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Om författarna  
 

Kristina Westlund är kommunlektor och vetenskaplig utvecklingsledare i Malmö stad 
och fil.lic i pedagogik. Hon är författare bakom flera böcker om förskola, bland annat 
Relationell pedagogik - i teori och praktik i förskolan, Att skapa språk och mening: 
litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass och Förskola i rörelse och förändring: 
barn och pedagoger skapar mening tillsammans. Hon är också en av koordinatorerna 
för ett internationellt nätverk för förskola inom skolutvecklingskongressen ICSEI.  

Helene Elvstrand är universitetslektor på Linköpings universitet och fil. doktor i 
pedagogiskt arbete med inriktning mot fritidshem. Hennes forskningsintressen rör flera 
områden som demokratifrågor i relation till utbildning, fritidshem och teknik och 
förskola. Hon är författare bakom böcker Fritidshemmets möjligheter - Att arbeta 
fritidspedagogiskt och Fritidspedagogiskt lärande samt antal vetenskapliga artiklar i 
refereegranskade tidskrifter. Hon ingår i nätverket ”Barns rättigheter i utbildning” och 
är verksam i projektet ” Fritidshem i framtiden”, vilket har medel från Norrköpings 
forskningsfond. 

Roger Säljö är professor i pedagogik, särskilt pedagogisk psykologi vid Göteborgs 
universitet. Hans forskning rör lärande och utveckling hos individer och kollektiv, och - 
i stor utsträckning - just samspelet mellan dessa nivåer. Han är författare bakom antal 
vetenskapliga artiklar och böcker såsom Lärande - en introduktion till perspektiv och 
metaforer, Lärande, skola, bildning, Lärare i den uppkopplade skolan. R. Säljö är sedan 
2012 utsedd till Fellow i International Academy of Education (IAE).  

Elena Zukauskaite är vetenskaplig ledare för FoU Skola och doktor i ekonomisk 
geografi. Utifrån omvärldsanalys och kommunernas behov väljer hon ut teman för 
Forskning i korthet samt är redaktör för skriften. 
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Förord 
Elena Zukauskaite och Helene Elvstrand 
 

Varför barns perspektiv och delaktighet i (för)skolans utveckling? 
I år, 2019, är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 
antogs av FN:s generalförsamling och nästa år 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige 
(Barnrättighetsutredningen, 2016). Detta gör att arbetet med att se till att barns rättigheter 
tillvaratas kommer att intensifieras. Enligt Barnkonventionen, artikel 12, har varje barn rätt 
att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Skola och förskola är arenor 
där barnen tillbringar stor del av sin vakna tid. Det är där barn skapar många av sina 
erfarenheter om hur samhället fungerar, lär sig om sina rättigheter men också praktiserar 
dem (Elvstrand, 2009). Så allt som händer i (för)skolan rör barnet direkt eller indirekt och 
(för)skolor behöver skapa förutsättningar för barnen att komma till tals.  

Även om Barnombudsmannens mätningar visar att svenska barn idag har en större 
kännedom om att barnkonventionen finns än för tio år sedan, saknar många barn 
fortfarande kunskap om vad som står i barnkonventionen och vilka rättigheter de själva har 
(Barnombudsmannen, 2018). Likaså behöver yrkesgrupper som möter barn, som 
exempelvis lärare, ökad kunskap om innehållet i barnkonventionen och om vad de olika 
rättigheterna kan innebära i en pedagogisk praktik. I detta nummer av Forskning i korthet 
tar vi upp en av rättigheterna – ’utrycka sin mening och höras’.  

All skolutveckling ska utgå utifrån elevbehov och ska ha som syfte att förbättra skola, 
förskola eller fritidshem för elever och deras måluppfyllelse. Enligt Skollagen (2010:800) 
ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den forskningsgrund 
som vi har idag visar att barns perspektiv och ökad delaktighet har positivt påverkan på 
både relevans av forskning och utveckling och på elevers lärande (Vinblad m fl., 2019; 
Gyllander Torkildsen, 2016). Således finns det en tydlig vetenskaplig grund som 
förespråkar utveckling av förskola, skola och fritidshem utifrån barns perspektiv och med 
barns delaktighet. Detta nummer av Forskning i korthet kan anses som stöd i detta arbete.  

Att förstå begrepp 
Delaktighet är ett begrepp med flera betydelser. Delaktighet kan förstås som deltagande i en 
aktivitet – att vara en del av någonting eller som möjlighet att påverka beslut – deltagande i 
beslutfattande (Thomas, 2007). Delaktighet i skolans och förskolans utveckling inkluderar 
båda aspekter – möjlighet att vara med när (för)skola utvecklas samt påverka vad och hur 
den ska utvecklas. Vidare är deltagande är en förmåga som kan utvecklas genom 
kontinuerlig praktik (Adair m.fl., 2015) samt ett förhållningssätt, ett sätt att relatera till sin 
omvärld, vilket utvecklas genom samspelet med andra, såväl barn som vuxna. 

Barns perspektiv är ett annat begrepp som behöver vidareförklaras. Det förklaras oftast i 
relation till barnperspektiv (Johansson & Samuelsson, 2003). Barns perspektiv innebär att 



  

Forskning i korthet 2019 
Kommunförbundet Skåne – FoU Skola  4(40) 

barnen ges möjlighet att själva föra fram sina perspektiv, tankar och erfarenheter 
(Johansson, 2003). Barnperspektiv innebär att det är barnvärld som skildras, analyseras, 
beskrivs, men inte nödvändigtvis med barns röster. På grund av maktrelationen är det inte 
alls ovanligt att det är vuxna som uttalar sig om sammanhang där barnen befinner sig utan 
att barnen själva kommer till tals (Vinblad m.fl., 2019).  

Syftet med Forskning i korthet 2019 är att ge en populärvetenskaplig forskningsöversikt 
samt inspiration för alla inom skolväsendet som arbetar med att främja barns delaktighet 
och barns perspektiv i skolans och förskolans utveckling.  

Skriftens struktur 
Årets Forskning i korthet består av tre kapitel som belyser olika aspekter av delaktighet och 
barns perspektiv. Kristina Westlund, lektor i Malmö stad, fokuserar på förskolebarn. Även 
de yngsta barnen ska komma till tals och ska kunna utrycka sina röster via olika former. 
Westlund understryker vikten av delaktighet för att motverka utanförskap och segregation i 
samhället. Språket och kommunikationens roll i arbetet med barnens delaktighet och 
inflytande lyfts fram. Hon visar hur barns berättelser i olika uttrycksformer kan öppna upp 
för barnens perspektiv och påverka innehållet i verksamheten på ett sätt som vuxna inte 
kunnat planera för.  

Helene Elvstrands, forskare vid Linköpings universitet, kapitel handlar om skola och 
fritidshem. I samsyn med K. Westlund argumenterar H. Elvstrand att delaktighet måste 
genomsyra förskolans, skolans och fritidshemmens vardagsarbete för att barn lär sig 
demokratiska spelregler genom att få delta i demokratiska sammanhang. Hon poängterar 
maktobalansen mellan vuxna och barn och argumenterar att elevers möjlighet till 
delaktighet är beroende av att vuxna vill ta elevers åsikter och erfarenheter på allvar och se 
vilken potential de kan utgöra i ett utvecklingsarbete. Hon visar också konkreta exempel på 
hur barn kan bidra med ökad kunskap och förbättrad skolutveckling.  

Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, kopplar demokratifrågor i skola och 
förskola med digitalisering. Han belyser hur omtvistad och ofta polariserad frågan om 
digitalisering inom skolvärlden är. Förespråkare för digitalisering omfamnar tekniken och 
ser digitalisering som livsviktig kompetens för framtidens arbetsmarknad och framgångsrik 
utbildning medan de som är emot hänvisar till risker som kommer med digitalisering och 
framhäver ’skärm’ som någonting barn och ungdomar behöver skyddas ifrån. R. Säljö 
argumenterar att digitalisering redan är en viktig del av barns livsvärld oavsett vad vi tycker 
om det. Det är därför ytterst viktigt att digitalisering av skola och förskola genomförs 
utifrån barns perspektiv – så att deras röster, erfarenheter och världsbild är representerande i 
de val som görs dagligen. Utveckling som berör barn blir mest relevant och effektiv om 
barn får vara med och delta i dess utformning och genomförande. 

Sammanfattningsvis är alla tre forskare överens om att barns delaktighet handlar om 
värdegrund, demokrati och medborgarskap. Den utgör viktig förutsättning för ett väl 
fungerande samhälle framöver. De belyser dock delaktighetsfrågan från olika perspektiv och 
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med olika utgångspunkt. Vi hoppas att detta gör skriften tillgänglig och användbar för olika 
professioner inom olika skolformer.  

Trevlig läsning! 
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Att lyssna till varje barns berättelse: om att arbeta med 
barns reella delaktighet och inflytande i förskolan 
Kristina Westlund 
 
Förskolan har potential att göra skillnad i barns liv. För alla barn, men kanske särskilt för de barn 
som befinner sig i någon form av utsatthet eller som av olika anledningar inte har tillgång till goda 
lärmiljöer utanför förskolan (Sylva m.fl., 2004). Temat för denna utgåva av Forskning i korthet är 
barns delaktighet och inflytande, och jag vill framför allt rikta blicken mot de aspekter av 
delaktighet och inflytande som handlar om att uppleva sig som en del i ett samhälle, som en viktig 
person med en röst som räknas. Mitt intresse för barns delaktighet och inflytande handlar framför 
allt om vilka strategier som personalen i förskolan använder sig av för att stärka barnens upplevelse 
av sig själva som delaktiga. För att undersöka och exemplifiera hur sådana strategier kan utvecklas 
kommer jag att använda exempel från ett pågående arbete i Malmö stads förskoleförvaltning, 
närmare bestämt i utbildningsområde Öster. I utbildningsområdet, som består av ett femtiotal 
förskolor i stadens östra delar, initierades i augusti 2018 ett gemensamt tema för alla förskolor. 
Temat har fått namnet 3600 barns berättelser och syftar till att stärka förskolornas arbete med att 
aktivt lyfta fram barnens röster och berättelser. Det handlar både om att bidra till ett 
språkutvecklande arbete i förskolorna och om att skapa förutsättningar för barnens delaktighet och 
inflytande, här och nu samt i framtiden.  
 

Förskolans uppdrag  
Under 2019 har en reviderad läroplan för 
förskolan, Lpfö 18, trätt i kraft 
(Skolverket, 2018). Det har inneburit en 
rad förändringar i hur förskolans uppdrag 
formuleras. En av förändringarna är att 
uppdraget att arbeta med barns delaktighet 
och inflytande har givits en större tyngd. 
Barnrättsperspektivet har förtydligats in 
läroplanen, inte minst med anledning av 
att barnkonventionen är på väg att bli lag i 
Sverige. Det märks exempelvis genom att 
det understryks att delaktighet och 
inflytande är en rättighet för barnen, och 
att barnen i förskolan ska få kännedom om 
sina rättigheter (Skolverket, 2018, s. 5). 
Även om det redan innan 
läroplansrevideringen tydligt framgått att 
uppdraget kring barns inflytande inte bara 
handlar om att barnen ska erövra 
förmågan att ha inflytande i syfte att 
kunna utöva sitt framtida 
samhällsmedborgarskap, är barnens rätt till delaktighet och inflytande i ett här-och-nu-perspektiv 
nu ännu mer påtagligt i förskolans styrdokument. En skärpning av uppdraget att erbjuda barnen 

Foto: Francis Nyang-Jørgensen 
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möjligheter till delaktighet och inflytande märks exempelvis genom att några väsentliga ord har 
bytts ut. Där det tidigare stod att ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” 
(Skolverket, 2016, s. 12), är ordet bör numera utbytt till ska. Likaså skulle förskolans personal enligt 
den tidigare läroplansformuleringen verka för att pojkar och flickor skulle få lika stort inflytande i 
verksamheten. Enligt Lpfö 18 är detta något som personalen nu inte bara ska verka för utan 
säkerställa.  
 
Att förskolans uppdrag att möjliggöra barns delaktighet och inflytande har stärkt bör förstås i ljuset 
av att det är barns reella inflytande som avses i förskolans läroplan. Vad reellt inflytande för 
utbildningssystemets allra yngsta barn innebär kan diskuteras, men i denna artikel avses med reellt 
inflytande sådant inflytande som uppfattas som meningsfullt av barnen själva – det vill säga att 
barnen upplever sig som delaktiga. I den här artikeln vill jag undersöka och problematisera hur 
förskolor kan arbeta med reellt inflytande både som ett förberedande för framtida deltagande i 
samhället och som ett värde och förhållningssätt som genomsyrar utbildningen här och nu. Särskild 
vikt läggs vid förskolans kompensatoriska uppdrag, vilket enligt skollagen (1 kap, 4§) innebär att 
uppväga skillnader i barns förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Just utifrån demokrati 
och delaktighet framstår det som mycket viktigt att alla barn, oavsett exempelvis kön, verbal 
förmåga, föräldrars utbildningsbakgrund eller andra uppväxtvillkor får likvärdiga möjligheter att 
uppleva sig som delaktiga i de sammanhang som de befinner sig i. Som professionella inom förskola 
och skola kan vi inte bara förhålla oss till frågorna utifrån att de är fastslagna i styrdokumenten, 
läroplan och skollag. I grund och botten handlar det om vilken typ av samhälle vi önskar nu och i 
framtiden. Delaktighet är på många sätt en av de mest grundläggande samhällsfrågorna och 
samtidigt en av samhällets stora utmaningar. Utanförskap och segregation är påtagliga fenomen i 
samhället (Salonen m.fl., 2019; Stigendal, 2016). Redan i förskolan behöver de som arbetar med 
barnen reflektera över möjliga konsekvenser av att människor ställs eller ställer sig utanför en 
delaktighet i samhället och hur förskolan kan bidra till att motverka detta. 
 

