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Abstrakt 

Studien utgick från vårdnadshavares konstruktioner av digital teknik och digital teknikanvändning. 

Syftet med studien var att synliggöra hur vårdnadshavare konstruerar den digitala tekniken som 

omger dem och deras barn i vardagen samtidigt som de själva konstrueras av samhället. Syftet var 

även att diskutera dessa konstruktioner i relation till förskolans uppdrag. Genom att ett social-

konstruktionistiskt perspektiv antogs var det vårdnadshavarnas tal som analyserades i studien. För 

att synliggöra detta användes en kvalitativ semistrukturerad intervju där sex vårdnadshavare del-

tog. Resultatet visade att det finns många olika konstruktioner bland deltagarna. Övervägande del 

av vårdnadshavarna var positiva till digital teknik och digital teknikanvändning. I resultatet fram-

gick dock att det bland annat fanns en gemensam oro bland informanterna över att barnen kan stöta 

på olämpligt innehåll genom digital teknik. 

 

En av de slutsatser som kunde dras var att vårdnadshavarnas konstruktion av digital teknik på-

verkar barnens erfarenheter om, och tillgänglighet till den. Som förskollärare är det en viktig aspekt 

att vara medveten om. Förskolans uppgift blir således att komplettera hemmet för att ge alla barn 

en likvärdig ram för utveckling och lärande. 

Nyckelord: Digital teknik, Förskola, Socialkonstruktionism, Vårdnadshavares perspektiv 
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1. Inledning 

Utvecklingen av digital teknik har präglat de senaste decennierna. Den ökade digitaliseringen med-

för nya möjligheter och handlingsutrymme för samhället och den enskilda människan. Digital tek-

nik underlättar vardagliga sysslor, skapar nya möjligheter för lösningar på problem och främjar 

kommunikation och interaktion mellan människor (Timmis, Broadfoot, Sutherland och Oldfield, 

2016; Myndigheten för delaktighet, 2017). Den digitaliserade utvecklingen påverkar även försko-

lans uppdrag genom ett ökat fokus på digital teknik i förskolans verksamhet. Förskolans läroplan 

är under revidering och tydligare mål och fokus på digital kompetens förväntas tillkomma (Skol-

verket, 2017c). Att förskolan har utvecklat förståelse och kompetens om digital teknik kan bli en 

avgörande faktor i ett samhälle där i genomsnitt varje familj har digital teknik i hemmet och barnen 

redan innan de börjar förskolan räknas som vana internetanvändare (Davidsson & Thoresson, 

2017; Alexandersson & Davidsson, 2015). Genom kompetensutveckling och en god samverkan 

mellan förskola och hem får förskolan större möjlighet att komplettera hemmen där det behövs, 

vilket också är förskolans ansvar (Skolverket, 2016). 

 

Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att kunskap är något som 

socialt konstrueras både av och för människor. Det kan beskrivas som det sätt individer socialt 

konstruerar sin kunskapsvärld och skapar mening (Burr, 1995; Walker, 2015). Utgångspunkten i 

studien är att synliggöra rådande diskurser i vårdnadshavares tal om och konstruktion av digital 

teknik i sina egna och sina barns vardag och hur det kan påverka arbetet i förskolan. De tidigare 

studier visar på att vårdnadshavare överlag har en positiv inställning till den digitala tekniken och 

framhåller att den kan användas till lärande på många olika sätt (Beschorner & Hutchison, 2013; 

Chmiliar, 2013; 2017; Flewitt, Messer och Kucirkova, 2014; Khasawhneh & Al-Alawidi, 2008; 

Säljö, 2010). Om och hur barnen får möjlighet till detta lärande beror dock på de konstruktioner 

av digital teknik som råder i hemmen (Lepičnik Vodopivec, 2011). Dessa konstruktioner påverkar 

inte bara barnen utan även förskolan. I Läroplanen för förskolan, Lpfö (Skolverket, 2016) beskrivs 

digitala verktyg som främjande för barns utveckling och med detta i åtanke får verksamheten ett 

stort ansvar att skapa förståelse för att olika perspektiv och tal om den digitala tekniken kan råda i 

olika hemförhållanden. Detta medför att varje barn får med sig olika erfarenheter och konstrukt-

ioner av digital teknik från hemmet till förskolan. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla 

sin kompetens oavsett hur konstruktionerna i hemmet ser ut, vilket leder till att förskolan får en 

viktig roll och utmaning att komplettera hemmet i syfte att ge alla barn likvärdiga förutsättningar 

och en gemensam referensram. För att synliggöra dessa konstruktioner krävs det att arbetet i för-

skolan sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (SFS 2010:800; Skolverket, 

2016). Vi finner det intressant att undersöka de konstruktioner av digital teknik som framträder i 

vårdnadshavares tal om den. Avsikten med studien är att synliggöra de diskurser och subjektpo-

sitioneringar som är framträdande och ställa dem i relation till hur de påverkar förskolan. 
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1.1 Arbetsfördelning 

Hela arbetet har skett i en gemensam och ömsesidig process, vilket medför att ingen av oss har 

haft specifika ansvarsområden. Vi har diskuterat, korrigerat och kompletterat varandra genom hela 

arbetets gång och därigenom har vi båda haft lika mycket inflytande och ansvar över alla delar i 

studien.   
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2. Syfte och forskningsfrågor 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra vårdnadshavare som konstruktörer av den digitala tekniken, 

vilken omger dem och deras barn i vardagen, samt parallellt synliggöra vårdnadshavaren som en 

konstruktion i det digitaliserade samhället. Vidare syftar studien till att diskutera dessa diskursiva 

konstruktioner i relation till förskolans uppdrag. 

2.2 Frågeställningar 

- Hur talar vårdnadshavare om digital teknik som omger dem och deras barn? 

- Vad kan vårdnadshavares konstruktion av digital teknik innebära för förskolans arbete med 

digital teknik? 

 

2.3 Definition av begrepp 

2.3.1 Vårdnadshavare 

I denna studie har det gjorts ett medvetet val att använda begreppet vårdnadshavare eftersom alla 

familjekonstellationer ser olika ut i dagens samhälle och för att det inte alltid de biologiska föräld-

rarna som har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. I Föräldrabalken (SFS 1949:381) framgår 

det att vårdnadshavaren är den person som rättsligt har vårdnaden om ett barn. Enligt avsnitt 6 

betonas följande: “Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter” (11 § ). 

 

2.3.2 Digital teknik 

I studien används digital teknik som ett samlingsbegrepp för att beskriva föremål med digitala 

funktioner, exempelvis mobiltelefoner och surfplattor.  

 

  

https://lagen.nu/1949:381#K6P11S1
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs det för digital teknik ur ett historiskt samt ett nutida perspektiv. Fokus 

ligger på den digitala tekniken och användningen i både hemmet och på förskolan. Här berörs 

bland annat aspekter om nya möjligheter genom digital teknik, barns lärande av och med hjälp av 

den och vårdnadshavares syn på användningen av den. I avsnittet redogörs det även för hur styr-

dokumenten har förändrats genom tiden. 

Avsnittet är indelat i fyra områden: Lagar och förordningar, digital teknik i förskolan, digital teknik 

i hemmet och vårdnadshavares perspektiv på barns användande av digital teknik. 

3.1 Lagar och förordningar 

3.1.1 Styrdokument om digital teknik och samarbete med hemmet 

I den första upplagan av Läroplanen för förskolan, Lpfö (Utbildningsdepartementet, 1998) åter-

finns följande citat: “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 10). Det står dessutom att barnen 

ska ges möjligheter att bekanta sig med närmiljön och dess betydande funktioner. Detta område 

har gjorts tydligare genom en senare revidering av läroplanen (Skolverket, 2010; 2016) där det 

betonas att barnen ska utveckla förmågor att söka kunskap, kommunicera och samarbeta i en värld 

av ett stort flöde av information och förändring. Det framgår också att alla barn ska få tillfälle att 

undersöka och urskilja teknik i förskolan. Förskolan ska arbeta för att alla barn ska ges tillfälle att 

utveckla och få kunskap om hur de ska använda olika medier samt hur de tolkar och samtalar om 

dem (Skolverket, 2010; 2016). 

 

I både Skolverket (2016) och Allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017a) 

framgår det att vårdnadshavarna ska vara delaktiga och ges möjlighet att påverka verksamheten. 

En förutsättning för att detta ska möjliggöras är att målen i läroplanen presenteras på ett tydligt 

sätt för vårdnadshavarna. Det läggs stor vikt vid att förskolan ska utvecklas en god relation till 

barnens familjer och att barnens fostran ska ske i samarbete med hemmen. Redan i första utgåvan 

av Lpfö (Utbildningsdepartementet, 1998) läggs stor vikt vid att förskolan ska “visa respekt för 

föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal 

och barnens familjer” (s. 15). Fortsättningsvis framgår det att fostrandet av barnen ska ske tillsam-

mans med hemmet. Förskolan och hemmet ska genom samarbete diskutera förhållningssätt och 

regler för barnens uppfostran. Synen på detta har dock förändrats genom åren: Det fostrande an-

svaret är vårdnadshavarnas men förskolan ska ses som ett komplement och fungera som ett stöd. 

