läraren 
från ett mänskligt subjekt i en kommunikationsprocess till en utbildnings-
teknokratisk hantlangare inom ramen för ett storskaligt system.  

Plattformiseringen av skolan kan också medföra att skolans värdesystem 
förskjuts från deliberativa och gemenskapande undervisningspraktiker och 
ideal om jämlikhet som grund för medborgarskap, baserat på deltagande och 
arbete i grupp, till personaliserat och automatiserat lärande med lärplatt-
formar och datafiering som nav. På sikt kan detta komma att omfatta även 
”mjukare frågor” som den allmänna skolan ansvarar för, som kommunika-
tion och mediekunnighet, vilket ingår i fostran av framtidens medborgare 
(Englund, 2012). 

Enligt Biesta (2006) har den allmänna skolan tre sammanflätade grund-
uppgifter i relation till eleverna, samhället och framtiden. Skolan ska kvali-
ficera eleverna så att de får med sig vad som behövs för att överleva och 
fungera som arbetskraft och medborgare. Skolan ska socialisera eleverna så 
att de internaliserar, och inkluderas och fungerar inom ramen för samhället 
grundläggande sociala, kulturella och politiska ordningar och detta på ett sätt 
som gör att de både upprätthåller och utgör grunden för ett ständigt utveck-
lande av samhället. Det tredje uppdraget kallar Biesta subjektivering och det 
handlar om att eleven genom sin närvaro och tid tillsammans med andra i 
skolan ges möjlighet att utveckla sin egenart som självständigt handlande och 
kritiskt tänkande subjekt. 

Skolan är enligt Biesta tillsammans med familjen samhällets viktigaste 
nyckel i utvecklandet av demokratisk handlingsberedskap och demokratiskt 
omdöme och detta kan inte uppnås endast på ett instrumentellt sätt (infor-
mation, fakta, förmedling av ideal). Det måste också omfatta en demokratisk 
medvetenhet som byggs upp genom att erfarenhet och aktiviteter delas och 
utformas i gemensam handling, och därför får inte skolan reduceras till det 
som går att uttrycka i mätbara resultat, styrda av förutsägbarhet.  
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Annan kritik som har riktats mot lärplattformar handlar om att de gör 
hela skolsystemet beroende av den så kallade edtech-branschen och då inte 
minst plattformsgiganter som Google, Apple och Microsoft. Med sina hård-
varor, mjukvaror och plattformar bidrar de direkt och indirekt till att för-
ändra skolans arbets- och kommunikationsformer och de påverkar föreställ-
ningar om den allmänna skolan och dess uppdrag. Genom sin ständiga närvaro 
i och utanför skolan kommer de också att fostra sina egna framtida användare 
som redan från tidig skolålder lär sig att förknippa kommunikation och kun-
skap med plattformsgiganternas produkter, tjänster och varumärken.  

Generation plattform 

Skola och läroplaner har alltid handlar om vad som anses vara viktigt att 
kunna nu och i framtiden och om hur överföringen av kunskap mellan 
generationer bäst ska organiseras (Pinar, 2012). Tidigare utgick kunskaps-
synen och läroplanen i svensk skola från ideal om innehåll och likhet i blan-
dade skolor men i och med lgr 11 har skolan blivit mer mål- och resultatstyrd. 
Något som många ser som en utlöpare av det som brukar kallas ”new public 
management”. Englund (2012, s. 29) talar här om att resultatstyrning som 
gör lärarna till ”kontrollerande verkställare på löpande band, där de stude-
rande ska inhämta förutbestämda kunskaper i förutbestämda perspektiv”. 
Till detta kan vi lägga, i vissa av lärplattformen givna format. 

I potten finns vad vi vill mena med ”god utbildning”. Det anser i alla fall 
Gert Biesta (2011). Visserligen skriver han inte specifikt om digitalisering i 
sin bok God utbildning i mätningens tidevarv men han pekar ändå på den risk 
som ligger i att skolan blir alltför koncentrerad på det som är mätbart och 
förutsägbart. Något som närmast kan beskrivas som motsatsen till de ideal 
om lärande som social och delad aktivitet som brukar kopplas samman med 
reflekterad och omdömesgill kunskap med bredd och djup. 

Läroplaner, läromedel och sätt att organisera kommunikation inom sko-
lan är centralt för ”the citizen making enterprise” (Wan, 2014) där skolan och 
arbetet med literacitet i olika former (från alfabetisering till digitalisering) 
intar en nyckelfunktion. Frågan är hur och på vilka grunder den ”goda me-
diemedborgaren” för framtiden ska formas i dagen och framtidens skola?  