En vetenskaplig grund för arbetet med barns delaktighet och 
inflytande 
Arbetet med barns delaktighet och inflytande ska, liksom övriga delar av utbildningen i förskolan, 
enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta med vetenskaplig grund 
kan betraktas på olika sätt, som att exempelvis förskolans personal tar till sig forskningsresultat och 
arbetar i enlighet med dem. Det tycks emellertid inte 
finnas några enkla metoder att arbeta efter för att kunna 
säkerställa barnens delaktighet och inflytande i 
förskolan. I vissa aspekter av barns delaktighet finns det 
en relativt stark samstämmighet inom forskningen. Att 
kommunikationen mellan barn och personal har stor 
betydelse, och däri även personalens förmåga att närma 
sig barnens perspektiv samt vara emotionellt närvarande 
i samspelet med barnen, har lyfts fram i olika studier under en längre tid (se t ex Bae, 2009; 
Emilsson, 2008; Johansson, 2003; Vetenskapsrådet, 2015). Bae (2009) riktar i sin forskning 
framför allt intresset mot samspelsorienterade aspekter av barns delaktighet och inflytande. Hon ger 
exempel på hur förskolans personal skapar utrymme för barns delaktighet genom att exempelvis 

”Det tycks emellertid inte 
finnas några enkla metoder 
att arbeta efter för att 
kunna säkerställa barnens 
delaktighet och inflytande i 
förskolan.” 
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kunna ändra sig och bjuda in barnen i problemlösning, även när de initialt hållit fast vid sitt 
vuxenperspektiv och försökt lösa problemet själv. Att vuxna kan backa från sin ursprungliga 
ståndpunkt används av Bae som ett exempel på självreflektion, att kunna byta perspektiv och istället 
försöka närma sig barnets perspektiv. Ett annat exempel som Bae lyfter är hur ett barn som inte är 
så benägen att kommunicera verbalt med vuxna söker kontakt genom leken. Genom att bekräfta 
barnets initiativ till kommunikation genom lek – även under måltiden där lek inte alltid ses som 
lämpligt av vuxna i förskolan – menar Bae att personalen respekterar barnets yttrandefrihet och 
frihet att själv uttrycka sig på det sätt som barnet föredrar. Emilson (2008) använder i sin 
avhandling begreppet intersubjektiv fostran för att beskriva det arbete som förskolepersonalen utför 
och som bidrar till barnens möjligheter till inflytande. Det som kännetecknar en intersubjektiv 
fostran är enligt Emilson närmandet av barns perspektiv, emotionell närvaro och lekfullhet, vilket 
ligger mycket nära de aspekter av vuxnas förhållningssätt som Bae betonar. I en av de artiklar som 
ingår i Emilsons avhandling (Emilson & Folkesson, 2006) ges exempel på hur det kan skilja sig åt 
mellan olika situationer i förskolan vad gäller hur mycket personalen uppmuntrar och bjuder in 
barnens lekfulla initiativ i de aktiviteter som planerats av vuxna. I de situationer där barnens sätt att 
kommunicera kroppsligt eller genom sång uppmuntras och besvaras av personalen, blir barnen 
enligt Emilson och Folkesson mer delaktiga. Det skapas då dessutom bättre förutsättningar för en 
gemensam förståelse för de uppgifter som barnen får av personalen.  

Bidrar personalens arbetssätt till att barnen upplever sig som 
delaktiga? 
Det finns därmed en vetenskaplig grund för att anta att vuxnas förmåga att interagera med barnen 
på ett sätt som bjuder in till lek och som öppnar upp för barnens perspektiv bidrar till barnens 
möjligheter till delaktighet och inflytande. När det kommer till specifika arbetssätt finns det 
däremot exempel på hur vissa studier lyfter fram möjligheter medan andra studier synliggör risker i 
arbetssättet. Ett exempel på detta är förskolors arbete med pedagogisk dokumentation. Enligt 
Elfström (2013) bidrar arbetet med pedagogisk dokumentation till stärkt inflytande för barnen, då 
dokumentationen och reflektionen gör det möjligt att fånga barnens frågor och hypoteser för att 
sedan även kunna ta tillvara dem i fortsatt utforskande tillsammans med barnen. Samtidigt 
beskriver Lindroth (2018) pedagogisk dokumentation som en pseudoverksamhet, då den motiveras 
med att den ska möjliggöra att barnens intressen blir utgångspunkt i projekten samtidigt som det 
enligt hennes studie inte främst är i projekten och i den pedagogiska dokumentationen som 
personalen menar att de får syn på barnens intressen.  

Vad kan det då vara som gör att barnens delaktighet påverkas så olika genom användandet av 
samma arbetsverktyg? Vid en närmare läsning tycks barns delaktighet ha tolkats olika i de olika 
studierna. I Elfströms studie motiveras den pedagogiska dokumentationen med att den ska bidra till 
att synliggöra barnens perspektiv, teorier och hypoteser kring det gemensamma projektarbete som 
pågår i barngruppen. Genom att barnens tankar om det som är fokus i utforskandet synliggörs och 
tas tillvara, stärks deras delaktighet (Elfström, 2013). I Lindroths studie motiveras däremot den 
pedagogiska dokumentationen med att den ska synliggöra barnens intressen, för att dessa ska utgöra 
innehållet i projekten. Här uppstår dock en potentiell konflikt mellan det innehåll som personalen 
vill synliggöra och det som barnen visar intresse för. Enligt Lindroth bidrar reflektionerna över 
dokumentationen till att barnens intressen blir alltmer perifera varje gång pedagogerna reflekterar 
kring dokumentationen tillsammans med barnen. Snarare tenderar reflektionen att vinklas i den 
riktning som pedagogerna valt att fokusera genom dokumentationen. Samtidigt menar pedagogerna 
i studien att de framför allt får syn på barnens intressen i sådana situationer som inte är i fokus för 
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dokumentationen, vilket då enligt Lindroth innebär att den delaktighet som synliggörs i den 
pedagogiska dokumentationen blir ”fabricerad” (Lindroth, 2018, s.109).  

Anledningen till att jag anser att detta resonemang är 
viktigt, är för att diskussionen om barns delaktighet och 
inflytande ibland tenderar att bli förenklad och handla om 
huruvida barnen får ”bestämma” eller ”göra det som de 
vill” (jfr Westlund, 2011). Om inflytande reduceras till ett 
individuellt begrepp som inte innefattar 
gemenskapsrelaterade aspekter, går viktiga delar av att leva i 
ett demokratiskt samhälle förlorade. Jag ska återkomma till 
detta senare.  

Det finns därutöver en ytterligare anledning till att det är viktigt att resonera kring huruvida 
pedagogers strategier för att arbeta med och synliggöra barnens inflytande verkligen bidrar till reellt 
inflytande för barnen. Dolk (2013) ger i sin avhandling målande exempel på hur en så kallad 
valstund, det vill säga ett tillfälle under dagen då barnen väljer mellan vissa specificerade aktiviteter 
som erbjuds, av barnen snarare uppfattas som begränsande än som en möjlighet till reellt inflytande. 
När valstunden är slut uttrycker ett barn: ”Nu får vi gå och leka vad vi vill”! Valstunderna 
organiseras enligt Dolk egentligen för att barnen ska uppmuntras att välja andra saker än vad de 
vanligtvis väljer, samt få möjlighet till aktiviteter tillsammans med andra barn än de som de 
vanligtvis väljer att leka med. Ändå talas det om valstunden som en aktivitet som framför allt syftar 
till ökat inflytande för barnen. Hart (1992) synliggör med hjälp av en stegmodell hur det som talas 
om som inflytande i själva verket kan vara ett skeninflytande för barnen. I förskolan behöver det 
finnas en vaksamhet för sådana tendenser. Det kan i och för sig finnas all anledning att vid tillfällen 
medvetet begränsa barnens möjligheter att välja fritt, då det fria valet i sig kan innebära ett hinder 
för alla barns likvärdiga möjligheter till delaktighet och inflytande (Westlund, 2011). Men frågan är 
vad det innebär för såväl vuxnas som barns syn på inflytande, när sådana begräsningar i 
valmöjligheter presenteras som möjligheter till att utöva inflytande? 

Förskolans demokratiarbete i ljuset av kritisk och relationell pedagogik 
En möjlig slutsats skulle då kunna bli att det inte bara handlar om vilka arbetssätt som förskolor 
använder sig av, utan framför allt handlar det om vilket förhållningssätt som arbetet utförs med, 
samt vilken tolkning av innebörden av delaktighet och inflytande som ligger till grund för 
förskolans arbete. Att använda exempel från forskning för att hitta ”rätt” metoder kan därför te sig 
svårt. Men att arbeta utifrån en vetenskaplig grund handlar inte bara om att använda metoder som 
studerats inom empirisk forskning. Att arbeta på vetenskaplig grund handlar också om en teoretisk 
förståelse, vilket innebär att kunna analysera och kritiskt granska olika arbetssätt med hjälp av 
teorier och begrepp.  

Jag använder i denna artikel två olika teoribildningar inom pedagogiken, kritisk pedagogik samt 
relationell pedagogik, som möjliga vetenskapliga grunder att låta arbetet med barns delaktighet och 
inflytande vila mot. De grundar sig delvis i olika sätt att se på människan och samhället, men kan 
båda ändå vara såväl viktiga som användbara för att motivera och analysera arbetet med 
förskolebarns delaktighet och inflytande.  

Inom kritisk pedagogik riktas intresset först och främst mot strukturella ojämlikheter. Utifrån hur 
utbildningens roll betraktas inom kritisk pedagogik, är det ett oerhört betydelsefullt uppdrag för 

”Om inflytande reduceras 
till ett individuellt begrepp 
som inte innefattar 
gemenskapsrelaterade 
aspekter, går viktiga delar 
av att leva i ett 
demokratiskt samhälle 
förlorade.” 
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skola och förskola att bidra till att utjämna ojämlika samhällsvillkor (McLaren, 2009). 
Utbildningssystemet riskerar ständigt att förstärka och bekräfta rådande samhällsstrukturer, men det 
finns samtidigt en potential att utmana maktordningar. Den potentialen behöver enligt den kritiska 
pedagogiken tas tillvara. Utbildning kan då bli ett redskap för att göra sig fri från förtryckande 
strukturer. Att stärka marginaliserade gruppers delaktighet i samhället blir en nyckelfråga. Det 
svenska utbildningssystemet har enligt skollagen ett uttalat kompensatoriskt uppdrag, vilket tidigare 
nämndes, men har under flera år fått kritik av OECD för att inte i tillräcklig grad bidra till mer 
jämlika skolresultat. Helt nyligen har OECD återigen påpekat att svenska elevers möjligheter att 
lyckas i skolan i allt högre grad avgörs av deras familjebakgrund och geografiska uppväxtvillkor 
(OECD, 2019).  

Att stärka marginaliserade grupper handlar inte nödvändigtvis enbart om socioekonomisk 
segregation, även om det är ett betydelsefullt hinder för ett jämlikt samhälle. På sätt och vis kan 
även barn betraktas som en marginaliserad grupp som kan ha svårt att göra sin röst hörd. Inom de 
globala hållbarhetsmålen som finns i Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2015) omnämns vid flera 
tillfällen barn som en av de grupper i samhället vars möjligheter särskilt behöver beaktas. Det kan 
därför med hjälp av ett kritiskt perspektiv bli tydligt hur viktigt det är att beakta barns perspektiv 
som grupp.  

Inom den relationella pedagogiken ägnas intresset snarare åt de mikropolitiska frågorna (t ex 
Dahlberg & Moss, 2005). Då läggs stor vikt vid vilka möjligheter till demokratiskt handlande som 
utbildningen skapar rum för. Det är ett större fokus på här och nu, genom att intresset riktas mot 
huruvida de relationer som existerar är demokratiska, medan kritisk pedagogik ofta inriktas mot 
vilka förutsättningar för framtiden som utbildningen bidrar till. Inom den relationella pedagogiken 
kämpar man snarare för demokratiska relationer än mot missförhållanden i samhället (Bingham & 
Sidorkin, 2004). Det finns en önskan om att inte dela upp världen i motpoler (Gergen, 2009). 
Denna önskan tar sig till exempel uttryck genom en strävan att undvika kategoriseringar av 
människor. Inom relationell pedagogik diskuteras exempelvis det etiska ansvar som människor har 
för varandras subjektivitet – det vill säga möjlighet att vara människa på olika sätt (Biesta, 2006).  