Däremot läggs det stor vikt på att det skapas en god relation till vårdnadshavarna, vilket ska ske 

genom fortlöpande samtal för att främja barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2010; 2016; 

Skollagen, SFS 2010:800). Dessutom framhålls det i Lpfö (Skolverket, 2016) att förskolan ge bar-

nen möjlighet att erövra de kunskaper som krävs för en gemensam referensram som alla individer 

i samhället behöver. Därav är det viktigt att förskolan har vetskap om att alla barn har olika hem-

förhållanden och att det kan påverka de erfarenheter barnen har med till förskolan. Av den 
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anledningen är det viktigt att förskolan fungerar som ett komplement för att alla barn ska få samma 

möjligheter till utveckling och lärande (Skolverket, 2016). 

3.1.2 Förtydligade kompetenskrav 

Den digitala teknikens betydelse för förskolan har inte definierats eller förtydligats i revideringarna 

av läroplanen från 2010 till 2016 men eftersom att större ansvar lagts på skolan och förskolan 

gällande digital teknik har revidering av ett antal styrdokument påbörjats och i vissa fall redan 

slutförts. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr (Skolverket, 2017b) 

har hunnit revideras och genom detta har följande mål om digital teknik tillkommit: “Skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra 

verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 

kommunikation och lärande” (Skolverket, 2017b, s. 13). Det betonas också att skolan är ansvarig 

för att alla elever efter grundskolan ska kunna använda sig av digital teknik för att söka kunskap, 

kommunicera och lära. Det framgår att lärarna har till uppgift att ge eleverna möjligheter till kun-

skapsutveckling genom användandet av digitala verktyg (Skolverket, 2017b). I Lpfö (Skolverket, 

2016) står det att förskolan ska förbereda barnen för skolgång samt främja ett livslångt lärande. 

Därav är det viktigt att ha kunskap om skolans intentioner och styrdokument redan i förskolan. 

 

I Lpfö (Skolverket, 2016) förväntas det tillkomma tydligare mål inom digital kompetens under 

våren 2018. På skolverkets hemsida har det gått att ta del av utkast (Skolverket, 2017c) inför den 

kommande revideringen. Där tydliggörs framförallt strävansmål och förskollärarens ansvar inför 

den digitala tekniken och dess användning. Ett förslag till nytillkommet mål handlar om att alla 

barn ska få möjlighet att utveckla ett intresse för olika medier, både digitala och andra. Det föreslås 

även att barnen ska få chans att utveckla sin förmåga att använda och samtala om dessa medier. 

En annan förändring handlar om förskollärares ansvar vad gäller det digitala utvecklingsarbetet. 

Det förtydligas att det är förskollärarnas ansvar att alla barn får använda sig av digitala verktyg, i 

syfte att stimulera kunskapsinlärning och utveckling. Vidare förtydligas det att: 

“Förskolläraren och annan personal ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommu-

nicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika ut-

trycksformer, såväl med som utan digitala verktyg” (s. 4). Fortsättningsvis behöver de uppdatera 

sig på och få kunskap om de nya mål som tillkommer/har tillkommit (Skolverket, 2017a). 

3.2 Digital teknik i förskolan 

Under flera år har intresset för digital teknik som ett verktyg för lärande och barns utveckling vuxit 

(Säljö, 2010). Engen, Klippe och Skoglund (2002) beskriver att utvecklingen av viktiga bruksföre-

mål i skolan har förändrats genom tiderna. Griffeltavlor och kritor byttes ut mot bläck och stålpen-

nor, därefter kom kulspets- och tuschpennor, och slutligen datorer. Trageton (2005) belyser att i 

både Norge och Sverige har det på senare tid satsats flera miljoner kronor på informations- och 

kommunikationsteknologi i förskolan och skolan. 
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3.2.1 Barn som vana internetanvändare  

Beschorner och Hutchison (2013) framhäver att i en värld där tekniken blir alltmer viktig krävs 

det att samhället utvecklas och inkluderar teknologi. Alexandersson och Davidsson (2015) poäng-

terar att internet är en stor del av förskolebarnens vardag. De belyser att majoriteten av de barn 

som vid två års ålder börjar förskolan redan är internetanvändare. Utifrån deras undersökning har 

sex av tio 2-åringar erfarenheter av internetanvändning redan när de börjar förskolan och sju av 

åtta 6-åringar har erfarenheter av det när de börjar i förskoleklass. Davidsson och Thoresson (2017) 

påpekar i sin senaste undersökning med Internetstiftelsen att hälften av barnen mellan 2-5 år an-

vänder internet dagligen. Detta utgör en stor ökning från 2013 då endast en fjärdedel av alla barn 

gjorde det. 

3.2.2 Barns lärande med hjälp av digital teknik 

Jahnke (2016) konstaterar att det skett en förändring i synen på lärande och inlärningsstrategier 

sedan digitala verktyg och internet blivit en allt större del i vardagen. Förut bestod den pedagogiska 

miljön främst av böcker och pedagogerna arbetade som att det endast fanns ett rätt sätt att lära, 

idag finns många digitala hjälpmedel och möjligheterna är många. Svar som tidigare endast fanns 

i böcker finns nu fritt tillgängliga på internet. I dagens verksamhet behövs det därav nya strategier 

som är anpassade för ett samhälle i utveckling. 

Khasawhneh och Al-Alawidi (2008) belyser att barn som får tillgång till att använda datorer ut-

vecklar många anmärkningsvärda färdigheter så som exempelvis verbal och ickeverbal kompetens, 

kritiskt tänkande, minnet och problemlösningsförmågan. De positiva förändringarna av att låta 

förskolebarn använda datorer skiljer sig beroende på vilken typ av upplevelse som erbjuds och hur 

ofta tillfällen ges att använda dessa. Fortsättningsvis poängterar författarna att digital teknik ska 

ses som en alternativ metod för lärande och inte något som ersätter något annat. 

Beschorner och Hutchison (2013) liksom Flewitt et al. (2014) betonar att surfplattor kan användas 

på många olika sätt i förskole- och skolverksamheter. På en surfplatta kan barn utveckla bland 

annat sin läs- och skrivförmåga, sin fantasi, sin koncentration samt sitt språk. Säljö (2010) argu-

menterar för att digitala verktyg som exempelvis surfplattor och mobiltelefoner kan stödja barns 

lärande på flera plan, inte minst då det gäller förmågan att samarbeta. Vidare påpekar Säljö att 

bedömningen av det enskilda barnet blir mindre individuell och fokus riktas mot problemlösning 

när barnen får använda digitala verktyg som stödjer social interaktion och samverkan. Beschorner 

och Hutchison (2013) visar i sin studie att barn efter väldigt kort tid kan navigera och använda 

surfplattorna självständigt. De observerade likaledes att barnen utvecklade skriftliga färdigheter 

med hjälp av enheten. 

Chmiliar (2013; 2017) framhåller att digital teknik kan erbjuda och skapa möjligheter för barn med 

funktionsvariationer, genom den kan de delta i lärandet på ett digitalt sätt. Det finns flera olika 

valmöjligheter på en surfplatta, exempelvis variationen av appar gör att surfplattan kan bidra till 

tidig inlärning och kommunikation. Vidare belyser författaren att digital teknik är ett verktyg som 

på ett positivt sätt ger alla barn möjlighet att inkluderas i klassrummet och utforska lärandet. Hon 
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framhåller dessutom att ett antal studier har visat att användningen av dator i arbetet med små barn 

kan vara till nytta då barnen får öva färdigheter i en engagerande och inbjudande miljö. 

3.3 Digital teknik i hemmet 

3.3.1 Utveckling av digital teknik i hemmet 

Den digitala tekniken i hemmen blir allt mer vanlig i Sverige. Det är mer ovanligt att familjer inte 

har en dator eller surfplatta hemma än att de har en. Utvecklingen har skett mycket snabbt. År 

1995 hade 25 % av alla hushåll i Sverige tillgång till dator i hemmet. Vilket går att jämföra med 

de 93 % som råder idag. Det räknas idag på att alla familjer har i genomsnitt 1,2 surfplattor hemma 

och så mycket som 62 % har dator, surfplatta och smartphone i hemmet. Tillgången till internet 

har också ökat genom tiden. År 2005 hade 43 % av hushållen tillgång till internet, vilket kan mätas 

mot att det i dagens samhälle är upp mot 91 % (Davidsson & Thoresson, 2017). 

3.3.2 Barns användning av digital teknik i hemmet 

Alexandersson och Davidsson (2015) och Davidsson och Thoresson (2017) påpekar att barn i för-

skoleålder främst använder internet och digitala verktyg till att titta på tv eller video men likväl till 

att spela spel. Vidare framhåller Alexandersson och Davidsson (2015) att en större andel vård-

nadshavare beskriver att deras barn tittar på tv eller video via internet varje vecka. Detta är en av 

anledningarna till att författarna hävdar att barn som kommer till förskolan redan från hemmen är 

vana internetanvändare där majoriteten redan kan spela online, se på videoklipp och skapa inne-

håll. Statens medieråd (2017) har gjort en studie i Sverige som visar barns användning av media, 

de konstaterar att digital teknik och digitala verktyg finns tillgängligt för barn i de flesta hemmen. 

Det framgår att barnens användning av digital teknik ökar i samband med deras ålder. 3 % av 

barnen i åldrarna 0-1 har en egen dator eller surfplatta och så mycket som 34 % av barnen mellan 

5-6 år har det. Tillika visar studien att barnen har tillgång till mobiltelefoner i hemmet och att de 

används främst till att spela spel, ringa videosamtal, lyssna på musik och se film. 