Det är troligt att i ett djupt medialiserat samhälle och en plattformiserad 
skola så kommer denna fostran bli alltmer avhängig lärplattformarnas me-
dielogistiska läroplan. 
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I ”TV-samhället” var skolans uppgift att fostra den ansvarstagande med-
borgaren (the dutiful citizen) och den granskande medborgaren (the moni-
torial citizen) (Schudson, 1998) vars rättigheter och skyldigheter i demokra-
tiska processer var kopplade till användningen av medier för nyheter, infor-
mation, opinionsbildning men också till underhållning som gemenskap.  

I ett accelererande mediesamhälle ökar omsättningen och omflyttning-
arna och vi hittar också en rad försök att ringa in ”den senaste” mediegene-
rationen: Den digitala generationen (Buckingham & Willett 2006), Nät-
generationen (Tapscott 1998), The Google Generation (Gunter, Rowlands, 
Nicholas, 2009) och icke att förglömma Mark Prenskys (2001) begrepp Digi-
tala infödingar (som länge var en given referens i förordande av mer digita-
lisering i skolan). På senare tid har vi även hört talas om GenC eller Genera-
tion C (a.k.a. YouTube-generationen) som av Wikipedia beskrivs som ”not 
an age group; it’s an attitude and mindset” hos människor som ”care deeply 
about creation, curation, connection, and community”.  

Den fördjupade medialiseringen och framväxten av plattformsmedier och 
deltagande medier har också förändrat synen på medborgarskap och lett till 
att en rad forskare försökt att begreppsliggöra vad vi kan kalla ”mediemed-
borgaren”. Inom internationell medieforskning hittar vi sålunda begrepp 
som self-actualizing citizenship (Bennett 2008), cultural citizenship (Miller 
2007), creative citizenship (Hartley, 2016), DIY citizenship (Ratto & Boler 
2014), sentient citizenship (Williamson, 2017). 

Hur kommer då generationstänket in i förhållande till våra mest domine-
rande medier, plattformsjättar som Apple, Google, Microsoft, Amazon, Face-
book? I detta sammanhang används inte generation som term på användare 
utan för succession och uppgradering av hårdvara, mjukvara (nu kommer en 
ny generation av Iphone…). En snabb sökning bland boktitlar på temat 
generation och plattformsföretag säger kanske också något. Det är inte längre 
en fråga om olika mediegenerationer utan snarare en fråga om något som alla 
oberoende av ålder har som erfarenhet och omsluts av: The Google Planet 
eller Apple Inc., eller varför inte, World War 3.0. Microsoft and its enemies. 

För mig står Tofflers (1980) begrepp prosument sig väl i relation till lär-
plattformar och plattformiseringen som generationserfarenhet och grund för 
framtidens mediemedborgare. Prosument-begreppet signalerar en upplösning 
av skillnaden mellan konsument och producent inom ramen för kunskaps-
samhällets infrastrukturer och indikerar socialisation av ”nästa generation” 
som ”free labor” (Bolin, 2011) som producerar, konsumerar and delar data och 
därmed bidrar till den platformsekonomi med ”The Big Five” som flaggskepp 
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(jfr. Mosco, 2016). Med digital kompetens och ”21th Century Skills” i för-
grunden formas den “algoritmiska fantasin” (Williamson, 2017) som bär upp 
plattformsekonomin (van Dijck, m.fl, 2018). Detta inverkar på kvalificeringen, 
socialisationen och subjektiveringen av framtidens arbetskraft, medborgare, 
individer (Biesta, 2006). Lärplattformarna och skolans digitalisering präglas av 
”kronologisk imperalism” och en futurologi som i stället för att öppna fram-
tiden för unga människor begränsar utrymmet för personlig frihet (minskad 
integritet) och social förändring (Facer, 2012, s. 98). 

Plattformiseringen och skolans digitalisering öppnar för behovet av nya 
former av mediekunnighet som inte bara riktas mot de medier som används 
utanför skolan utan också mot de medier som används i skolan. Ett sådant 
sätt att närma sig plattformiseringen ter sig viktigt i utbildandet av fram-
tidens mediegenerationer och i detta kan även kunskap om tidigare medie-
generationers erfarenheter vara nog så viktig. 
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