 

Därför kan det vara av värde att kunna växla mellan olika perspektiv i det praktiska utförandet av 
arbetet med barns delaktighet och inflytande.  

Ett projektarbete i Malmö: 3600 barns berättelser 
Hur kan då förskolan agera för att bidra till delaktighet och inkludering, där varje barn får 
möjlighet att bli lyssnad till och inkluderad i en gemenskap? I Malmö Stad pågår just nu ett arbete 
där ett femtiotal förskolor samlats i det gemensamma temat 3600 barns berättelser. ”3600” står för 
det ungefärliga antalet barn som går i områdets förskolor. Att detta antal finns med i temats 
benämning innebär ett ställningstagande för varje barns lika rätt. Därutöver signalerar rubriken att 
det är barnen som står i fokus, och att språket är en förutsättning för att kunna vara delaktig i 

” Förskolans demokratiuppdrag handlar både om att erbjuda demokratiska 
relationer där varje perspektiv räknas och att kompensera för social och 
ekonomisk ojämlikhet genom att ge barnen likvärdiga förutsättningar att 
utveckla kunskaper och värden.” 
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samhället. Varje barn bär på berättelser, berättelser som är unika och som kan uttryckas på många 
olika sätt. Förskolorna tar genom ett projekterande och utforskande arbetssätt på sig ett ansvar att 
skapa förutsättningar för varje barns berättelse, att erkänna varje barns röst och perspektiv som lika 
värd varje annan människas.  

Temat har haft flera syften, bland annat att utgöra en gemensam röd tråd som skapar sammanhang 
i områdets fortbildningsinsatser och kollegiala lärande, men framför allt att lyfta fram barnens rätt 
till delaktighet och till att utveckla sitt språk. Temat utformades för att kunna rymma barnens och 
förskolornas olika ingångar i det projekterande arbetssättet, så att olika förskolor skulle kunna göra 
det till sitt eget. Därför finns det en stor spridning i hur förskolorna valt att ta sig an det 
gemensamma temat. Det finns några som inom temat arbetat med ett projekt kring skor – vilka 
berättelser bär de på? – medan andra arbetat utifrån sagor och ytterligare andra knutit ihop 
berättandet med barnens naturvetenskapliga utforskande. Möjligheterna är många, men samtidigt 
menar många pedagoger att de funnit stöd i att kunna mötas över förskolors gränser och kunna 
utbyta idéer och erfarenheter utifrån att andra arbetar med samma fokus – språket och 
delaktigheten.  

En viktig bakgrund för att förstå motivet till det gemensamma temat är att många av barnen i dessa 
förskolor växer upp i social och ekonomisk utsatthet. Samtidigt som delaktighet är lika viktig för 
varje individ skulle det också kunna ses som att det i segregerade samhällen blir särskilt viktigt att 
alla – oavsett om de växer upp i priviligierade eller utsatta områden – får möjlighet att uppleva 
delaktighet och utveckla ett gemensamt ansvarstagande för hela samhällets välbefinnande. 
Röstdeltagandet i vissa av de geografiska områdena där de deltagande förskolorna ligger är till 
exempel bland de lägsta i hela landet, vilket kan uppfattas som att medborgarna där inte upplever 
sin röst som viktig – eller att de inte har tillräcklig kunskap om hur de demokratiska strukturerna 
kring valet är uppbyggda. Berättelserna som handlar om barnen i dessa områden blir ofta berättelser 
om utsatthet och segregation. Därför ville förskolorna genom det gemensamma temat möjliggöra 
andra sorters berättelser, berättelser där varje barns olika personligheter, intressen, drömmar och 
perspektiv kan komma igenom den dominerande berättelsen om dem som grupp. Samtidigt fanns 
en medvetenhet om att öppna upp även för de svåra berättelserna, berättelser som inte alltid ”passar 
in” i hur vuxna kanske tenderar att föreställa sig barns perspektiv. Genom att lyfta fram de 
berättelser som varje barn bär med sig eller skapar, tvingar det fram en beredskap hos de deltagande 
förskolorna att förhålla sig till berättelser som de kanske inte alltid kommer att förstå, eller som de 
inte förväntat sig. Att lyssna till barnens berättelser – oavsett om de uttrycks verbalt eller genom 
andra uttrycksformer – innebär att öppna upp för att barnens perspektiv kommer att påverka 
innehållet i verksamheten på ett sätt som vuxna inte kunnat planera för. 

 

Foto: Francis Nyang-Jørgensen 
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Kommunikationens betydelse för delaktighet och inflytande 
En anledning till varför 3600 barns berättelser är ett intressant exempel är språkets nära koppling till 
delaktighet och inflytande. Att arbeta med barns delaktighet och inflytande i förskolan är mycket 
nära sammanvävt med att arbeta med barns språkliga utveckling, deras vilja och förmåga att 
uttrycka sig och kommunicera med omvärlden. Inom både kritisk och relationell pedagogik är de 
kommunikativa aspekterna av demokrati centrala för vad som ses som utbildningens uppgift. Inom 
kritisk pedagogik är Habermas teori om det kommunikativa handlandet betydelsefull för synen på 
kommunikationens roll i det demokratiska samhället. Habermas teori bygger på en idé om rationell 
kommunikation, ibland omnämnt som ideala samtalssituationer, där det inte är deltagarnas 
inbördes maktpositioner som avgör vilka beslut som fattas, utan styrkan i de argument som framförs 
(Carr & Kemmis, 1986; Habermas, 1981/1996). Inom relationell pedagogik riktas däremot kritik 
mot idén om en ideal, rationell kommunikation. Istället understryks vikten av en kommunikation 
där alla har möjlighet att delta, oavsett om deltagarnas argument är ”rationella” eller inte. Att aldrig 
fullt ut förstå varandra är en del av kommunikationen, menar till exempel Biesta (2006) och 
Säfström (2005). Därför bör det inte krävas att den som deltar i ett samtal först måste lära sig hur 
samtalet bör föras, eller med andra ord vilka röster eller argument det är som räknas i det samtalet. 
Det blir istället upp till alla dem som deltar i samtalet att ta ansvar för allas möjlighet att höras och 
föra fram sin röst, oavsett deras förmåga att uttrycka sig. Detta är en grundläggande tanke i hur 
demokratins roll i utbildningen uppfattas.  

 

Vad får då detta för betydelse hur förskolans verksamhet utformas? Enligt förskolans läroplan ska 
barnen inte bara få förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, utan 
även sitt intresse för att uttrycka sig. Flera forskare har, vilket nämnts tidigare, påpekat vikten av hur 
förskolans kommunicerar med barnen. Genom att bejaka och uppmuntra barnens sätt att uttrycka 
sig, till exempel genom lek eller sång, ökar barnens möjligheter att bli delaktiga i kommunikationen 
(Bae, 2009; Emilson & Folkesson, 2006). En förutsättningslös kommunikation, där de vuxna visar 
ett ärligt intresse för vad barnen uttrycker och för deras perspektiv, framstår som en nödvändig 
grund för att barnen ska uppleva sig som delaktiga och även för att de ska utveckla ett intresse för 
att uttrycka sig. Om personalen hela tiden kommunicerar med en agenda att barnen exempelvis ska 
lära sig fler ord eller kunna uttala orden på rätt sätt, finns det en risk att barnen snabbt inser att den 
vuxne har mål med kommunikationen och att barnet förväntas svara på ett visst sätt.  

Samtidigt är barnens förmåga att använda det talade och skrivna språket avgörande för barnens 
framtida möjligheter att utöva sitt demokratiska medborgarskap, att kunna vara delaktiga i 
samhällets informations- och kommunikationsflöde. I förskolans reviderade läroplan betonas vikten 
av att kunna värdera information samt kunna kommunicera i olika sammanhang. Även 
högläsningens betydelse understryks. Redan i förskolan behöver barnen få förutsättningar att bygga 
upp sitt ordförråd och lära sig förstå olika typer av texter och berättelser, vilket är kunskaper och 
förmågor som är nödvändiga för framtida delaktighet i samhället (Björklund, 2008). Ur ett kritiskt 

”Barn och unga går inte i skolan för att socialiseras in i ett konsensusinriktat 
kommunikationssystem, utan utbildningen – liksom samhället i stort – 
måste erbjuda sådana demokratiska sammanhang där alla får möjlighet att 
komma till tals.” 
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perspektiv på pedagogik kan det förstås som att skolans och förskolans uppgift är att motverka de 
sociala ojämlikheter som bidrar till att barns förmåga att argumentera, resonera och ta del av 
information skiljer sig åt beroende på hur utvecklande den språkliga miljö som barnen befunnit sig i 
under uppväxten har varit.  

I argumenten för att arbeta med 3600 barns berättelser framträder såväl kritiska som relationella 
perspektiv. Ett antal förskolor i området har nästan uteslutande barn med andra modersmål än 
svenska. Det innebär att det blir särskilt viktigt för dessa förskolor att ge barnen goda 
förutsättningar att utveckla det svenska språket, för att de ska få likvärdiga möjligheter att delta i 
samhället som de barn som växer upp med svenska som modersmål. Att få möjlighet att erövra det 
svenska språket bör ses som en rättighet för de barn som växer upp i Sverige. I samband med arbetet 
med 3600 barns berättelser erbjuds förskolornas personal stöd och fortbildning i att bland annat 
arrangera språkutvecklande lärmiljöer och stimulerande högläsning. Samtidigt innebär det 
gemensamma temat ett mycket starkt fokus på det utforskande och projekterande arbetssättet, vilket 
innebär att kunna utgå ifrån och ta tillvara barnens frågor, erfarenheter, kunskaper och perspektiv i 
det undervisningsinnehåll som förskolan erbjuder, vilket i sig kräver en förmåga hos personalen att 
kunna lyssna till vad barnens uttrycker. Det läggs även stor vikt vid att förskolorna ska erbjuda en 
variation av kommunikationsformer för barnens uttryck. Estetiska uttrycksformer som bild eller 
musik, samt alternativ och kompletterande kommunikation som bildstöd eller tecken, utgör viktiga 
verktyg i arbetet med att möjliggöra barnens berättelser. Även lekens roll lyfts som ett forum där 
barnen kommer till tals och där deras berättelser kommer till uttryck. Detta kan liknas vid hur den 
relationella pedagogiken betonar att en mångfald av röster behöver bli hörda, och att olika sätt att 
uttrycka sig behöver räknas lika mycket. En svårighet som personal i förskolan ibland upplever är att 
barn som inte uttrycker sig verbalt inte får lika mycket inflytande (jfr Westlund, 2011). Det är 
därför nödvändigt att som vuxen stärka sin egen förmåga att få syn på vad barn uttrycker i det icke-
verbala – i leken, i estetiken eller med sina kroppar. Lyssnandet får då ett mer uttalat värde.  

Varje år skriver förskolorna i Malmö stad en kvalitetsrapport, där de följer upp och utvärderar 
föregående års arbete och planerar för vilka utvecklingsinsatser som behöver prioriteras under det 
kommande året. Många av förskolorna i utbildningsområde Öster skriver i sina rapporter just om 
hur de börjat lyssna på barnens berättelser på ett annat sätt efter att de inledde arbetet med det 
gemensamma temat. Förskolorna beskriver också i sina rapporter hur de i allt högre grad använder 
olika estetiska uttrycksformer, tecken och bildstöd för att förbättra förutsättningarna för de barn 
som blir begränsade när verbalspråket är det uttryck som räknas. 
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Östers femåringar går till val 
Ett annat moment i utbildningsområdets arbete med att stärka barnens delaktighet och inflytande 
har varit att införa en årlig röstningsprocess för områdets femåringar. I nära anslutning till valet till 
riksdag, landsting och kommuner år 2018 rullade en mobil vallokal i form av en förskolebuss för 
första gången runt bland förskolorna i Öster. Det som förskolebarnen skulle få möjlighet att rösta 
om var vilket torg som skulle få ge rum åt en konstinstallation med stolar som barnen arbetat med 
som en del i temat 3600 barns berättelser. På kvällen, efter installationen, ägde dessutom en 
ljusmanifestation rum med lyktor som barnen tillverkat. Ljusmanifestationen heter 1000 lyktor och 
arrangeras årligen på en mängd olika platser i landet i samband med internationella barndagen.  

Barnens val var planerat för att bli så meningsfullt som möjligt för barnen. För att barnen skulle få 
möjlighet att utveckla förståelse för vad de röstade om, producerades filmer och sånger om de tre 
olika torg som de fick välja mellan, då alla barnen troligen inte besökt de aktuella platserna förut. 
Barnen fick valsedlar med bilder, som de fick lämna i en låda inne i vallokalen under guidning av en 
valförrättare. Situationen arrangerades för att bli så lik ett ”riktigt” val som möjligt. Även 
rösträkningen filmades, för att barnen skulle få inblick i vad som hände med deras röster efter att de 
lämnat dem.  