 

3.4 Vårdnadshavares perspektiv på barns användande av digital teknik 

Det råder olika åsikter om huruvida digital teknik är bra för barnen eller inte och vårdnadshavarnas 

åsikter är spridda. Vårdnadshavare har en stor roll i barnens liv och därav blir deras handlingar och 

attityder bidragande faktorer till hur barnens omgivning formas (Lepičnik Vodopivec, 2011). Vi-

dare poängterar Lepičnik Vodopivec (2011) att vårdnadshavares syn på och förhållande till digital 

teknik påverkar därigenom barnens egen syn på den. I varje familj finns det på så sätt en egenkon-

struerad kultur och den kulturen påverkar barnens erfarenheter, tankar och kunskaper  

En studie gjord i Kroatien av Mikelić Preradović, Lešin och Šagud (2016) visar att vårdnadshavare 

till barn i förskoleåldern är bekymrade över den digitala tekniken och inte alltid är villiga att låta 

barnen använda sig av den. Därigenom begränsar de barnen trots att det finns mycket digital teknik 

i hemmet. Vårdnadshavarna menar att användandet av den kan vara skadligt för barnens hälsa samt 

hindra lek och samspel med andra barn. Khasawhneh och Al-Alawidi (2008) poängterar att vård-

nadshavare i Jordanien upplever en oro över att barnen blir mindre aktiva. De anser att barnen 

spenderar för lite tid på fysiska aktiviteter och att de inte umgås med vänner i samma utsträckning. 
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Genc (2014) har gjort en studie i Turkiet om vårdnadshavares åsikter om förskolebarns användning 

av smartphones. Det framkom att större delen av deltagarna i studien var negativt inställda till 

barns användande av dem. Hela 46,88 % var negativa till användandet, 26,56 % positivt inställda 

och 26,88% neutrala i frågan. I studien framkom det likväl att de vårdnadshavare som var positivt 

inställda till smartphoneanvändning ansåg att barnen övade sina motoriska och kognitiva för-

mågor, anpassade sig till dagens tekniksamhälle samt övade sitt minne. De som var negativt in-

ställda befarade att barnen skulle bli introverta och isolerade samt utsättas för strålning. Många var 

även negativa till användningen eftersom smartphones är ömtåliga, dyra och lätt kan gå sönder. 

Till skillnad från detta visar en studie gjord i Slovenien av Lepičnik Vodopivec (2011) att vård-

nadshavare uppskattar att den digitala tekniken finns tillgänglig i barns vardag. De påpekar att 

digitala verktyg kan främja barns lärande och att det därför bör användas i förskolan. Däremot 

medgav mer än hälften av vårdnadshavarna i studien, hela 59 %, att de använder digitala verktyg 

som en form av barnvakt. Zimmerman, Christakis och Meltzoff (2007) fann liknande resultat i sin 

studie från USA, att den digitala tekniken i flera fall används som barnvakt. Det framkom att vård-

nadshavarna anser att det finns både underhållande och lärande program för barnen. Redan vid tre 

månaders ålder tittar i snitt 40 % av barnen på tv och video hemma. Vid två års ålder tittar hela 90 

% på tv och video regelbundet. Resultatet visar också att regelbundet tv/videotittande för barn 

under 2 år kan bidra till utveckling av barnens vokabulär. 

Större delen av vårdnadshavarna i en studie gjord i Sverige av Statens medieråd (2017) anser att 

barnen påverkas positivt av användandet av digitala verktyg och detta motiveras genom att de 

beskriver att barnen lär sig nya saker, de slappnar av och de tycker att det är roligt. En stor del av 

vårdnadshavarna till barn i åldrarna 2–8 år uttrycker en oro över att det kan finnas olämpligt medie-

innehåll som är fritt tillgängligt på nätet så som bland annat, pornografi, hot, våld och trakasserier. 

För att undvika att barnen kommer i kontakt med olämpligt innehåll beskriver Khasawhneh och 

Al-Alawidi (2008) att det är viktigt att vårdnadshavarna är närvarande när barnen använder digitala 

verktyg. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår ifrån en socialkonstruktionistisk ansats. I detta avsnitt presenteras bland annat 

centrala delar och begrepp som är utmärkande inom socialkonstruktionismen. 

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism kan beskrivas som det sätt människor individuellt eller i grupper socialt 

bygger upp sin erfarenhetsvärld och låter den komma till uttryck (Walker, 2015). Lock och Strong 

(2010) belyser att de sociala konstruktioner som råder i en grupp eller i ett samhälle formar indi-

vidernas uppfattningar om begrepp och händelser, vilket innebär att det är viktigt att undersöka 

vårdnadshavares konstruktioner eftersom de påverkar barnen och förskolan. Burr (1995) påpekar 

att kunskap utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är något som skapas/konstrueras av 

människor, vilket medför att kunskapen varken blir objektiv eller sann. Vår bakgrund, vår historia, 

våra erfarenheter och vår kultur påverkar kunskapen vi konstruerar. Kunskapen blir alltså beroende 

av vilken kontext vi människor befinner oss i och påverkas av den värld och det samhälle vi lever, 

och har levt i. Således blir även barndomen en kontextbunden social konstruktion, vilken är bero-

ende av bland annat hemförhållanden, kultur, tid och rum. Med denna aspekt i åtanke går det att 

förstå att det varken råder någon naturlig eller universell barndom (Dahlberg, Moss & Pence, 

2011). 

Lock & Strong (2010) lägger fokus på fem aspekter i socialkonstruktionismen. Den första handlar 

om mening och förståelse som en central del i mänskliga handlingar och aktiviteter. Fokus ligger 

på hur språket som är symboliskt uppbyggt, påverkar kvaliteten i den sociala erfarenhet som en 

dialog medför. Det andra handlar om uppfattningen av att mening och förståelse har ursprung i 

social interaktion. Det tredje handlar om att känslan av vad som är meningsfullt i sociala processer 

kan bero på specifika tidpunkter och platser. På så sätt kan betydelsen av speciella händelser och 

hur de uppfattas variera på grund av olika faktorer. Det fjärde handlar om motståndet till essenti-

alism, det vill säga att människan tillskrivs givna och bestämda egenskaper. Inom social- 

konstruktionismen finns det inga förgivettagna eller ofrånkomliga essenser utan människan är 

självbestämmande och socialt konstruerad utifrån deltagande i sitt liv. Den femte och sista 

aspekten handlar om att inta ett kritiskt perspektiv på de studerade fenomenen. Detta eftersom att 

socialkonstruktionister inte strävar efter att leta efter sanning och giltighet i påståenden utan 

snarare hur påståenden uttrycks, det vill säga språkets makt och dess möjlighet att påverka om-

givningen och individen i den. 

4.1.1 Diskurs, makt och subjektspositionering 

Boréus (2015) förklarar begreppet diskurs som språkliga praktiker, regler för och regelbundenheter 

i hur man kategoriserar och talar” (s. 177). Det handlar alltså om hur folk talar om och strävar efter 

att förstå och forma omvärlden. Detta innebär dessutom att olika perspektiv och synsätt kan råda 

inom samma diskurs (Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering & Boréus, 

2006). Walker (2015), Berger och Luckmann (1966) och Burr (1995) framhåller att språket är en 

central del i socialkonstruktionism. Interaktionen mellan människor blir viktig eftersom genom 
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den skapas kunskap. Det är alltså i interaktionen som världen konstrueras och utformas, vilket 

understryks i följande citat: 

 

Language, which may be defined here as a system of vocal signs, is the most important sign system 

of human society. Its foundation is, of course, in the intrinsic capacity of the human organism for 

vocal expressivity, but we can begin to speak of language only when vocal expressions have 

become capable of detachment from the immediate 'here and now' of subjective states (Berger & 

Luckmann, 1966, s. 51). 

Boréus (2015) refererar till Norman Faircloughs formulering om diskursers funktion: “För det 

första påverkar diskurser hur vi uppfattar verkligheten, de bidrar till hur vi förstår samhället. För 

det andra påverkar de identiteter och för det tredje relationer mellan grupper av människor” (s. 

179). Ytterligare ett begrepp som är centralt inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är 

makt. Foucault (1980; 1987) belyser att makt är något som ständigt finns runt omkring och konti-

nuerligt utövas. Makten finns i relationen mellan två aktörer och genomsyrar all interaktion mellan 

dem. Makten blir således inget som kan ägas eller innehas, utan något som utövas. En tydlig makt-

position som framträder i samhället finnas i relationen mellan vårdnadshavare och barn, där vård-

nadshavaren kan utöva makt genom att exempelvis begränsa sina barn. Vidare argumenterar 

Foucault för att makten inte tillhör en speciell individ, utan verkar som en resurs genom individen 

på en speciell position. Därför blir hela samhället ett system som är uppbyggt på makt. Med det 

synsättet blir makten det som strukturerar omvärlden, det vill säga den som producerar kunskap, 

diskurser och subjektiviteter. Foucault antyder därav att makt ska ses som något produktivt som 

ger förutsättningar för en organiserad social värld och inte som något negativt. Burr (2015) påpekar 

att begreppet subjektspositionering ibland används av socialkonstruktionister för att hänvisa till 

den process där våra identiteter konstrueras. Hon belyser att inom socialkonstruktionismen ses ett 

subjekt som i princip innehållslöst eftersom det inte finns något som är givet och sant. Boréus 

(2015) förklarar subjektsposition som “ett diskursivt utrymme” (s. 185). Vidare beskriver hon att 

sociala praktiker skapar subjektspositioner. Hur en individ tenderar till att agera och prata i speci-

fika sammanhang skapar olika positioner för denne att inta. Men alla olika positioner medför för-

väntningar, begränsningar och möjligheter. Burr (2015) framhåller att identitet och subjektivitet 

formas genom att subjektet axlar en roll och position inom en typ av diskurs. En fråga som disku-

terats länge och som fortfarande är central inom socialkonstruktionismen är om subjektet blir pla-

cerat i en subjektsposition eller om det själv placerar sig i den. Hon poängterar vidare att människor 

inte kan undvika de konstruktioner som skapas om en själv och andra genom subjektspositioner-

ing.   
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5. Metod 

Under detta avsnitt presenteras och motiveras val av metod för datainsamling och analys. Här 

framförs även etiska aspekter, studiens trovärdighet samt urval av informanter. 

 

5.1 En kvalitativ studie 

I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats. Flick (2014) beskriver att val av kvalitativ metod 

beror på forskningsfrågor och syfte. Metoden ska kunna svara på forskningsfrågorna som ställs. 

Fördelen med kvalitativa metoder är att personer som deltar i studien har möjlighet att argumentera 

för och förklara sina svar till skillnad från en kvantitativ studie där frågorna endast besvaras på ett 

generellt plan med begränsade möjligheter att ställa följdfrågor. Vidare framhåller Flick att både 

forskarna och deltagarna i studien tolkar och tyder den sociala verklighet och den miljö de lever i 

vilket är viktigt att ha kunskap om när en kvalitativ studie utförs. Ahrne och Svensson (2015a), 

Flick (2014) och Bryman (2011) beskriver att det finns en mängd olika metoder som kan användas 

i kvalitativ forskning. De olika metoderna har varierande utgångspunkter och infallsvinklar. Kvali-

tativ forskning behövs för att få en förståelse för något på djupet. För att utföra en kvalitativ studie 

krävs det att metoden är relevant för ändamålet, därav blir val av metoder för insamling av data 

och analys en väsentlig del i en kvalitativ studie. 

 

Flick (2014) betonar att inför valet av metod/metoder i en kvalitativ studie är den teoretiska ut-

gångspunkten en avgörande faktor. Burr (2015) påpekar att det centrala i den socialkonstruktion-

istiska teorin är språket, därav är det talet som analyseras. Informanterna ska i studien ges utrymme 

för att tala fritt för att diskurserna ska kunna synliggöras. Bryman (2011) framhåller vilka metoder 

han tycker är viktigast i en kvalitativ studie. En av dessa metoder är intervjuer, vilket har använts 

i denna studie. 

 

5.2 Etik 

Vanligt i kvalitativa studier är att framhäva kontextens betydelse för socialt beteende. Forskarna 

måste ta hänsyn till att människor lever i olika konstellationer och sociala miljöer. De intervjuer 

som görs måste därför tolkas i den kontext de befinner sig i. Med detta menas att det är svårt att 

förstå hur individer av en social grupp handlar om inte hänsyn tas till den miljö som råder. Detta 

kan göra att ett beteende som ses vara konstigt i en kontext kommer fram i nytt ljus i en ny kontext 

vilket gör att beteendet kan förklaras och bli förståeligt (Bryman, 2011). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) och Ahrne och Svensson (2015b) finns det några forskningsetiska 

principer att förhålla sig till. Dessa principer är Informationskravet och samtyckeskravet eller som 

Ahrne och Svensson sammanfattat dessa: Informerat samtycke. Denna princip innebär att perso-

nerna som deltar i studien får ta del av varför studien görs, vad som studeras, vad deras uppgift är 

och vad materialet ska användas till. Utifrån detta får personerna själva ta ställning till om de vill 

delta i studien, de kan likaså när som helst välja att inte längre delta och detta ska informanterna 

delges innan intervjun påbörjas. Den andra är konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifterna 

och materialet ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera 
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vilka personer som deltagit i studien. Den tredje och sista är nyttjandekravet. Denna princip bety-

der att personuppgifter och övrigt material inte får användas i annat syfte än vad som uppgetts vid 

informationstillfället. Alla tre krav har tillämpats i studien. De informanter som deltagit i studien 

har blivit informerade och fått ta del av studien, dess syfte och ambitioner. De har fått frågan om 

de vill vara med och själva valt att delta. De har likaså blivit informerade att de får avbryta inter-

vjun när de vill, om de vill. Alla uppgifter om informanterna och all data som samlats in har han-

terats ytterst varsamt och konfidentiellt. 

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Urval 

I denna studie har det valts att göra ett målstyrt urval av informanter ur vårt kontaktnät. Flick 

(2014) framhåller att urval av informanter i en stor värld, är en vital del i en studie. Han beskriver 

att i en värld full av människor går det inte att intervjua alla utan ett antal individer måste väljas 

ut. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), Bryman (2011) och DiCicco-Bloom och Crabtree 

(2006) belyser att målstyrda urval av deltagare i studier görs för att välja ut exempelvis individer, 

grupper eller organisationer som passar inom ramarna för det som ska undersökas. De påpekar 

också att forskningsfrågan är det som avgör val av informanter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) poängterar att för att ge studien en lämplig grund är det bra att ha sex till åtta informanter. 

Därav har intervjuer med sex personer med barn i förskoleålder genomförts i denna studie. Trost 

(2010) framhäver vikten av att ha en stor variation bland informanterna för att få ett rättvist resultat. 

Med detta i åtanke har informanter med olika kön, varierande åldrar, med barn i förskoleålder och 

från olika orter valts ut. 

 

På grund av att studien utgår från konfidentialitetskravet är informanternas namn inte presenterade. 

Deras ålder är inte heller exakt fastställda, utan ett åldersspann på fem år har angivits. Av samma 

anledning är informanternas yrken och utbildningar inte specificerade utan uppdelade i generella 

huvudområden. I följande tabell presenteras informanterna: 
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Namn Kön Ålder Nuvarande sysselsättning 

Informant 1 Man 25 - 30 år  Student (Pedagogisk inriktning) 

Informant 2 Man 30 - 35 år  Serviceinriktat yrke 

Informant 3 Man 35 - 40 år  Arbetar inom pedagogiskt yrke 

Informant 4 Kvinna 30 - 35 år Student (Pedagogisk inriktning) 

Informant 5 Kvinna 40 - 45 år Kreativt & estetiskt yrke 

Informant 6 Kvinna 25 - 30 år Serviceinriktat yrke 

 

Tabell 1. Tabellen visar en kortfattad presentation av de sex informanterna som deltagit i denna 

studie. 

5.3.2 En kvalitativ intervju 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påvisar att intervjuer är den vanligaste metoden inom kva-

litativ forskning, genom samtal med andra gynnas det fortsatta arbetet med studien. Intervjuer 

används för att få kunskap om sociala förhållanden men likaså enskilda individers tankar och upp-

levelser. DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) påpekar att alla intervjuer används för att förstå och 

lära känna informanten bättre. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka nya saker och förstå 

något på djupet. Flick (2014) framhåller att det kan vara bra att förbereda en intervjumall med 

några frågor, detta har använts i denna studie se: Bilaga 1. Trost (2010) och Starrin och Svensson 

(1994) belyser att frågorna som ställs ska vara öppna och raka men ändå leda till djupa och rika 

svar. Vidare menar Starrin och Svensson att frågorna ska leda till att informanten kan berätta om 

egna erfarenheter angående det valda fokusområdet.  

För att få en förståelse för något på djupet krävs det att frågorna som ställs är relevanta och vassa 

samt att den som intervjuar har bra teknik och är påhittig (Ahrne och Svensson, 2015a).  Starrin 

och Svensson (1994) betonar att det inte går att veta i förväg vilka frågor som blir mest betydelse-

fulla vid en kvalitativ intervju. Kvaliteten i en intervju handlar om intervjuarens förmåga att ställa 

följdfrågor och fånga upp intressanta saker i samtalet att spinna vidare på. Vidare menar författarna 

att intervjuaren ska få samtalet att kännas neutralt samtidigt som samtalet ska hållas till ämnet utan 

att påverka svaren från informanten. Briggs (1986) belyser att det handlar om att kunna intervjua 
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olika personer på olika sätt. Det handlar tillika om att känna av situationen och därigenom anpassa 

sitt språk till den sociala kontext och de normer som finns i samhället. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) poängterar att det under en intervju finns chans att variera frågeställningarna och 

anpassa dem efter samtalets gång. Även platsen för intervjun spelar roll och intervjuaren måste 

därför ha i åtanke om det är någon speciell miljö som är central för studien eller om den kan ske 

var som helst. 

5.3.2.1 Semistrukturerad intervju 

Intervjumetoden i denna studie var semistrukturerade intervjuer. Dessa typer av intervjuer brukar 

göras vid ett tillfälle och kan ta mellan 30 minuter och flera timmar (DiCicco-Bloom och Crabtree, 

2006). Flick (2014) poängterar att i denna metod utgår intervjuaren från att respondenten har en 

bakomliggande komplex kunskap om ämnet. Med denna kunskap har redan den som ska intervjuas 

tydliga och direkta antaganden om ämnet och kan uttrycka dessa antaganden spontant på de öppna 

frågor som ställs. Bryman (2011) belyser att genom en semistrukturerad intervju kan deltagarna 

fånga sin egen process i förståelsen av socialt liv. Detta kan ske genom att informanten ombeds 

reflektera över en händelse, över det som ledde till den och/eller följden av den. DiCicco-Bloom 

och Crabtree (2006) framhåller att semistrukturerade intervjuer går in på djupet och är den metod 

som används mest inom den kvalitativa forskningen. Metoden kan användas både med enskilda 

individer och i grupp. Galletta (2013) påtalar att semistrukturerade intervjuer är en bra metod att 

använda sig av eftersom den både innehåller frågor som är förutbestämda för att hålla sig till om-

rådet som studeras men likväl ger möjlighet att ställa öppna följdfrågor beroende på vart samtalet 

leder. Vidare menar författaren att det är vanligt att intervjun börjar med helt öppna frågor och 

avslutas mer riktade mot fokusområdet. För att ta del av intervjumallen som användes i denna 

studie se: Bilaga 1. 