Att barnen fick rösta är intressant just på grund av varför de fick möjlighet att göra det. Det fanns 
olika motiv för detta, alla på olika sätt kopplade till ett syfte att skapa likvärdiga möjligheter till 
delaktighet i samhället för alla barn. Dels handlade det om att genom ljusmanifestationen 
uppmärksamma barns rätt i samhället. Dels handlade det om att ge barnen möjligheter att utveckla 
förståelse för vikten av att rösta, vilket kan kopplas till ett lågt 
valdeltagande i vissa av de geografiska områdena i Öster. Genom 
att ge barnen en upplevelse av att rösta som de kunde berätta om 
hemma, hoppades förskolorna även bidra till ett ökat intresse hos 
barnens familjer att utnyttja sin medborgerliga möjlighet att 
rösta. Därutöver handlade valet även om att ge barnen en plats i 
staden genom sin konstinstallation, vilket kan bidra till deras 
känsla av delaktighet i och rätt till sin stad. Listan över motiv kan 

”…arbetet med barns 
delaktighet inte bara utförs 
inom förskolans gränser 
utan även kopplas till det 
samhälle som förskolorna 
vill bidra till.” 
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göras längre, men vad som blir centralt här är att arbetet med barns delaktighet inte bara utförs 
inom förskolans gränser utan även kopplas till det samhälle som förskolorna vill bidra till. Samtidigt 
syftade processen naturligtvis även till att ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för 
demokratiska processer, i enlighet med läroplansuppdraget.  

Delaktighet och inflytande i samspel 
Slutligen vill jag återkomma till hur innebörden av delaktighet och inflytande kan tolkas på olika 
sätt, och vilka utmaningar det kan medföra i förskolans verksamhet. Ibland behandlas delaktighet i 
undervisningssammanhang som en förmåga som individer har eller saknar. Undervisningens syfte 
skulle då bli att påverka barnen som individer att efterhand omfatta förmågan att vara delaktig. 
Exempelvis ska arbetslagen i förskolan enligt läroplanen ”främja barnens förmåga att vara delaktiga 
och utöva inflytande över sin utbildning” (Skolverket 2018, s. 16). Ett annat sätt att se på 
delaktighet är som ett förhållningssätt, ett sätt att relatera till sin omvärld, vilket utvecklas genom 
samspelet med andra, såväl barn som vuxna.  

När vi talar om barns och ungas delaktighet i utbildningssammanhang blir det oundvikligt att både 
belysa utbildningens roll i att skapa förutsättningar för barn och unga att erövra de förmågor som 
krävs i ett demokratiskt samhälle – kritiskt förhållningssätt, litteracitet, samarbetsförmåga, 
kunskapssökande, omvärldskunskap med mera – och utbildningens roll i att skapa förutsättningar 
för barnen att göra sin röst hörd vilket innebär att vuxna behöver utveckla sin förmåga att lyssna till 
och ta ansvar för barn och ungas perspektiv, samt respektera och ta tillvara deras åsikter även när de 
skiljer sig från de vuxnas. Medan den första delen mer tangerar ett kritiskt perspektiv på utbildning, 
rör de senare frågorna även ett relationellt perspektiv.  

Det finns ett problem med att tolka delaktighet och inflytande som framför allt individuella 
förmågor. Barns delaktighet, sett ur ett relationellt perspektiv, handlar först och främst den relation 
som utvecklas mellan barnet och dess omvärld. Det går att relatera till en svårighet som ibland lyfts 
av förskolor när de arbetar för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Hur ska varje barns 
intressen kunna tillgodoses? Hur ska varje barns berättelse kunna få samma utrymme? En möjlig 
ingång vore att istället tolka barnens delaktighet som olika röster i gemensamma berättelser som 
skapas tillsammans. Om barnens berättelser uppfattas som individuella, som alla ska få samma 
utrymme bredvid varandra, blir det lätt trångt när de olika berättelserna ska konkurrera om 
utrymmet med varandra. Om barnens berättelser istället uppfattas som de röster, perspektiv och 
erfarenheter som barnen bär med sig in i det gemensamma sammanhanget blir det lättare att skapa 
en gemensam förskoleverksamhet som inte längre handlar om att varje barn ska få arbeta med det 
som de själva för stunden brinner för utan att behöva kompromissa med varandra. Genom den 
relationella linsen kan vi se det som att det är ur den gemensamma berättelsen som de individuella 
berättelserna får möjlighet att framträda – ingen, gammal som ung, har skapat sin berättelse helt på 
egen hand. Våra berättelser skapas medan vi lever dem. Men det kritiska perspektivet blir här 
ovärderligt. I förskolan behövs en kontinuerlig analys av frågan: Vilka röster blir priviligierade i den 
gemensamma berättelsen? Vilka röster behöver bättre förutsättningar för att kunna bli erkända som 
delar i det gemensamma? Vilken plats finns för de svåra berättelserna, de som det kanske tar emot 
att lyssna till? Vilken plats finns för de berättelser som vi inte omedelbart kan känna igen eller 
förstå?  

Vuxna i förskolan har en stor makt att skapa förutsättningar för barnens röster att bli lyssnade till. 
Men med denna makt följer ett lika stort ansvar att skapa likvärdiga förutsättningar för varje barns 
berättelse.  
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Barns röster – en viktig resurs i skolutveckling 
Helene Elvstrand 
 

Inledning 
Förskola, fritidshem och skola är viktiga utbildningsinstitutioner där barn1 tillbringar stor 
del av sin barndom. Där skapas minnen och erfarenheter som är betydelsefulla och som 
individer bär med sig resten av livet. I skolan lyfts kunskapsuppdraget fram men för barn är 
möjligheten till lek och att träffa kompisar många gånger minst lika viktig. Att känna 
delaktighet och tillhörighet vet vi har stor betydelse för välmående och trivsel men också för 
att lyckas i skolämnen. Med andra ord har förskola, fritidshem och skola ett mångfacetterat 
uppdrag. I skollagens paragraf 4 slås fast vad det handlar om: ”Utbildningen inom 
skolväsendet syftar till att barn och barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 
(Skolverket, 2010). Skollagens skrivningar innebär att förskola, fritidshem och skola 
förutom ett kunskapsuppdrag har ett värdeförmedlande uppdrag och där de demokratiska 
värderingarna är framlyfta. Trots denna genomgripande formulering om demokrati är det 
inget nytt i relation till utbildningsväsendet då demokratins roll och betydelse har betonats 
ända sedan Skolkommissionen 1946 (SOU 1948:27). Efter andra världskriget skulle fostran 
i demokrati fungera som ett vaccin för ett demokratiskt samhälle och genom att barn 
utvecklade demokratiska kompetenser skulle totalitära uttryck kunna stoppas (Elvstrand, 
2009).  

1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter (i dagligt tal kallad 
Barnkonventionen) av FN:s generalförsamling och 2020 blir konventionen lag i Sverige 
(Barnrättighetsutredningen, 2016). Även om det inte innebär att barns rättigheter i sak 
förändras så kommer arbetet med att tolka och följa lagen att intensifieras på olika sätt. Här 
är det viktigt att beakta att barns rättigheter inbegriper alla olika delar i samhällssektorn 
som exempelvis stadsplanering, trafikmiljö och kulturfrågor. Barns rättigheter utgör också 
en vital del i förskola, fritidshem och skola, vilka pekats ut som särskilt betydelsefulla arenor 
i arbetet med barns rättigheter. I barnkonventionen finns femtiofyra artiklar. De delas ofta 
in utifrån vilken typ av rättigheter de innefattar. En vanlig indelning är utifrån de tre P:na, 
provisional rights, protection rights och participation rights (Freeman, 1997; Hammarberg, 
1990). Det kan översättas med: ombesörjande rättigheter, skyddande rättigheter och 
deltagande rättigheter. Ombesörjande rättigheter handlar om barns rätt att få sina 
grundläggande behov som mat, vatten och någonstans att bo tillgodosedda. Skyddande 
rättigheter handlar om barns rätt till skydd mot olika former av övergrepp och exploatering. 
De deltagande rättigheterna inbegriper barns rätt att göra sin röst hörd, samt yttrande- och 

 

1 I texten använder jag begreppet barn genomgående istället för elever då artikeln tar sin utgångspunkt i barns 
rättigheter.  
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mötesfrihet. Bosisio (2012) lyfter fram att arbetet med barns rättigheter pågått länge och att 
diskussionen måste förflyttas från att diskutera om barn/barn ska ha rättigheter till att 
snarare fokusera på hur deras rättigheter ska tillvaratas.  

Lärares uppdrag i relation till barns rättigheter 
Lärare i förskola, fritidshem och skola har i uppdrag att arbeta med barns rättigheter på 
olika sätt, vilket kan sägas innefatta tre huvudsakliga områden (Elvstrand, kommande). Det 
första området handlar om rättigheter som ett kunskapsområde. En central utgångspunkt för 
att barn/barns rättigheter ska kunna upprätthållas är att barn själva har kunskap om sina 
egna rättigheter. I skolan är det vanligt att barns rättigheter uppmärksammas vid särskilda 
tillfällen som temadagar vid exempelvis FN-och Barnkonventionsdagen. Att fokusera och 
lyfta fram barns rättigheter vid särskilda tillfällen är bra då det leder till att rättigheterna i 
sig uppmärksammas. Detta räcker dock inte då barns rättigheter är något som inbegriper 
barns liv hela tiden. Det är också viktigt att i arbetet relatera barns rättigheter till barns 
vardagsliv. Ibland finns en tendens att barns rättigheter förläggs till en kontext långt ifrån 
barnen själva. Alderson (1999) gjorde en studie tillsammans med barn om deras egna 
rättigheter där det framkom att de ofta uppfattade att barns rättigheter inte var något som 
berörde dem specifikt. Istället beskrev de att det handlade om andra barn, det vill säga 
”fattiga barn i länder långt bort”. Även om det är angeläget att barn får kunskap och 
engagemang i globala frågor av olika slag är det också viktigt att frågor om barns rättigheter 
görs till ett innehåll som också berör barn i deras kontext. I förskola, skola och fritidshem 
finns det många frågor som på olika sätt inbegriper barns rättigheter. Det handlar 
exempelvis om att känna delaktighet i sociala relationer och att inte blir kränkt liksom 
demokratifrågor som att få göra sin röst hörd och ha möjlighet att påverka de olika 
verksamheterna. Vidare handlar det om respekt för mångfald och värna olika typer av 
åsikter. Men även aspekter som barns rätt till lek, till vila och rekreation.  

En annan central aspekt av förskollärares och lärares uppdrag kring barns rättigheter är att 
iscensätta en verksamhet och undervisning som beaktar barns rättigheter. Det innefattar att 
ha en medvetenhet om hur barns sociala liv skapas, exempelvis hur det sociala samspelet 
fungerar i en aktuell barngrupp. Det handlar också om vilka möjligheter man som lärare 
skapar för barn att göra sin röst hörd både som barnkollektiv och som enskilt barn. Vidare 
kan det handla om planering av undervisning i förskolan där frågor om barns rätt till lek, 
vila och rekreation blir föremål för diskussion och ska beaktas.  

Ytterligare ett uppdrag förskollärare och lärare har handlar om att värna barns rättigheter 
genom att skydda barn och se till att deras rättigheter 
inte åsidosätts. Barn har rätt till sina rättigheter, 
däremot kan inte man inte anta att barn själva ska 
värna sina rättigheter utan det ansvaret har alltid en 
vuxen. När barn är i förskola, skola och fritidshem är 
det personalen där som ska se till att deras rättigheter 
beaktas. Barns rätt till skydd kan innefatta många 
olika aspekter. Konkreta situationer i skolan kan 

”Barn har rätt till sina 
rättigheter, däremot kan 
inte man inte anta att barn 
själva ska värna sina 
rättigheter utan det 
ansvaret har alltid en 
vuxen.” 
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handla om att ”larma” och göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att 
barn far illa. Det kan också handla om att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda 
genom att de får tillgång till resurser som de behöver i sin skol/fritidshemssituation som 
mer vuxenstöd eller specialpedagogiska insatser. Men också att man som lärare får ökad 
kompetens att hantera olika typer av komplexa situationer. Ytterligare ett område barn 
behöver få sina rättigheter tillgodosedda är i relation till är att bli skyddande mot kränkande 
behandling både från barn och vuxna. Det är lätt att tänka att kränkningar är något som 
enbart sker mellan barn, men barn beskriver också återkommande att även vuxna i skolan 
kan vara de som utför kränkningen (Colnerud, 2004). I lärares yrkesetiska principer 
(Lärares yrkesetik, 2019) framhålls vikten av att lärare uppmärksammar och skyddar barn 
om de utsätts för en kränkning av en kollega då barn står i en beroendeställning till vuxna.  