5.3.3 Dokumentation 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att med tillåtelse från informanten kan studenter 

använda sig av bandinspelning eller annan teknik för att spela in intervjun. Fortsättningsvis fram-

håller författarna att det är viktigt att fråga informanten om det är okej att samtalet spelas in. Med 

detta i åtanke har intervjuerna i denna studie skett i en lugn miljö och alla informanter har fått 

frågan om det gått bra att spela in samtalet. 

 

Flick (2014) samt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att vid intervjuer är det bra 

att komplettera med papper och penna för att notera frågor som kan ställas senare eller för att 

anteckna saker som inte synliggörs i ljudupptagningen. Därav har det alltid funnits papper och 

penna tillhands vid intervjutillfällena. Under hela arbetsprocessen har likaså loggbok tillämpats 

vilket Flick (2014) framhåller som ett viktigt redskap för dokumentation och reflektion. 

 

5.3.4 Genomförande 

Informanterna kontaktades via Messenger. I meddelandet delgavs de en presentation av oss och 

vad syftet med studien var. Informanterna fick ta del av de forskningsetiska principer som tagits 

hänsyn till i studien. Intervjuerna genomfördes på olika platser beroende på var det passade för 
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informanterna. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos deltagarna, en gjordes på ett närlig-

gande universitet och resterande tre hemma hos någon av oss studenter. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att det är ovanligt att personer inte vill ställa upp 

på en intervju men att det kan vara problematiskt att hitta en tid som passar eftersom en intervju 

är tidskrävande. Detta fick erfaras i studien då två stycken av de informanter som skulle delta från 

början inte kunde medverka när det väl var dags. Två nya informanter fick därför kontaktas för att 

sex intervjupersoner sammanlagt skulle delta i studien. 

Intervjuerna tog sammanlagt tre timmar och varje intervju var i snitt 30 minuter långa. Vidare har 

ca 21 300 ord transkriberats från ljudfil till text. 

5.4 Bearbetning, transkription och diskursanalys 

5.4.1 Bearbetning och transkription 

En noggrann analys av den data som samlats in krävdes för att få ett användbart material (Ahrne 

& Svensson 2015a). För att materialet skulle kunna analyseras behövdes det bearbetas och tran-

skriberas ordagrant (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Flick, 2014). Flick (2014) förklarar be-

greppet transkription som omvandling av inspelat material från ord till text. Ahrne och Svensson 

(2015b) framhåller att bearbetningen av den insamlade datan påbörjas vid transkribering av materi-

alet. Flick (2014) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) argumenterar för användandet av 

ljudinspelning vid intervjuer. De inspelade intervjuerna var användbara i både transkriptionen och 

i det senare analysarbetet, genom att det gick att gå tillbaka till det inspelade samtalet och lyssna 

fler gånger om. För att en bra bearbetning ska genomföras förespråkar både Svensson (2015) och 

Rennstam och Wästerfors (2015) ordning i arbetet. För att få det behövdes den data som samlats 

in sorteras, reduceras och motiveras. Det första som gjordes var att materialet sorterades därefter 

reduceras det, vilket innebär att den data som enligt syftet för studien var irrelevant togs bort. 

Slutligen motiverades materialet för att visa att det var relevant och att det har bidragit till forsk-

ningen. Rennstam och Wästerfors (2015) poängterar att “Det är inte mängden data som är det 

viktigaste i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden” (s. 222). Vidare beskriver Renn-

stam och Wästerfors (2015) samt Svensson (2015) att studiens teoretiska utgångspunkt spelar stor 

roll i hela bearbetningsprocessen och analysarbetet. De antyder att det inte går att göra en analys 

utan att vara medveten om vilken teori arbetet utgår ifrån. Det är tillika viktigt att vara medveten 

om att analysen och studiens resultat blir en tolkning av det material som samlats in. Detta poäng-

terar också Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som belyser att forskare alltid medvetet eller 

omedvetet gör en tolkning av det informanterna gör och säger. 

5.4.2 Diskursanalys 

I denna studie har en diskursanalys inspirerad av Flick (2014) och Boréus (2015) tillämpats. Dis-

kursanalys har en socialkonstruktionistisk hemvist och har växt fram som ett viktigt verktyg för 

att analysera hur individerna talar om något och för att ta reda på varför de talar på det sättet. Fokus 

ligger inte bara på vad som sägs mellan dem utan tonvikt läggs även på innehållet i samtalet och 

grunden till de ord som sägs (Flick, 2014). Boréus (2015) definierar diskursanalys som ett verktyg 
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för att analysera diskurser och synliggöra perceptioner, det vill säga hur ting och händelser upp-

fattas i omgivningen. Det handlar likväl om hur vissa människor räknas till specifika grupper och 

om de egenskaper som tillskrivs individerna i de grupperna. Omvärlden, tidpunkten och samhället 

spelar stor roll i dessa uppfattningar. 

Flick (2014) och Boréus (2015) framhåller att språket är det centrala i en diskursanalys. De beskri-

ver att vi genom språket tolkar och organiserar vår omvärld, det vill säga våra sociala och psykiska 

verkligheter. Val av ord för att uttrycka sig eller beskriva något har därav stor betydelse för hur 

dessa verkligheter utformas. Vidare antyder Boréus (2015) att hur vi tolkar och organiserar vår 

omvärld kan ge konsekvenser för andra människor eftersom vi agerar utifrån våra egna uppfatt-

ningar. Ahrne och Svensson (2015b) betonar att intervjuaren i största möjliga mån inte bör kom-

mentera med egna erfarenheter eller värderingar under intervjutillfället eftersom detta kan påverka 

informantens tankar och svar. Om detta görs kan det hända att den data som samlats in inte längre 

kan anses representera informantens erfarenheter eller verklighet. 

5.4.3 Genomförande av analys 

Genomförandet har skett baserat på både Flick (2014) och Boréus (2015) förslag på tillvägagångs-

sätt. Först och främst har de intervjuer som genomförts transkriberats. Genom att inspelning av 

ljud har tillämpats som hjälpmedel under intervjuerna har transkriptionen kunnat säkerställas på 

ett tillförlitligt sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Flick, 2014). De transkriberade texterna 

har sedan angripits med hjälp av Boréus’ (2014) fyra första steg i en diskursanalys. Det första 

steget handlade om att kategorisera in texten. Den insamlade datan lästes igenom och kategori-

serades. Det andra steget var att försöka förstå informanternas val av begrepp. En analys gjordes 

på vilken typ av ordval som använts. Som tredje steg analyserades skillnader och likheter mellan 

hur informanterna talade om digital teknik. I det fjärde steget synliggjordes vårdnadshavarnas för-

slag på åtgärder i arbetet med den digitala tekniken. Till hjälp för analysen har ett antal analys-

frågor funnits i åtanke och dessa är inspirerade av Flick (2014): 

 

- Vilka antaganden om digital teknik framträder och understödjer vad som sägs och hur de 

sägs? 

- Vilka diskurser kan finnas? Vad kan konsekvenserna bli av diskurserna? 

- Hade språket kunnat användas på ett annat sätt och ändå säga samma sak? 

- Hur använder informanterna sin vokabulär? 

 

Vidare har också dessa analysfrågor använts: 

- Finns det oskrivna regler och förväntningar på vad som får och inte får sägas?  

- Vad blir tekniken för teknikanvändaren? Vilken typ av konstruktion får tekniken?  

- Till vad blir teknikanvändaren? 

Avslutningsvis har det femte och sista steget enligt Boréus (2015) tillämpats. Detta steg innebär 

att analysen kopplas till forskningsfrågorna för att besvara dem. 
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5.4.4 Trovärdighet 

Walker (2015) belyser att socialkonstruktionister inte vill hävda att deras resultat är definitiva och 

det enda rätta utan de eftersträvar att få sina resultat accepterade genom att presentera övertygande 

argument. Vilket även citatet nedan styrker: 

Social konstruktion är en social process och den existerar inte på något sätt åtskild från vår egen 

inblandning av världen. Världen är alltid vår värld, förstådd och konstruerad av oss själva - inte 

isolerad från utan del av ett samhälle bestående av mänskliga aktörer - och skapad genom vår aktiva 

interaktion och delaktighet tillsammans med andra människor i denna gemenskap. Av dessa skäl 

är kunskapen och dess konstruktion alltid kontextspecifik och värdeladdad och utmanar sålunda 

den moderna tron på universella sanningar och vetenskaplig neutralitet (Dahlberg et al., 2011, s. 

35). 

Med detta i åtanke är det viktigt att poängtera att det resultat som redogörs för i denna studie är 

framtaget utifrån vår tolkning och uppfattning av den data som samlats in.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de mest framträdande diskurserna som framkommit genom analys av 

det transkriberade materialet. Dessa diskurser har kategoriserats under följande rubriker: Alle-

städes närvarande, Maktmedlet, Facilitatorn och Fördärvaren. 

 

6.1 Allestädes närvarande 

Denna diskurs tyder på att det finns förgivettaganden om att den digitala tekniken finns runt om-

kring hela tiden och att individer i samhället tar den för givet. Digital teknik spelar en central och 

viktig roll i samhällslivet dels för att underlätta vardagen men också som hjälpmedel i utbildning 

och yrke. I vissa fall är den helt avgörande. När den digitala tekniken inte fungerar som den brukar 

göra skapar det förvirring och frustration hos användarna. 

6.1.1 En genomsyrande nödvändighet 

Många informanter beskrev den digitala tekniken som en självklarhet som genomsyrar allting i 

dagens samhälle och är därigenom något som ständigt är närvarande. De poängterade också att 

den digitala tekniken inte kommer att försvinna i första taget. En deltagare sa att “det blir som att 

det flyter på” (Informant 4) och en annan deltagare poängterade “Alltså det finns ju bara där och 

det är ju som ja, oreflekterat på något sätt. Men att man har vant sig vid det” (Informant 1). Citaten 

synliggör den aspekt merparten av deltagarna uttryckte, det vill säga den digitala tekniken är en 

självklar del av livet och att den på så sätt blir en genomsyrande nödvändighet, vilket är kärnan i 

denna diskurs. Uttrycken tyder på att deltagarna tar digital teknik för givet och att den existerar 

vare sig samhällsmedborgarna är medvetna om det eller inte.  

 

Alla intervjupersoner hade olika erfarenheter av digital teknik men de flesta uttryckte att de hade 

en väldigt positiv relation till den. En stor del av detta berodde på det faktum att intervjupersonerna 

betonade att den digitala tekniken har skapat möjlighet och tillgänglighet för informationssökning 

och kommunikation med andra människor. Den digitala tekniken konstrueras som ett verktyg för 

tillgänglighet, kommunikation och informationssökande för alla informanter i denna studie. De 

framhöll att tekniken gör att de kan “skicka meddelanden till andra sidan jorden, utan någon kost-

nad och bara säga hej” (Informant 4), vilket många av informanterna såg som en stor fördel. En av 

deltagarna ställer detta i relation till hur samhället har utvecklats och poängterar att allt måste ha 

varit mer invecklat förr: “Nämen alltså då helt plötsligt så kan man ju känna… då tänker man på.. 

hur gjorde folk förr? ‘Ja men nu ska jag laga pannkaka’ gick de då på biblioteket och lånade en 

receptbok? (skratt)” (Informant 6). Den digitala tekniken har underlättat deltagarnas vardag och 

har blivit något som de är vana att använda. De beskrev likaså att tekniken blir en naturlig del i 

vardagen för deras barn. En informant förklarade det så här: 

 

Informant 5: Han kan liksom säga så här: ”kan du pausa tv:n mamma?”. För honom är det ju som 

självklart (skratt). 

Intervjuare: Jaa (skratt). 
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Informant 5: ”Nä men tv:n kan man inte pausa”. ”Vaaa?” Asså.. han förstår ju inte det. Det är ju 

skillnad när man kollar på play och när man ser på tv. 

 

Citatet visar att informantens barn är bekant med digital teknik, främst teknik som går att pausa. 

Deltagaren har i detta resonemang valt att återge en konversation med sitt barn och för att visa hur 

hennes barn reagerar när den förgivettagna tekniken inte fungerar som barnet tänkt. Informanterna 

fick frågan om vad de tyckte om att digital teknik blir mer central i förskolan genom kommande 

revidering av läroplanen. Flera deltagare betonar vikten av den digitala teknikens roll även för 

barnen eftersom de växer upp i ett samhälle med mycket digital teknik och stort informationsflöde. 

Följande citat visar hur merparten av informanterna uttryckte sig om detta: “Det kanske är bra 

eftersom det blir bara vanligare och vanligare så att man lär sig från ung ålder” (Informant 2).  De 

är överens om att barnen behöver erfara digital teknik redan när de är små. 

 

Flertalet informanter drog sig för att besvara frågan om hur mycket de och deras barn använder 

den digitala tekniken dagligen. Många uttryckte först ett visst antal timmar, men ändrade sig sedan 

för att de tyckte att det lät mycket. Följande citat synliggör hur de flesta deltagare svarade: “Eh 

vad ska vi tro.. Det kan vara ganska många ändå.. Om man räknar med någon helg också.. Men 

vad ska vi tro… kanske fyra-fem.. fyra kanske.. Om dagen, njaa det är mycket, kanske tre-fyra.. 

nå sånt. Om man räknar tv“ (Informant 4). Detta tolkas som att informanten inte riktigt vill säga 

hur mycket de sitter vid den digitala tekniken egentligen. Vissa deltagare medgav till och med att 

de medvetet räknade lågt när de svarade på frågorna, vilket följande citat från en av deltagarna på-

visar: 

 

Intervjuare: Hur många timmar om dagen uppskattar du att du respektive ditt barn använder sig 

av digital teknik? 

Informant 3: Åhhh (suck)... ehh... kan vi prata om något annat (skratt). Ehh nej, jag gissar på att 

eh.. per dag jag.. på arbetet sitter jag framför datorn ... Så jag sitter väldigt mycket eh.. i jobbsyfte. 

Sen så kommer man ju hem eh.. och innan man far på jobbet så åker telefonen upp och det tittas 

och spelas nå snabba spel (suck). Så jag vet inte om det är så många timmar som jag inte är mer 

eller mindre, alltså kontinuerligt tittar eller använder digital teknik på något sätt. Ehh men.. åh.. eh.. 

mitt barn han sitter väl också ganska mycket och då vet jag ju inte hur mycket eh... Jag skulle gissa 

på att han sitter när han är på dagcenter, höll jag på att säga (skratt). 

Intervjuare: På förskolan.. (skratt) 

Informant 3: Ja, på förskolan ... ehh men jag tror inte att det är så mycket. Det är kanske nån gång 

alltså i slutet av dagen när man ska komma och hämta honom och han blir ensam kvar så är det så 

är det ju lite platta, vad jag förstår. Men hemma är det ju kanske någon timme.. ehh.. för mycket så 

att… eh vad ska vi säga…. Kanske fyra timmar om dagen minst. Då kanske jag räknar lågt för att 

rädda mitt eget skinn. 

 

Citatet är också ett exempel på det släpande svar merparten av informanterna gav när de skulle 

uppskatta hur mycket de och deras barn använde digital teknik. Först frågade han skämtsamt om 

samtalsämnet kunde bytas, vilket tyder på att han fann det jobbigt eller skamligt att berätta hur 
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mycket den digitala tekniken egentligen används. Detta tolkas som att det finns outtalade åsikter i 

samhället om att individer inte får prata om hur mycket de och deras barn nyttjar den digitala 

tekniken. Vidare uppskattade intervjupersonen att hans barn sitter mellan fyra till fem timmar om 

dagen och menar på att han räknar lågt för att rädda hans eget skinn.  Informanten antydde att det 

också finns normer och värderingar i samhället om hur mycket det är lämpligt att barn ska använda 

sig av digital teknik. En annan informant lyfte påståendet att barns digitala teknikanvändning 

känns “som ett hett debatterat ämne” (Informant 1), vidare sa han att det finns många olika åsikter 

om ämnet och att det inte är lätt att uppskatta om ens barn sitter för mycket eller för lite vid digital 

teknik. “Det finns mycket pekpinnar. Liksom ‘nä barn ska inte sitta mer än två timmar’... Jag vet 

inte om det är mer rätt eller fel att mitt barn har suttit två timmar med paddan” (Informant 1). Även 

detta tyder på att det finns uttalade och outtalade förväntningar i samhället kring användandet av 

digital teknik. 

6.1.2 Yrkets och utbildningens ofrånkomliga hjälpreda 

Hur mycket den digitala tekniken påverkade informanternas profession rådde det olika åsikter om. 

Ett flertal deltagare beskrev att digital teknik har en betydande roll i deras yrkesliv medan andra 

förklarade att den har mindre betydelse. Den används till arbetsrelaterade uppgifter däribland kom-

munikation, dokumentation och informationssökning. En intervjuperson framhävde att hennes 

jobb består 80 % av digital teknik och att den digitala tekniken är den största faktorn till att hon 

kan bo där hon bor. Den digitala tekniken har gett henne möjligheter i yrket som hon annars inte 

skulle ha haft. En annan informant motiverade att den digitala tekniken är “a och o” (Informant 3) 

för hans yrke. Vissa informanter uttryckte dock att digital teknik inte är avgörande för professionen 

men att de kunde se den som ett hjälpmedel. Bland annat beskrev övervägande del av deltagarna 

att de alltid hade med sig sin mobiltelefon på jobbet för att vara tillgängliga. Digital teknik blir 

således konstruerad som både en nödvändighet för individernas tillgänglighet och som en ofrån-

komlig hjälpreda. 

 

De informanter som inte studerat under de senaste 10 åren framhävde att digital teknik inte hade 

någon betydande roll i deras utbildning. Här framträdde det dock meningsskiljaktigheter eftersom 

de som nyligen studerat eller i denna stund studerar poängterade att digital teknik är en avgörande 

faktor i deras utbildning och utan den skulle det inte vara möjligt att studera. Detta kan bero på 

digitaliseringens framfart i samhället under de senaste åren. En av deltagarna studerar på distans 

och beskrev att den digitala tekniken möjliggör att hon kan genomföra sin utbildning utan att be-

höva flytta närmare något universitet. Utdraget nedan visar att den digitala tekniken spelar stor roll 

i många av dagens utbildningar: 

 

Intervjuare: Vilken roll har den digitala tekniken för din utbildning? 