Barns rättigheter- med fokus på delaktighet 
Som beskrivits tidigare så handlar alltså en rättighetstyp om barns rätt till inflytande och 
delaktighet. Förutom att delaktighet och inflytande är en rättighet går det att se andra 
motiv. I utbildningssammanhang är en upplevelse av delaktighet ofta motivationshöjande 
att som elev exempelvis få vara med och påverka lektionsinnehållet i skolan eller ge förslag 
på aktiviteter i fritidshemmet (jmf Elvstrand, 2009). Delaktighet och inflytande är också 
något man inte bara kan lära sig på ett teoretiskt plan utan måste genomsyra förskola, skola 
och fritidshems vardagsarbete. Med andra ord lär man sig ”demokrati” och demokratiska 
spelregler genom att få delta i demokratiska sammanhang. Darling Hammond (1996) lyfter 
vikten av att demokratifrågor inte blir teoretiska resonemang utan är något som man måste 
få erfara i vardagssituationer. Hon beskriver det i termer av att det är svårt att lära sig om 
demokrati i en skola som är odemokratisk. Barn och barns rätt till inflytande är också 
reglerat i skollag och läroplaner, vilket betyder att det finns en stor överensstämmelse 
mellan styrdokumenten och barnkonventionen. Till sist är ett angeläget motiv för 
delaktighet också att barns perspektiv kan bidra till viktig verksamhetsutveckling.  

 
Delaktighet som begrepp 
Delaktighet är ett mångfacetterat begrepp som kan tolkas och ges olika förklaringsmodeller. 
I min forskning har valt att lyfta fram det utifrån två huvudsakliga dimensioner: social 
delaktighet respektive politisk delaktighet (Elvstrand, 2009). Social delaktighet inrymmer 
delar som att känna tillhörighet och få vara en del i en gemenskap. Politisk delaktighet 
kännetecknas av det som traditionellt beskrivs som elevinflytande, det vill säga att få göra 
sin röst hörd. Dessa både dimensioner av delaktighet ska inte ses som åtskilda från varandra 
utan har överlappningar. Exempelvis har status och popularitet i barngrupper stor betydelse 

”Involvering av barn i verksamhetsutveckling kan bidra till att skapa förståelse 
för en mängd olika frågor som exempelvis för hur en situation kan se ut från 
deras perspektiv och i förlängningen bidra med lösningar för skilda 
utmaningar.”  
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för i vilken utsträckning ett barn har möjlighet att göra sin röst hörd. Delaktighet är alltså 
inte bara något som praktiseras mellan lärare och barn utan relationer mellan barn har stor 
betydelse.  Utifrån detta vill jag betona att barns delaktighet är ett relationellt begrepp, det 
vill säga delaktighet är något som görs tillsammans. Delaktighetsbegreppets sociala aspekter 
behöver betonas (Horgan et al, 2017). Barn skapar tillsammans med vuxna andra barn hur 
och vilken sorts delaktighet som är möjligt. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv ses 
barn som aktiva aktörer, det vill säga som individer som kan ge värdefulla och tillförlitliga 
beskrivningar av sina egna upplevelser och erfarenheter (Prout & James, 1997). På det 
följer att barn har en värdefull kunskap som behöver tas tillvara inte minst i 
utbildningssammanhang (Osler & Starkey, 2005).  

Möjligheter och hinder för barns delaktighet 
Forskning om barns delaktighet visar att det ofta finns svårigheter att ta tillvara barns 
perspektiv, vilket exempelvis kan beror på strukturella villkor som barngruppers storlek och 
strikta rutiner och scheman. Förutom detta är ett av de tydligaste beskrivna hindren vuxnas 
synsätt på barn och den med automatik inneboende maktojämlikheten som finns mellan 
vuxna och barn (Thornberg, 2006; Elvstrand, 2009; Elvstrand & Lago, 2018). 
Dominerande synsätt har beskrivits exempelvis inom barndomssociologin, vilka kan hindra 
barns möjlighet till delaktighet (jmf Prout & James, 1997). Det första synsättet handlar om 
att barn ses sakna de kompetenser som krävs för att kunna fatta beslut. Det vill säga att om 
barn skulle få större inflytande så skulle det kunna leda till kaos. I min avhandlingsstudie 
var detta ett perspektiv som ibland lyftes fram av barnen själva. Det som var intressant var 
att bilden av barn som ”sämre beslutsfattare än vuxna” byggde inte på deras egna 
erfarenheter då många barn samtidigt beskrev situationer där de på ett framgångsrikt sätt 
hade kunnat utöva delaktighet. Ett annat synsätt handlar om att barndomen som livsfas 
ofta ses i termer av ett bristtillstånd. Med det menas att ”det vuxna” ses som det önskvärda 
och eftersträvansvärda. Ytterligare en föreställning är att se barnet utifrån ett 
framtidsorienterande perspektiv. Ett exempel på detta är när vi i den politiska debatten hör 
påstående som att ”vi ska satsa på barnen så att de blir bra vuxna”. Detta är i och för sig en 
rimlig tanke men samtidigt har barn rätt att bli satsade på endast i egenskapen av att vara 
barn. Barndom är med andra ord lika viktigt som det vuxna livet. Dessa olika 
föreställningar om barn och barndom är inte alltid synliggjorda för oss själva men kan i 
olika grader ligga som ett raster och påverka när vi ska involvera barn till delaktighet. Detta 
innebär också att barns möjlighet till delaktighet är beroende av att vuxna vill ta barns 
åsikter och erfarenheter på allvar och se vilken potential de kan utgöra i ett 
utvecklingsarbete.  

Som beskrivits tidigare är delaktighet också ett mångfacetterat begrepp, vilket gör att olika 
individer kan förstå och tolka begreppet på olika sätt. Begrepp som delaktighet och 
inflytande är relativa på så sätt att de tolkas på skilda sätt av olika individer. I en studie av 
hur lärare i fritidshem resonerade kring delaktighet framkom att de ofta hade olika 
förståelse av begreppet. Tre olika tolkningsförståelser framkom där man: 1) såg delaktighet 
som formellt beslutsfattande, 2) som individuella val och 3) som ansvarstagande. De olika 
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förståelserna utgör utgångspunkt för på vilket sätt man iscensätter olika 
delaktighetspraktiker. Om du tolkar att delaktighet framförallt handlar om formellt 
beslutsfattande är det sådana situationer som lyfts fram med om delaktighet tolkas som 
ansvarstagande tränas ansvarstagande på olika sätt och kan också ses som en förutsättning 
för delaktighet. Ett annat resultat i studien var också att lärarna kunde ha olika förståelse för 
vad delaktighet kunde vara även om man arbetade tillsammans i samma arbetslag 
(Närvänen & Elvstrand, 2015). Det visar på vikten av 
att ta sig an så kallade plusord som delaktighet och 
barns rättigheter och reflektera både över dess 
betydelse men också tillämpning i den pedagogiska 
praktiken. Lärare i alla olika praktiker behöver därför 
på ett fördjupat sätt tillsammans diskutera 
delaktighetsfrågor.  

I detta arbete är det också viktigt att involvera barn för att nå deras perspektiv. Det är att 
även nödvändigt uppmärksamma barn som individer. Även om barn delar den 
gemensamma erfarenheten av att vara barn finns det i en barngrupp stora olikheter 
avseende exempelvis erfarenheter, uppväxtförhållanden och intressen. Det innebär att barn 
kan inte bara kan förstås i relation till sin ålder, det vill säga så här är alla sjuåringar utan 
ålder är bara en kategoriseringsgrund jämte andra som genus, klass, etnicitet och 
funktionalitet.  

Exempel på barns röster 
I min forskning har jag på olika sätt studerat delaktighetsfrågor i både förskola, skola och 
fritidshem. Jag har också arbetat tillsammans med barn genom så kallad barncentrerad 
forskning, för att få kunskap om deras erfarenheter kring olika frågor. I min 
avhandlingsstudie (Elvstrand, 2009) studerade jag hur delaktighet görs i skolans 
vardagsarbete med speciellt fokus på barns perspektiv och följde två klasser med barn under 
en tvåårsperiod. Jag har under senare år gjort studier i fritidshem och där barns delaktighet 
varit ett studieområde.  

Under arbetet med min avhandling hade jag som en viktig utgångspunkt att försöka skildra 
delaktighetspraktiken utifrån barns perspektiv och tänkte inledningsvis att observationer 
med kompletterande med intervjuer var det bästa sättet. Efter ett tag märkte jag att dessa 
metoder inte räckte till då intervjuer inte var något alla barn ville vara med på. En dag 
föreslog några barn själva att de skulle skriva till mig och genom detta ”uppfann” vi 
tillsammans Helene-böckerna som kom att bli anteckningsböcker där jag och de barn som 
ville skrev växelvis till varandra. I böckerna fick barnen välja att lyfta fram och skriva om 
saker som var viktiga för dem. 

Genom mina fältarbeten tillsammans med barn i flera olika sammanhang har jag insett 
vikten av att barn erbjuds olika sätt att göra sina röster hörda. Inom barncentrerad 
forskning kallas det för den så kallade Mosaikansatsen (Clarke & Moss, 2001). Den 
innebär att de olika sätten och rösterna tillsammans ger en bättre förståelse, en bättre bild, 

”Lärare i alla olika praktiker 
behöver därför på ett 
fördjupat sätt tillsammans 
diskutera 
delaktighetsfrågor.” 
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likt ett framväxande mönster i en mosaiktavla. Konkret innebär det i min forskning att jag 
använder olika metoder som att observera praktiker eller låta barn informellt prata, bli 
intervjuade, få skriva, rita eller fotografera. Dessa metoder är alla användbara i ett 
skolutvecklingsarbete för att nå barns perspektiv. Även här är betydelsefullt arbeta på ett 
genomgripande sätt för att barn ska kunna bli genuint delaktiga. Forskning kring barns 
delaktighet i skolan visar att formella beslutsarenor som elevråd ofta inte fungerar på det 
demokratiska sätt som det är tänkt. Ibland har barn lite inflytande då beslut kan vara 
uppgjorda på förhand eller att barn inte vet sin roll i elevrådet (Thornberg & Elvstrand, 
2012). Inom barnforskning gör man ofta en distinktion mellan barnperspektiv och barns 
perspektiv (Halldén, 2003). Barnperspektiv skriven i ett ord handlar om när vuxna på olika 
sätt försöker handla utifrån en tanke om vad som kan vara bra för barn, vilket exempelvis 
kan bygga på en lärarerfarenhet där du fått en god kännedom om barns olika behov. Att 
anlägga ett barnperspektiv är viktigt i alla frågor som rör barn. Men detta räcker inte, om 
barns inflytande och delaktighet ska nås krävs även barns perspektiv som bygger på att barn 
själva får komma till tals i olika frågor som rör dem (se också Förord i denna skrift).  

Barns röster i skola 
Som jag tidigare beskrivit använde 
jag i min avhandlingsstudie olika 
datainsamlingsmetoder för barn 
skulle kunna delge sina 
erfarenheter (Elvstrand, 2009). 
Nader som vid datainsamlingen 
var 9 år, var ett av de barn som 
under mitt avhandlingsarbete inte 
ville bli intervjuad. Han ville inte 
heller skriva till mig i Helene-
boken. Men en dag ritade han en 
serie som han kom och lämnade 
till mig med orden ”det här ska du 
skriva om”. Så här kommer Naders 
beskrivning av rasten. 

 

 

 

 

 

Nader 9 år skriver om rasten 
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Nader har i sin bild illustrerat rasten, vilket var ett område som han själv ville skriva om.  
I de fyra första bilderna ritar Nader hur det är att ta sig till lekparken som är stället där 
barnen på skolan har rast. Först bestämmer han med en kompis och sen går de ner för 
trappor, och mer trappor. Sen kommer en lång bild (flera bildrutor) då de bara går. När de 
sen kommer fram till parken ska de gå till en ”fröken och pricka av sig” och sen ”en sekund 
senare så ”pling, pling, vi ska in.” Naders serie visade med träffsäkerhet känslan av alldeles 
för korta raster, vilket innebär att när man precis börjat leka ska man in. Serien beskriver 
också den långa vägen som vägen och avprickningen för att nå målet, i det här fallet leken.  

Naders serie om rasten tillsammans med andra barns olika erfarenheter bidrog till att öka 
kunskapen kring barns upplevelse av rast, kompisskapande, lekmöjligheter och delaktighet 
vilka alla var framlyfta delaktighetsaspekter av barnen själva.  

Ytterligare ett område som barnen beskrev i både intervjuer och i skrift till mig handlande 
om svårigheten att bli lyssnad på och hur olika barns inflytande kan te sig för olika barn.  
På följande sätt beskrev Tanja hur delaktighet är något som är ojämnt fördelat mellan 
barnen. I intervjun pratar Tanja om att lägga lappar i förslagslådan.  

Tanja: Några brukar inte lägga i förslag för att de är för blyga men 
alla får lägga i förslag men en del kanske inte vågar.  