Informant 1: Ja, den är ju jättevital. Alltså det är ju.. Jag skulle vilja säga att allting står och faller 

med den. 

Intervjuare: Hur menar du då typ? 
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Informant 1: Ja men om till exempel inte datorn fungerar då.. Då.. blir en ju handlingsförlamad.. 

Och det är ju.. (fniss) det är ju lite skrämmande egentligen.  

Intervjuare: (fniss) Mmm.. (tyst) Du har som blivit van att den finns där? 

Informant 1: Ja, den finns där som typ syret gör ungefär. (skratt) 

 

Uttrycken som syret ungefär och allt står och faller med den tolkas som att digital teknik i dagens 

samhälle kan ses som en självklarhet som är ständigt närvarande i både utbildning och yrkesliv. 

6.1.3 En sårbar tvångsmässighet 

Ett problem med den digitala tekniken som ett flertal informanter argumenterade för är när den 

plötsligt slutar fungera. Många informanter uttryckte sårbarheten som följer med digital teknik. De 

förklarade att det räcker med att en server slås ut för att tekniken ska sluta fungera. Merparten av 

intervjupersoner beskrev att de inte alltid vet vad de ska göra när tekniken inte fungerar som den 

ska. En deltagare berättade att det kändes som “en handlingsförlamning” (Informant 1) medan 

andra beskrev det som ett irritations- och frustrationsmoment. Citatet nedan är ett exempel på hur 

deltagarna pratade om detta: 

 

Intervjuare: Hur ser du på att samhället blir mer och mer digitaliserat? 

Informant 6: Jag tycker att det är bra och smidigt på alla sätt men det är ju sårbart. 

Intervjuare: På vilket sätt då? 

Informant 6: Om det skulle hända något. Nämen jag menar att det räcker ju en dag med att internet 

hemma krånglar och då blir man ju bah: “aaaaahhhh”!! (skratt) 

Intervjuare: Vad väcker de för känslor hos dig då? 

Informant 6: Ja då blir man ju lite lätt irriterad.. (skratt) 

 

Informanten framhävde en irritation över att tekniken krånglar och uttrycket aaaaahhhh!! används 

för att beskriva den frustration hon känner när tekniken inte fungerar. Vidare poängterade dock 

informanten att hon ibland medvetet låter telefonen ladda ur så att hon inte alltid går att nå. På så 

sätt blir hon en passiv motståndare till diskursen om digital teknik som allestädes närvarande, där 

den digitala tekniken blir en sårbar tvångsmässighet. Hon beskrev att det ofta väcker irritation hos 

de som försöker få kontakt med henne. ‘VAD GÖR DU?? VARFÖR HAR DU INTE PÅ TELE-

FON?? JAG HAR JU RINGT FLERA GÅNGER!’ … ‘Ja men jag har ju slut ström.’ ‘DÅ MÅSTE 

DU LADDA DEN!!’ … många gånger så gör jag så bara för att. (skratt)” (Informant 6). Informan-

ten delgav reaktionerna från människor som försöker få tag i henne. Varför har du inte på telefon? 

och då måste du ladda den tolkas som att den digitala tekniken leder till en tvångsmässighet. Där-

igenom framträdde en konstruktion om att individer alltid måste vara kontaktbara och tillgängliga. 

 

6.2 Maktmedlet 

I ett samhälle där den digitala tekniken får en mer framträdande roll växer även makten, vilket 

redogörs för i denna diskurs. 
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6.2.1 Den digitala teknikens makt över användaren 

Genom analysen av informanternas tal om användningen och sitt förhållande till digital teknik har 

det gått att urskilja att digital teknik har makt över deltagarna. Det har nämnts ovan att Informant 

1 beskrev det som att han blir ”handlingsförlamad” och ett flertal intervjupersoner framhävde att 

de inte vet vad de ska göra när tekniken slutar fungera. Vidare förklarade några informanter att 

detta kan vara ett tecken på ett osunt förhållande till digital teknik, det vill säga ett beroende. Ett 

flertal deltagare sa att de alltid har digital teknik i form av mobiltelefonen på sig och att “den tar 

man ju upp med jämna mellanrum” (Informant 4). Informanterna konstaterar att människor och 

samhället redan är och kommer att bli alltmer beroende av digital teknik. “Man sitter för mycket 

och för länge” (Informant 3). En annan sa att hennes förhållande är “alldeles för överdrivet …. 

(skratt). Nä men många gånger är det ju så att man tycker att man skulle behöva ta en liten paus” 

(Informant 6). Informanterna i citaten ovan representerar hur merparten av deltagarna i studien 

förklarade hur beroendeframkallande den digitala tekniken kan vara. Val av ord som alldeles för 

överdrivet och man sitter för mycket och för länge tyder på att informanterna talar och är medvetna 

om ett slags beroende. Det var dock endast ett fåtal informanter som uttryckligen erkände ett be-

roende. Flertalet informanter poängterade att de inte var beroende trots att analysen av deras tal 

under intervjuerna tyder på motsatsen. Nedan följer ett utdrag ur en intervju: 

 

Intervjuare: Hur skulle du vilja beskriva ditt förhållande till digital teknik? 

Informant 2: Ja, det är inte så att man är beroende utav det men man kollar väl det dagligen, det 

är väl mest av nyfikenhet man använder det och för att alla andra håller på med den.  

Intervjuare: Ungefär hur många timmar uppskattar du att du använder det då? 

Informant 2: Per dygn? Öh.. Jag tror inte att det är mer än en timme. 

Intervjuare: Okej, har du alltid telefonen på dig? 

Informant 2: Ja, jag har alltid telefonen på mig för att vara anträffbar och tillgänglig på jobbet. 

 

Informanten framhävde att det är inte så att man är beroende och uppskattar att han själv använder 

den digitala tekniken mindre än en timme per dag, samtidigt medgav han att han alltid har mobilen 

på sig för att vara anträffbar och tillgänglig och att han kollar den dagligen. Han motsäger sig själv 

gällande hur mycket han använder den digitala tekniken, vilket var vanligt bland flera informanter. 

Detta går att tolka som att informanterna inte är medvetna om hur mycket de egentligen använder 

digital teknik i vardagen, men det går också att tolka som att de inte vill berätta hur mycket de 

använder den. Allt detta tyder på att det finns outtalade regler om vad som får och inte får sägas i 

samhället och att det inte är okej att säga att ett beroende har uppstått. Det tyder dessutom på att 

det finns normer om hur länge och hur ofta den digitala tekniken egentligen borde användas. 

 

6.2.2 Maktutövningen i samhället 

Utöver att tekniken har en fysisk makt över individerna har andra maktaspekter också framträtt. 

En av informanterna ser på samhällets digitala utveckling ur en maktaspekt likt följande: 

 

Intervjuare: Hur ser du på att samhället blir allt mer digitaliserat?   
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Informant 3: Ehh.. det är spännande och ehh.. det är skrämmande (Skratt). 

Intervjuare: På vilket sätt då? 

Informant 3: Ehh.. på det sättet att man har sett för mycket filmer så som terminator (skratt). 

Teknik finns för att, att underlätta vardagsgöra och sådant men då är ju frågan vart linjen går mellan 

underlätta och övervaka.. Och eh.. Styra och ställa i folk. Så att det är skräckblandad förtjusning 

skulle man kunna säga.. 

Intervjuare: Tänkte menar du som på att.. eh.. att det kan finnas en typ av makt?  

Informant 3: I digital teknik? Ja absolut det tycker jag att det finns. Dels så har det de som tillverkar 

de olika program och så. De sitter med olika program som de kan samla in information om oss, och 

så har du ju de som samlar in information och inte har tillåtelse för det. Eftersom att vi går mot att 

allting är digitalt mer eller mindre så ja.. Identifiering sker mer och mer digitalt och det blir lättare 

skulle jag tänka mig att … stjäla identiteter. Så ja det, det finns en hel del makt i det digitala men 

det finns mycket bra man kan göra också. 

 

Genom begreppet skräckblandad förtjusning kan det utläsas att han finner det fascinerande men 

ändå farligt att den digitala tekniken medför stor makt. Det går att tolka detta som att de som har 

kontroll över den digitala tekniken även har möjlighet att utöva makt över andra individer i sam-

hället. En annan av deltagarna funderade på att skaffa en digital klocka utformad för barn. Med 

hjälp av klockan kan barnen kontakta vårdnadshavarna och vårdnadshavarna kontakta barnen. 

Vårdnadshavarna kan även med klockans hjälp begränsa ett område som barnen får röra sig på och 

om de passerar gränsen så skickas ett meddelande till vårdnadshavarnas mobiltelefon. Denna 

aspekt tyder också på diskursen om att digital teknik innefattar makt och konstrueras som ett makt-

redskap. Vårdnadshavaren får kontroll och trygghet genom att veta var barnet befinner sig. Där-

emot sa deltagaren att barns integritet måste finnas i åtanke. Barn ska inte behöva vara övervakade 

utan de ska få känna frihet och tillit. I marginalen kan därigenom även en diskurs om digital teknik 

som integritetskränkande identifieras. 