Helene: Lyssnar man på alla lika mycket? 

Tanja: Nej man lyssnar inte lika mycket. Killarna lyssnar bara på 
killarna och tjejerna lyssnar på tjejerna och killarna. Det är den 
som är populärast i skolan, den lyssnar man på. 

Tanjas och andra barns beskrivningar i intervjuerna hjälpte tillsammans med 
annat datainsamlingsmaterial att sätta fokus på hur olika hierarkier i 
elevgrupper, i det här fallet popularitet, var en förutsättning för att vara 
delaktig.  

Barns röster i fritidshem 
Ett annat intresse har varit att nå barns perspektiv på olika frågor i relation till fritidshem. 
Forskning om fritidshem är begränsad och i ännu större utsträckning forskning där barns 
perspektiv lyfts fram (Hjalmarsson, 2010). Vi designade därför ett projekt där barnen skulle 
få möjlighet att beskriva sina erfarenheter av fritidshem med tonvikt på deras möjlighet till 
delaktighet. Vi utvecklade då metoden: delaktighetskartor (Elvstrand & Närvänen, 2015). 
Det innebar att barnen tillsammans i grupp fick rita kartor av sitt fritidshem. Efter det 
genomförde vi en gruppintervju med utgångspunkt i kartorna. I kartorna fick barnen 
genom Smiley-figurer beskriva vad de gillande respektive inte gillade på fritidshemmet. 
Genom datainsamlingen tillsammans med barnen kunde vi finna väsentliga delar som 
barnen själva tyckte var betydelsefulla i relation till fritidshemmet. Centrala resultat i den 
forskningen visade att barnen ofta hade svårt att beskriva vad ett fritidshem är men när de 
försökte beskriva, så kontrasterade de ofta fritidshemmet med skolan. Det vill säga de 
beskrev att fritidshemmet skulle vara något annat än skolan. Barnen betonade också hur 
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viktig friheten att få leka och vara med kompisar och rätten att själva kunna ha inflytande 
över vad de vill göra i fritidshemmet. Barn beskrev också fritidshemmet som en viktig social 
arena där de träffade kompisar och hade möjlighet till relationer på olika sätt. När det gäller 
inflytande betonade barnen den relationella betydelsen. De framhöll ofta lärare i fritidshem 
som ”bra” men beskrev också vikten av att det skulle vara rättvist och att de kände att de 
blev behandlade på ett schysst sätt.  

Delaktighetskartor är ett exempel på hur barn på olika sätt kunde göra sin röst hörd. I den 
metoden samverkade barnen genom att tillsammans rita karta och också tolka och berätta 
om det som de ritade. Att samla barn i mindre grupper är ofta ett bra sätt då de tar stöd och 
utvecklar resonemang tillsammans, vilket är ett bra sätt när fokus ligger på gemensamma 
erfarenheter och inte heller fokuserar på uppenbart känsliga områden. 

Harts delaktighetsstege 
I arbetet med att reflektera över och utveckla barns möjlighet till delaktighet är det 
betydelsefullt att fundera över och kartlägga vilka möjligheter som finns i den egna 
utbildningspraktiken. Ett redskap för detta kan vara Roger Harts så kallade 
delaktighetsstege (Hart, 1997). I den beskrivs delaktighet utifrån olika nivåer likt pinnar på 
en stege. Målet med stegen är inte att alla olika typer av aktiviteter alltid ska vara högst upp 
däremot kan stegen hjälpa till att skapa en reflektion kring olika typer av delaktighet. 
Liksom att ställa frågor kring vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. 

 

Harts delaktighetsstege (Elvstrand, 2009) 
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I användningen av Harts delaktighetsstege skulle jag vilja lyfta fram några aspekter som jag 
ser som särskilda viktiga. En första förtjänst med delaktighetsstegen är att den fokuserar på 
delaktighet respektive icke-delaktighet, vilket för att det går att få syn på uttryck då barn 
inte är delaktiga. Dessa första nivåer (1-3), handlar inte om att bestämma vad som är bra 
respektive dåliga aktiviteter för barn utan syftar just till att urskilja vad som är barns 
delaktighet. Att som barn gå i ett demonstrationståg kan vara en kul upplevelse men det är 
inte delaktighet om barnet varken vet sin roll eller har 
en förståelse av vad demonstrationen handlar om. En 
del försök där barn har involverats med ett genuint 
syfte att vara delaktiga tenderar ibland att utvecklas 
till situationer där barnen inte är delaktiga och 
snarare får rollen av att vara dekorationer. Ett 
exempel på detta kan vara elevråd om de fungerar så 
att barn inte ges genuint inflytande och besluten 
redan är tagna (jmf Thornberg & Elvstrand, 2012).  

Barn riskerar också att få rollen som dekorationer när delaktighetspraktikerna inte är 
tydliggjorda. Man behöver på ett medvetet sätt arbetat för att utjämna maktskillnader 
mellan barn och vuxna. Ytterligare en svårighet kan vara när barn får uppgiften att vara en 
”barnröst”, det vill säga företräda gruppen barn. Detta kan vara en svår uppgift då den 
bygger på en förenkling då gruppen barn inte entydig och för att kunna för fram andras 
röster krävs någon form av representation.  

På stegpinnarna 4-8 regleras olika grader av delaktighet. Den allra första nivån handlar om 
att barn är informerade. Denna nivå har debatterats. Exempelvis kritiserar Närvänen & 
Näsman (2007) då de menar att den inte kräver aktörskap.  

På den näst högsta nivån (7) är besluten både initierade av barn och styrda av barn medan 
på den högsta nivån (8) är det barn som initierar och styr tillsammans med vuxna. Det kan 
framstå som att nivå 7 är högre grad av delaktighet än nivå 8. Hart lyfter dock en viktig 
poäng då han menar att nivå 7 kan fungera i avgränsade delar som barns fria lek. Men om 
barn ska ges möjlighet till delaktighet i ordinarie beslutsfattande (vilket exempelvis regleras i 
barnkonventionen) är det i nivå 8 som det är möjligt. Dessa ställningstaganden stämmer väl 
överens om vad som förespråkas i styrdokument för förskolan, fritidshem och skola.  

 
Avslutande reflektioner 
I texten har fokus legat på att både beskriva barns rättigheter, barns delaktighet och 
inflytande liksom de uppdrag som lärare har i relation till detta. Som betonats är inte barns 

”En del försök där barn har 
involverats med ett genuint 
syfte att vara delaktiga 
tenderar ibland att 
utvecklas till situationer där 
barnen inte är delaktiga 
och snarare får rollen av att 
vara dekorationer.” 

”Delaktighet handlar alltså inte om att barn ska bestämma allting. Det är 
viktigt att inte fastna i diskussioner av typen att barn ska bestämma allt eller 
inget, snarare handlar barns delaktighet om att bestämma tillsammans med 
vuxna.” 
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delaktighet något som ligger vid sidan om, utan är snarare en förutsättning för allt annat 
som händer i förskola, skola och fritidshem. Genom att barn ges reellt inflytande kan 
betydelsefull kunskap nås.  

I arbetet med att involvera barn i utvecklingsarbete behöver en central utgångspunkt vara 
att barns röster tas tillvara. Det betyder att en mångfald av metoder med fördel kan 
användas för att ge barn möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. I arbetet med att utforma 
metoder/forum för delaktighet kan barn också vara med och ge förslag, alltså att delaktighet 
görs med barnen istället åt dem. 

Delaktighet är också något som sker i samspel med andra. Det betyder att som lärare är det 
nödvändigt att ha god kunskap om det sociala samspelsklimatet i barngruppen. Frågor att 
ställa handlar om vilka barn som är delaktiga och om det finns barn i gruppen som inte 
utövar delaktighet.  

Avslutningsvis finns det en stor överenstämmelse mellan de rättigheter som regleras i 
barnkonventionen och förskolan- och skolans styrdokument. Barns rätt till delaktighet är 
alltså tydligt reglerat. Arbetet framöver handlar om inte om att barns rättigheter behöver 
stärkas i konventioner eller styrdokument utan om att delaktighetspraktikerna behöver 
utvecklas.  
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Digitalisering som utmaning för uppfostran, utbildning 
och bildning 
Roger Säljö 
 

Inledning 
Medier är en viktig del av människors vardag. Genom böcker, tidningar, etermedier som 
radio och tv och på senare tid digitala medier lever vi i en större värld än den som utgör vår 
egen lokala omgivning. Vi tar intryck av nyheter från platser vi aldrig besökt, blir påverkade 
av beskrivningar av krig och olyckor i världen och får idéer om sätt att lösa problem och 
leva som vi kan ta in i vår egen vardag. Vi lever alltmer i en global by som den kanadensiske 
medieforskaren Marshall McLuhan (1962) uttryckte det i spåren av medieutvecklingen 
efter andra världskriget.  

Medier har också förändrat våra sätt att leva i en mycket konkret mening. Ett uppenbart 
exempel på detta är den utveckling som följde i boktryckarkonstens spår och som så 
småningom gav oss böcker, dags- och veckotidningar och ett stort antal andra texter som 
formade samhället och samhällsdiskussionen. Allmänna läsfärdigheter blev en del av denna 
utveckling och kom så småningom att uppfattas som en grundpelare i medborgarskapet, en 
avgörande förändring av människors tillgång till information och möjligheter att bilda sig 
egna uppfattningar om vad som händer i världen och att uttrycka sig (Johansson, 1992). 
Spridningen av läs- och skrivfärdigheter till att omfatta i stort sett hela befolkningen kan 
med rätta betecknas som ett av de största pedagogiska projekten i samhällets historia 
(Ödman, 1995).  

Men också medieutvecklingen under det senaste århundradet har haft konkreta 
konsekvenser för vad vi vet och kan, och hur vi lever. I radions barndom samlades familjen 
för att lyssna på nyheter och populära program med reseskildringar, frågesporter, 
radioteater, debattprogram och uppläsningar. Med radion kunde nyheter nå medborgarna 
mycket snabbt, ibland i realtid med hjälp av reportrar som följde dramatiska händelser. 
Radion erbjöd också tidigt program för barn. Det mest berömda är Barnens brevlåda som 
började sändas redan 1925, alltså mycket tidigt i radions historia. Televisionen, som fick 
sitt stora genombrott i Sverige under andra halvan av 1950-talet, och särskilt genom 
världsmästerskapen i fotboll 1958, var likaså en omvälvande medieförändring som flyttade 
in världen i våra vardagsrum som McLuhan formulerade det. Den nyinköpta tv-apparaten 
blev också den en samlingspunkt för familjen på kvällen där man gemensamt kunde ta del 
av vad som inledningsvis var ett ganska begränsat utbud av program. Redan tidigt kom det 
också tv-program avsedda för barn. Ett av de första barnprogrammen i svensk tv var den 
brittiska serien Andy Pandy som var en marionettdocka med en björn som bästa kamrat. 
Lite senare kom ett av de första svenska barnprogrammen, Humle och Dumle, som blev 
omåttligt populärt och sågs av hela familjen.  
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Barns erfarenheter och användning av medier är en intressant tematik som säger mycket om 
samhällets utveckling. Under 1900-talet ökade utbudet av böcker och tidningar avsedda för 
barn. Författare som Elsa Beskow, Astrid Lindgren, Tove Jansson Lennart Hellsing och 
Gösta Knutsson var föregångare som skrev böcker som spreds i mycket stora upplagor. 
Läsning blev också ett sätt lära, roa sig och få inblick i sådant som inte alltid kändes igen 
från den egna vardagen. Tidiga erfarenheter av böcker och läsande kom också att uppfattas 
som betydelsefulla för barns utveckling och framtida lust att läsa. Aktiviteter som 
kvällssagan, läsning vid samlingen i förskolan och sagostunden på biblioteket blev centrala 
och uppbyggliga inslag i barns socialisation. Vikten av att sådana ”läsfrämjande” aktiviteter 
lever vidare betonas i många sammanhang (Andersson, 2015). Alldeles särskilt gäller detta 
nu när det finns tendenser till att läsningen rapporteras minska bland barn och unga 
(Statens medieråd, 2019b), även om utvecklingen inte är helt entydig bland de minsta 
barnen, där det synes som om föräldrars läsande för barn är tämligen konstant eller till och 
med ökar något, åtminstone upp till dess barnen är fyra år (Statens medieråd, 2019a).  

 

Ökad användning av digitala medier 
Just nu genomlever vi ytterligare ett medieskifte som i sin karaktär är lika omvälvande som 
radion och tv:n, och kanske rent av som den som boktryckarkonsten gav upphov till. 
Statens medieråds undersökningar, liksom sådana utförda av andra aktörer 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2018), visar på de dramatiska effekter som digitala medier haft 
på barns och ungdomars vardag sedan sekelskiftet. I medierådets undersökningar visar det 
sig att idag använder 54 procent av ettåringarna internet (2016 var motsvarande siffra 30 
procent) och 75 procent av tvååringarna (och här var motsvarande siffra 2016 48 procent). 
Detta illustrerar den mycket snabba ökning av medieaktiviteter bland de allra yngsta i den 
digitala sfären. Vid fyra års ålder har 95 procent av barnen använt internet (Statens 
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medieråd, 2019a, s. 11). Som påpekas i rapporten är det dock inte helt klart vari denna 
ökning består. En ansenlig del av ökningen består i att små barn tittar på film via 
strömningstjänster och dessa delar av internetanvändningen ersätter då i stor utsträckning 
det vanliga, tablåbundna tv-tittandet. Men observationen att barn tidigt blir aktiva i digitala 
sammanhang är viktig när man ska ta ställning till hur förskola och skola och inte minst 
föräldrar ska förhålla sig till digitaliseringen.  

Utvecklingen av barns och ungdomars ökande användning av digitala medier är mycket 
intressant och talande också i den mening att de visar att barn behåller dessa vanor genom 
ungdomsperioden. De exakta siffrorna skiljer sig något åt mellan undersökningar, men 
trenden är tydlig och entydig. De undersökningar som genomförts av Internetstiftelsen i 
Sverige (2018 och tidigare) visar trenden genom den så kallade benchmarking man 
använder för att göra jämförelser. Denna innebär att man intresserat sig för den ålder när 
50 procent av en ungdomskull ägnar sig åt en viss aktivitet, exempelvis att vara på internet 
på egen hand. År 2000 var gränsen 14-15 år (dvs hälften av denna åldersgrupp var aktiva på 
internet, medan siffran var lägre för yngre). Fyra år senare hade den genomsnittliga åldern 
för 50 procentig användning sjunkit till 9 år, 2011 var det treåringarna som nådde denna 
nivå, 2014 är det tvååringarna. År 2017 använde nästan 80 procent av alla tvååringar 
internet och 26 procent av barn upp till ett års ålder. Dessa från siffror från 
Internetstiftelsen stämmer tämligen väl med dem Statens medieråd kommer fram till, och 
trenden är, som sagt, entydig. 

Bakom dessa förändringar finns en teknikutveckling som gjort det möjligt för barn att 
använda digitala medier på egen hand och i stort sett efter egna intressen. Den digitala 
plattan med tryckskärm, den smarta mobilen, ständig uppkoppling och, under det senaste 
decenniet, en värld av appar ger tillgång till en rad aktiviteter. Dessa resurser kan användas 
innan man kan läsa i mer avancerad mening, appar tar användaren direkt in i aktiviteter 
som att spela, lyssna på musik, se filmer och annat. Digitala plattor finns i de flesta hem 
och i 11-12 årsåldern har 90 procent eller fler av barnen en smart mobil och i tonåren är 
siffran nästan 100 procent, vilket i sig är anmärkningsvärt eftersom det är få aktiviteter som 
inbegriper så stora delar av befolkningen. 

Ett annat sätt att se på utvecklingen är tidsanvändningen, som också visar att barn och 
ungdomar använder internet allt oftare och allt mer. Trenden är också här mycket tydlig. 
Vid 13 års ålder använder 70 procent av barnen internet mer än 3 timmar per dag och vid 
18 år är motsvarande siffra 80 procent (Statens medieråd, 2019b, s. 47). En snabb ökning 
av internet aktiviteter sker från 9 års ålder. En intressant kuriositet i sammanhanget som 
visar dramatiken i utvecklingen är att medierådet tidigare i sina analyser använde en 
kategori som man kallade ”högkonsumenter”, och detta var just barn och unga som 
använde digitala medier mer än tre timmar per dag. Utvecklingen av ungas vanor har dock 
lett till att det är ”meningslöst att numera betrakta de som ägnar mer än 3 timmar per dag 
åt internet som högkonsumenter, eftersom de nu är i sådan kraftig majoritet” (s. 46). 
Konklusionen blir att den ”medieanvändning som för bara några år sedan var 
anmärkningsvärd har (…) blivit ”det nya normala”” (s. 8). 
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Slutsatsen av denna utveckling är vi alla, både barn, unga och vuxna, befinner oss i en 
digital omgivning, vi lever i ökande utsträckning ett digitalt liv. Vi gör erfarenheter i 
digitala rum och utvecklar våra intressen, kunskaper och erfarenheter i sådana miljöer. 
Ovanstående siffror om ökningen av internetanvändning ska inte tolkas som ett tecken på 
att vi surfar mer eller mindre planlöst på nätet i allt större utsträckning. Istället är det så att 
nätaktiviteter ingår i allt mer av vad vi gör: söker information, beställer varor, söker i 
tidtabeller, spelar spel, läser nyheter, använder sociala medier och olika strömningstjänster 
och så vidare. Det intressanta i denna utveckling är således att nätet är en del av vad vi gör i 
alltfler sammanhang. 

 

Den digitala tekniken i utbildning och skola  
Den utveckling vi sett under de senaste decennierna har rest frågor och skapat debatter om 
hur skola och utbildning ska förhålla sig. Vad har dessa förändringar för betydelse för 
undervisning, skola och till och med för människors bildning och ytterst för demokratins 
utveckling? Hur ska vi se på barns och ungas tillgång till dessa möjligheter? Frågor om hur 
tekniken kan bidra till att utveckla undervisning började ställas redan på 1950-talet, främst 
i USA, men en kort tid senare började även svenska skolmyndigheter att engagera sig i 
frågor om datorernas plats i skolan (Lundgren, 2014).  

Hela den diskussion som följt i digitaliseringens korta historia om konsekvenserna för skola, 
utbildning och undervisning avspeglar på en nivå en motsättning mellan teknikoptimister 
och mer skeptiskt inställda teknikkritiker. Den förra gruppen, företrädda exempelvis av 
matematikern, datavetaren och pedagogen Seymour Papert (1928-2016) verksam vid det 



  

Forskning i korthet 2019 
Kommunförbundet Skåne – FoU Skola  33(40) 

ansedda MIT – Massachusetts Institute of Technology, menade att effekterna av den 
digitala teknikens utveckling skulle bli dramatiska förändringar av skola, utbildning och 
lärande. Papert skrev böcker med titlar som The children's machine: Rethinking school in the 
age of the computer (1993) och Mindstorms. Children, computers, and powerful ideas (1980) 
och i sina skrifter drev han teser om att skolan som vi känner den genom historien skulle 
försvinna, och barnet och datorn, the children’s machine, kommer att bli grundbulten i hur 
vi lär i framtiden. Visionen innebar att barn skulle kunna söka kunskap på egen hand och 
inom områden som de fann intressanta och utmanande. En intressant iakttagelse i detta 
sammanhang är att om vi ser ut över världen idag, det vill säga några decennier efter Papert 
formulerade sina förutsägelser, så har aldrig så många barn och unga gått i skolan så länge 
som nu (Säljö, Liberg, & Lundgren, 2017, s. 183ff). Detta illustrerar hur svårt det är att 
göra förutsägelser och att det inte finns några tecken på att förskola, skola och annan 
utbildning skulle bli mindre viktiga sammanhang för undervisning och lärande i ett 
digitaliserat och kunskapsberoende samhälle, tvärtom. 

Till de mest kända kritikerna av visioner och förutsägelser av detta slag hör Larry Cuban, 
läroplansforskare och utbildningshistoriker vid ett annat mycket ansett amerikanskt 
universitet, Stanford University. Cuban argumenterade i sina böcker Teachers and machines: 
the classroom use of technology since 1920 (1986) och Oversold and underused: computers in 
the classroom (2001) för att nya medier (och han analyserade även radio och tv) haft relativt 
begränsat inflytande på hur undervisning bedrivs. Ett av hans grundläggande argument är 
att anledningen till detta är att dessa redskap inte passar in i de uppgifter som lärare har i 
klassrummet, där istället läroboken och mer traditionella teknologier (papper och penna, 
svarta tavlan) är bärande inslag. I boken från 2001 visar han också hur många av de 
jättesatsningar på datorinköp, datasalar och annat som man ägnade sig åt i olika skoldistrikt 
i USA resulterade i en situation där tekniken blev ”oversold and underused” som titeln på 
boken antyder. Men, väl att märka, dessa analyser gjordes innan den mobila tekniken slog 
igenom på allvar och innan plattan och mobilen kom in i unga människors vardag.   

En utgångspunkt för dessa diskussioner, som för övrigt är mycket intressanta eftersom de 
rör grundläggande teman om hur vi använder teknik för olika syften i samhället, var att 
”datorer” skulle tas in i skolan och förändra undervisningen. Datoriseringen skulle bli en 
teknik som löste problem som individualisering, provrättning, undervisningsplanering, 
distansundervisning och datorn skulle rent allmänt ”förbättra” lärande, göra det mer 
”effektivt.” Den utveckling som digitaliseringen inneburit för samhället är dock mycket 
mer genomgripande än vad dessa försök att föra in datorer i skolan utgått ifrån. Det går 
exempelvis inte att på något trovärdigt sätt bevisa att datorer och digitalisering på ett 
allmänt plan ”förbättrar” lärande och undervisning. Det finns inga övertygande bevis för att 
pedagogiken blir bättre enbart för att man använder en viss teknik. All teknik som används 
i undervisning måste integreras i sammanhang och pedagogiska aktiviteter som är 
meningsfulla och stimulerande för elever och lärare.  
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Den mest grundläggande aspekten av denna utveckling är istället att digitaliseringen 
förändrar samhällets sätt att fungera, våra sätt att leva och behov av kunskaper.  

 

När vi i allt större utsträckning lever digitala liv, blir kunskaper och färdigheter av detta slag 
en fråga som handlar om demokrati och bildning i en delvis ny tid (allt är inte nytt!). Vi har 
med andra ord hamnat i ett samhälle där förmågan att utöva ett aktivt medborgarskap och 
att delta i samhällsdiskussionen förutsätter förtrogenhet med digitala sätt att kommunicera. 
I detta avseende finns det tydliga likheter med de konsekvenser spridningen av 
läsfärdigheter en gång hade; det går inte att stå vid sidan av denna utveckling för den som 
ska leva och arbeta i ett alltmer digitaliserat samhälle.  

Digitaliseringen och nya medier som provokation 
Den diskussion som digitalisering och datorer utlöst i relation till skola och utbildning har 
resulterat i en stark spänning mellan förespråkare och motståndare, mellan de som vill lägga 
skolans traditionella sätt att arbeta bakom sig och de som vill bevara klassrummet, 
undervisningen och lärar- och elevroller i deras traditionella form. Dessa konflikter är 
intressanta och visar att vi lever i en brytningstid där många ännu känner sig främmande 
inför de digitala mediernas konsekvenser. Intensiva diskussioner förs om ”skärmtid” och 
många föräldrar klagar på att de känner sig som ett slags poliser som tvingas övervaka sina 
barn i hemmet för att begränsa spelande och andra aktiviteter. Åtminstone är det dessa 
diskussioner som präglar massmedier och som i betydande utsträckning sätter agendan för 
den politiska diskussionen om barn och ungas användning av digitala medier.  

Det är intressant att reaktioner av detta slag har kunnat iakttas vid tidigare medieskiften, 
även om dessa kanske inte varit lika genomgripande som digitaliseringen. I inledningen 
betonas problemen och farorna med nya medier istället för de möjligheter som 
uppkommer. I relation till barn och deras vardagliga användning av medier reste exempelvis 
redan filmen farhågor för hur barn skulle påverkas. Den amerikanske medieforskaren Jane 
Stannard Johnson beskrev redan 1917 i sin studie av barns mediebruk de konsekvenser av 
att barn fick se på filmer med rörliga bilder som hennes intervjupersoner rapporterade:  

The children come to school in the morning so sleepy they cannot study their 
lesson. (…) They see pictures they ought not to see and their minds are so 
filled with excitement and sensation of it all that they are unable to apply 
their minds properly to the study of their textbooks. (Johnson, 1917, s. 12) 

Dagens läsare känner måhända igen en del av detta i de röster som hörs i vår tid om den 
digitala världen och dess förmåga att attrahera barns och ungas intresse. Även radion, som 

”Om man menar att skolan ska förbereda unga för ett aktivt samhällsliv som 
medborgare och yrkesutövare, så lyfts frågan om digitalisering från att vara 
en fråga om undervisningsmetoder till att istället handla om vilka kunskaper 
och färdigheter människor ska ha med sig i sin vardag.” 
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hade sin guldålder mellan 1930 och en bit in på 1950-talet innan televisionen kom in i 
bilden, utsattes för kritik som känns igen. Mediehistorikern Dennis (1998) refererar den 
diskussion som fördes om kriminalhistorier, drama, radioteater och andra genrer som det 
nya mediet förde in i familjen och som avledde ungas uppmärksamhet: ”concerns were 
expressed that the ”new generation” failed to read books and newspapers and did not know 
how to study because of their interests in the radio” (s. 35). De anklagelser som kom var 
bland annat att radiounderhållningen var ”too absorbing” och dessutom ”a waste of time.” 
(s. 43). Båda dessa uttryck, ”too absorbing” och ”a waste of time”, speglar också tämligen 
väl vad många uttrycker om de digitala mediernas konsekvenser för barn. 

I spåren av televisionens tilltagande dominans uppkom en hel forskningslitteratur om 
effekter på barn och unga av tv-tittande med liknande argument om det nya mediets 
konsekvenser. Redan under andra hälften av 1950-talet spenderade amerikanska barn och 
ungdomar tre till fyra timmar per dag med att titta på tv (Bogart, 1965, s. 245ff). 
Konsekvenserna av detta beskrevs ofta i negativa ordalag som skadligt i olika avseenden, 
bland annat vad gäller intresse för skola och utbildning och villigheten att läsa böcker 
(Schramm, Lyle, & Parker, 1961). Konsekvenserna av exponering för våld och sex i medier 
för unga har likaså genererat en omfattande forskning. 

Nya medier utmanar således etablerade föreställningar och vanor. Vi möter nya 
kommunikationsformer med de erfarenheter vi har av etablerade medierna. Detta syns inte 
enbart i de mer grundläggande medieskiften av det slag som radio, tv, video och de digitala 
medierna utgör. Det syns också när nya genrer av litteratur vinner i popularitet. Det 
tilltagande intresset för serietidningar och deras skadliga inflytande på ivrigt läsande barn 
och ungdomar utlöste moralpanik efter andra världskriget (Wertham, 1954). I USA fördes 
till och med diskussioner i kongressen om hur man skulle ställa sig till serietidningar som 
Stålmannen, Läderlappen och hela den flora av tecknade serier som vände sig till en ung 
(och ibland inte så ung) läsekrets. Till och med vår egen Pippi Långstrump, en av våra mest 
sålda böcker och favoritläsning för generationer av föräldrar och barn, råkade ut för 
liknande kritik. Pippis sätt att utmana auktoriteter och leva ett fritt liv ådrog sig bland 
annat filosofen och pedagogen John Landquists vrede i en berömd artikel i Aftonbladet. 
Diskussionerna om videovåldet på 1970-talet med exemplet skräckfilmen 
Motorsågsmassakern är ett annat exempel på starka reaktioner med inslag av moralpanik 
över en ny och för många då okänd företeelse, videon. 

För att återvända till digitaliseringen finns också exempel på mer lokala konsekvenser som 
utlöst starka reaktioner. Introduktionen av den elektroniska miniräknaren i 
matematikundervisningen på 1970-talet är ett sådant exempel där många menade att dessa 
utgjorde ett allvarligt hot mot undervisningen. Argumentet var att med tillgång till 
kalkylatorer, skulle elever inte längre lära sig riktig matematik utan enbart förlita sig på 
tekniken. Hillman (2019s. 39ff) visar hur delar av denna diskussion såg ut i England med 
inslag av mycket starka reaktioner i tidningsrubriker som ”Calculators a threat to learning!” 
och försök av myndigheter att få bort kalkylatorerna från klassrummen. En lång diskussion 
har också förts om hur och vilka kalkylatorer som ska få användas på nationella prov och 
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liknande sammanhang i andra länder. I takt med att kalkylatorerna blivit allt mer kraftfulla 
genom övergången till symboliska kalkylatorer (med olika matematiska begrepp och 
funktioner integrerade) och sedan grafiska dito har denna fråga blivit alltmer tydlig, 
eftersom de mer avancerade varianterna tillhandahåller aktiva stöd vid problemlösning och 
modellering.   

Medborgarskap i ett digitalt samhälle 
Kontentan av ovanstående är således att medieskiften tycks utlösa häftiga reaktioner och 
dessa reaktioner följer ett tydligt mönster. Stark kritik och instinktiv oro med krav på 
begräsningar och till och med lagstiftning och förbud inleder denna cykel. Efter ett tag 
bedarrar kritiken när samhället vant sig vid mediet eller kulturyttringen, och sedan kan 
medieaktiviteterna framstå som normala eller till och med önskvärda. Få föräldrar skulle 
idag oroa sig över om deras barn läste Stålmannen eller liknande alster eller om de lyssnade 
på radioteatern, och den elev som kommer till matematiklektionen utan räknare (eller 
dator) kan mycket väl få ett påpekande.  

De reaktioner jag kort redogjort för känns igen i dagens diskussion om barn, unga och 
digitala medier. Skärmtid och mobilanvändande debatteras i medier och också i politiken. 
Särskilt mobiltelefonen har blivit slagträ i diskussionen och när detta skrivs förbereds förslag 
om att förbjuda mobiler i klassrummet i Sverige. I Frankrike fattade nationalförsamlingen 
2018 beslut om att förbjuda mobiltelefoner (och plattor) i skolan för elever under 15 år och 
man hade redan ett partiellt förbud mot att använda mobiler under lektionstid. Beslutet 
gäller dock enbart elever och inte lärare, vilket är en tydlig indikator på hur man ser på 
medborgarskap. Bakgrunden till besluten låter bekanta. Barnen/eleverna beskrivs som 
’okoncentrerade’ i skolan, i risk för att bli ’mobilberoende’ och som ’slavar’ under skärmen 
och i liknande bilder som ibland associerar till ett sjukligt, drogliknande beroende. Den nu 
pågående diskussionen i Sverige om skärmtid har liknande undertoner där högkonsumtion 
ses som en riskfaktor, oavsett vad man ägnar sig åt (Nilsen, 2018, s. 17ff). En del av denna 
föreställning bottnar i att man bortser från att ”skärmtid” är ett uttryck som täcker en 
mängd olika aktiviteter.  

En intressant detalj i den franska utvecklingen, som visar svårigheterna med ett förbud mot 
mobiler och plattor, är att eftersom det nu finns digitala och uppkopplade klockor med 
allehanda funktioner som tillåter surfande och annat, så var man tvungen att förbjuda dem 
också.   

Kluvenheten till digitaliseringen i skola och utbildning kan ses som typisk för en situation 
där vi ännu inte har hittat perspektiv och rutiner där redskapen funnit sin plats i det 
allmänna medvetandet. Samtidigt som mobilförbud diskuteras som en reform för att råda 

”Att göra läxan i språk genom att använda översättningsapp, söka 
information, spela schack, lyssna till och skapa musik, läsa dagstidningen, 
chatta med vänner eller att konsumera skräpkultur sorteras in under samma 
rubrik, personen gör det vid skärmen och därmed blir det per definition 
skärmtid och skärmtid är oroande.” 
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bot på undervisningens problem, görs stora satsningar på digitalisering i alla delar av 
skolväsendet från förskolan och upp till universitet och vuxenutbildning. Sveriges 
Kommuner och Landsting (med huvudmannaroll för stora delar av skolväsendet) 
publicerade efter flera års arbete sin #skolDigiplan (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2019) som är en nationell handlingsplan för digitalisering av skolan. Regioner, kommuner 
och enskilda skolor driver egna utvecklingsarbeten med digitala resurser i undervisningen. 
Så kallade ett-till-ett projekt med en dator per elev har drivits i mer än tio år (Hylén & 
Grönlund, 2011). Skolverket (2018) arbetar med frågan om hur förskola och skola ska 
digitaliseras och på den politiska nivån har vi en digitaliseringsminister som håller sig med 
ett digitaliseringsråd som noga bevakar utvecklingen och implementeringen av digital 
teknik i olika samhällssektorer. Vi lever just nu med motstridiga budskap om hur skola och 
utbildning ska förhålla sig i denna centrala fråga.  

Slutsatsen av den utveckling vi ser är att vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och det 
finns ingen väg tillbaka. Våra arbeten, vår fritid, vår mediekonsumtion, föreningslivet och 
snart sagt alla andra aktiviteter bygger på att man nyttjar digitala medier i något led och att 
man har rimliga insikter i hur de fungerar. Mycket av det vi kan, kan vi genom användning 
av digitala resurser. En bilmekaniker som analyserar motorns funktioner gör det genom 
användning av bärbara datorer med lämplig mjukvara, sjuksköterskan, tandläkaren och 
läkaren är beroende av en lång rad digitala resurser (digitala röntgentekniker, journaler, 
system för recepthantering mm) och den som arbetar i den offentliga administrationen, på 
ett försäkringsbolag eller en bank sköter sina uppgifter med hjälp av digitala register, 
blanketter och andra resurser. I stort sett alla verksamheter påverkas av utvecklingen.  

Ett viktigt syfte med skola och utbildning är att förbereda barn och unga för framtiden. 
Man måste lära sig hantera de tekniker för kommunikation som är viktiga för 
medborgarskapet, arbetslivet och för ens egna ambitioner. Man kan i stor utsträckning inte 
skilja våra kunskaper och färdigheter från de digitala redskap vi vant oss vid att använda. 
Den utveckling vi ser vad gäller människors tidsanvändning, med ett allt större inslag av 
digitalt medierade aktiviteter, visar också att vi gör många av våra erfarenheter på detta sätt. 
Och man kan inte stänga av dessa kanaler, det går inte ens om vi skulle försöka. Tekniken 
och de arbetssätt den inbjuder till finns redan i barnens värld, inte minst i aktiviteter 
utanför skolan. Som Nordström och Lundin (2014, s. 112) påpekar är det ”elever och 
studenter, inte lärare, som ”digitaliserar” utbildningarna” de deltar i.  

Konsekvenserna av utvecklingen blir att färdigheter och kunskaper kopplade till digitala 
medier blir viktiga bildningsfrågor och utbildningssystemet är den naturliga platsen att 
hantera dessa. Här finns frågor om hur man utvecklar digitala färdigheter som gäller 
läsning, skrivande och problemlösning av olika slag, men också frågor om hur man agerar 
på internet och i sociala medier. Moraliska frågor om hur man uppträder, tilltalar andra och 
skapar goda relationer måste förmedlas så att de blir relevanta för framtiden i miljöer där 
man inte alltid möts ansikte-mot-ansikte. Nätmobbning, grooming och näthat är allvarliga 
och farliga aktiviteter som skadar individ och samhälle och som idag förorsakar lidande. 
Också sådana tendenser måste motverkas och individer/elever måste få redskap för att 
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känna igen och lära sig hantera sådana situationer. Dubbelheten i vår inställning till 
mobilen illustrerar också ett dilemma i utvecklingen. Ett kraftfullt redskap som alla har 
med sig kan också vara störande i andra sammanhang där den inte används. Lika värdefullt 
som räknaren, sökmotorn eller översättningsappen kan vara i klassrumsarbetet, lika 
störande kan tekniken vara om den inte används på ett medvetet och konstruktivt sätt. 
Alternativet till att förbud är att man skapar vanor och överenskommelser där tekniken 
används där den skall och inte används där den stör. Mobilen, lika litet som tidigare den 
bärbara radion eller musikspelaren, ska tillåtas störa klassrumsaktiviteter där den inte 
används, samtidigt som den kan vara ett viktigt inslag i informationssökande och andra 
aktiviteter. 
 
Digitaliseringen reser också viktiga frågor om delaktighet i ett demokratiskt samhälle för 
barn och unga (se Elvstrand, denna volym). Barn är också medborgare och införandet av 
barnkonventionen som del av svensk lag signalerar ett nytt och viktigt steg i denna 
samhälleliga insikt. För att följa med i och bidra till demokratins utveckling är det helt 
nödvändigt att vara ”digitalt litterat” och man kan inte längre göra en skillnad mellan 
digitala och andra aktiviteter; för dagens medborgare är livet i stor utsträckning digitalt från 
de första levnadsåren. Barns och ungas delaktighet i en digitaliserad vardag blir därmed en 
helt central utbildnings-, bildnings- och demokratifråga i vår tid. Barn växer upp med 
digitala medier som hemmaplan och de har dessa erfarenheter redan när de kommer till 
skolan. Detta inkluderar en mängd kunskaper om hur man tar reda på vad man vill veta. 
Under den alltmer förlängda skoltiden är digitala aktiviteter, och de erfarenheter man gör i 
sådana sammanhang, en helt central del av barns och ungas vardag utanför skolan.  

 

Andra två kapitlen i denna volym ger förslag på metoder och tillvägagångssätt att förstå och 
ta vara på barns kompetens i skolans och förskolans utveckling, vilket gäller även 
digitalisering. Vi måste skapa förutsättningar för barn att utveckla ett självständigt 
omdöme, goda vanor, kunskaper och färdigheter som hjälper dem att nyttja alla de 
möjligheter som det digitaliserade livet erbjuder, och samtidigt hjälpa dem att inse att den 
digitala världen, liksom den fysiska, erbjuder otrevligheter, faror och en ofantlig mängd 
med skräp. Eftersom man goda grunder kan anta att framtiden är digital, är detta en av våra 
mest centrala bildningsfrågor.  

 

 

”Förbud är inte fruktbar eller realistisk väg att möta denna utveckling. Istället 
måste vi rusta barn och unga att leva i en sådan värld i analogi med hur 
samhället en gång förmedlade kunskaper i läsning och skrivande. Denna 
rustning ska pågå tillsammans med barn med barns perspektiv som 
utgångspunkt.” 
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