6.2.3 Vårdnadshavarens maktmedel 

6.2.3.1 Regler och begränsningar 

En märkbar maktutövning kunde urskiljas i hur vårdnadshavarna talade om hur de begränsade 

barnens digitala teknikanvändning. Denna kontroll skedde bland annat via regler som både var 

uttalade och outtalade. Endast ett fåtal informanter beskrev till en början att de hade regler om 

digital teknikanvändning men det framkom under intervjuernas gång att i princip alla deltagare i 

studien hade någon form av regel när det gäller digital teknik. Exempel på det följer nedan: 

 

Intervjuare: Har ni några regler då? 

Informant 5: Nää.. inte exakta att ”nu har du skärmtid” eller något sånt, det har vi ju inte. Det är 

klart att vi har regler att man inte får sitta med sin Ipad vid matbordet liksom eller om att vi ska 

umgås.. aa men joo.. vi har ju regler. Men vi har inte begränsning på tid. 

 

Citatet visar att informanten först sa att de inte hade regler om digital teknikanvändning men sedan 

ändrade hon sig när hon tänkte efter. Från nää till aa men joo. Det var överlag vanligt att deltagarna 
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först konstaterade att de inte hade regler men ändrade sig efter en stund, vilket tyder på en aspekt 

om att de inte ville erkänna att deras barn är i behov av regler vid teknikanvändandet. Det går att 

tolka dessa uttalanden som att det finns något skamligt i att barnen behöver begränsas i sin an-

vändning och att de av den anledningen inte vill prata om att deras barn är i behov av begräns-

ningar. De vanligaste reglerna deltagarna presenterade handlade om tid, plats och dagar. Somliga 

av informanterna ville inte att deras barn använde digital teknik vid matbordet och enstaka ville 

inte att barnen skulle använda den på kvällen. Begränsningarna berodde på hur vårdnadshavarna 

upplever att barnen reagerar och påverkas av den digitala tekniken. Vanliga uttryck från intervju-

personer var att: “Man själv kanske anser att de har suttit lite väl länge” (Informant 1). Citatet 

presenterar hur deltagarna själva tycker att barnen suttit för mycket och för länge och på så sätt 

begränsar de barnen, vilket var vanligt förekommande i studien. 

 

En intressant aspekt som framkom under intervjuerna var att deltagare som själva använder mycket 

digital teknik också har större benägenhet att låta barnen nyttja den. De informanter som uttryckte 

en sämre relation till den digitala tekniken begränsade också sina barn i större utsträckning. En av 

intervjupersonerna beskrev att han tycker att hans barn är för litet för att använda digital teknik 

själv. Han sa att barnen kan börja använda den digitala tekniken själv när de är mellan åtta och tio 

år, vilket i sig är en åldersbegränsning. En annan deltagare berättade att barnen har bestämda dagar 

för när de får använda digital teknik. Detta motiveras med att informanten vill ha tid med familjen 

när de alla är hemma. Övervägande del av informanterna poängterade också att de väljer ut och på 

så sätt begränsar vilka appar barnen får använda sig av och vad barnen får titta på för videos. 

Vidare beskrev enstaka deltagare att de har regler om att en vuxen måste vara närvarande när 

barnen ska titta på Youtube. Genom alla dessa regler begränsar deltagarna sina barn och är således 

de som har kontroll och makt över barnens digitala teknikanvändning. 

6.2.3.2 Barnens reaktioner på regler och begränsningar 

Informanterna beskrev hur barnen på olika sätt har utvecklat strategier för att tänja på reglerna. 

Informant 3 poängterade att “reglerna har funnits och de följdes ett tag” men att barnet sedan 

hittade vägar för att slippa undan begränsningarna. Detta tolkas som att barnet har lärt sig att an-

vända sin egen makt över informanterna för att påverka reglerna. I och med detta kan det vara svårt 

för vårdnadshavare att driva och upprätthålla en konsekvent begränsningslinje. Informant 3 berät-

tade att hans barn reagerar med bråk och skrik när den digitala tekniken ska avslutas. En annan 

informant sa att hennes barn reagerar på följande sätt: 

 

Informant 4: (Tyst) (suck) jaaa.. Hur reagerar dem då..? ‘NEJ NEJ, INTE ÄN, INTE ÄN. VÄNTA 

VÄNTA VÄNTA. NÄÄÄ AAHH.. JAG MÅSTE..’ ‘Jaa nu får du sluta’ ‘NEEJ JAG SKA BARA, 

JAG SKA BARA. NÄÄ..’ ‘jaa men nu ska vi äta, nu måste du slå av.’ ‘MEN JAG MÅSTE BARA 

GÖRA FÄRDIGT.’ ‘Nä det måste du inte’ (skratt). 

 

Av citaten går det att utläsa att avsluten väcker starka känslor hos barnen. Övervägande del av 

informanterna beskrev liknande reaktioner hos sina barn när den digitala tekniken måste avslutas. 
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Känslorna som deltagarna lyfte var att barnen blir arga, besvikna, ledsna och upprörda. Många 

informanter påpekade att de ofta försöker förvarna och/eller förhandla med sina barn för att slippa 

dessa reaktioner från dem. En intervjuperson kopplar sitt förhållningssätt och tillvägagångssätt till 

de upplevelser av begränsningar som han själv haft i sin barndom “och det vet jag själv sedan jag 

var liten ‘slå av tv:n, ni ska gå och lägga er.’ (Gör till rösten) ‘jag vill ha förvarning’ (skratt)” 

(Informant 3). Ett tydligt mönster som framträtt under ett flertal intervjutillfällen är att deltagarnas 

egna erfarenheter under barndomen påverkar hur de begränsar sina barn. När det gäller förhand-

lingsläget framgick det att vissa informanter gav barnen två alternativ att välja mellan. Inget av 

alternativen var det barnen önskade, däremot var ett mer gynnsamt än de andra. Flera informanter 

medgav dock att de inte alltid orkar vara pedagogiska och förhandla med sina barn. En beskrev 

kort att “det är jag som bestämmer” (Informant 4), en annan skrattade och förklarade att “Ehh ja. 

Vi kan kalla, vi kallar det förhandling (skratt). Andra skulle kunna säga hot (skratt)“ (Informant 

3). Uttrycken tyder på att det i slutändan är informanterna som har det absolut sista att säga i 

barnens digitala teknikanvändning vilket återigen tyder på deltagarnas maktövertag. Ett flertal del-

tagare förklarade att det var lättare att förhandla om användandet och avsluten med de äldre barnen 

än med deras yngre barn. De framhävde att de yngre barnen var mer benägna att diskutera besluten. 

Informant 6 beskrev det som att hennes yngsta barn blir “lite lätt.. sur när hon inte får som hon 

vill”. En annan intervjuperson synliggjorde barnens reaktioner likt citatet nedan. 

 

Intervjuare: Hur reagerar dina barn på när du.. kanske ber dem avsluta? 

Informant 1: (tyst).. Öhm.. Oftast så.. Så.. möter det inte så mycket motstånd… utan de.. De är 

ganska fogliga för det… 

Intervjuare: Vad händer då om dom inte är det? Tänkte när du säger “oftast” 

Informant 1: Det har väl hänt någon enstaka gång typ när jag har testat liksom att avinstallera till 

exempel Youtube som app.. Att de har… blivit.. (fniss) Liksom först kanske chockade och sen lite 

småarga (Fnissar genom sista meningen speciellt på “småarga”). Nä, jag vet inte.. Jag tycker inte.. 

De brukar inte.. Det är ju inte som att de kastar sig på golvet och ligger och skriker och sådär utan.. 

 

Citaten visar genomgående drag i de flesta av deltagarnas svar. När de tillfrågades hur deras barn 

reagerade så antingen skrattade de eller så förminskade de barnens reaktioner. Istället för att säga 

att de blev arga så blev barnen småarga och istället för sura så blev det lätt sura. Det tolkas som 

att deltagarna gör ett försök att försköna barnens reaktioner i begränsningen av den digitala tek-

niken och att det kan vara pinsamt att berätta att den digitala tekniken lockar fram upprörda känslor 

hos ens barn. Det kan också tolkas som att vårdnadshavare inte får prata om hur deras barn verk-

ligen reagerar när teknikanvändningen begränsas. 

 

6.3 Facilitatorn 

I denna diskurs presenteras den digitala tekniken som en facilitator, det vill säga som en hjälp-

ande och underlättande resurs. 
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6.3.1 Lärande 

En av de mest framträdande diskurserna i detta arbete var hur deltagarna beskrev vad som kan 

läras och utvecklas med hjälp av digital teknik. Språk- och matematikutveckling var de kunskaps-

områden som alla informanter nämnde. Ett flertal deltagare poängterade dock att barnen kan lära 

sig nästan vad som helst och att den digitala tekniken skapar stora möjligheter till utveckling och 

lärande, vilket följande citat visar: 

 

Intervjuare: Vad tror du att barnen kan lära sig genom att använda sig av digital teknik? 

Informant 1: Ja, väldigt mycket. Språk.. Matematik.. Teknik.. Ja, massor. Alltså jag tror att det 

finns nästan oändliga möjligheter för lärande med.. Med digital teknik. Jag tror främst att språket 

utvecklas väldigt mycket. 

 

Beskrivningar som oändliga möjligheter likt ovan och “de kan lära sig om allt” (Informant 4) var 

vanliga svar under intervjutillfällena och kan tydas som att merparten av deltagarna finner att den 

digitala tekniken är ett bra hjälpmedel för lärande och utveckling. Detta gör att tekniken kan an-

vändas som en kunskapsutvecklare. “Beroende då på apparna. Alltså vilka program och hur man 

använder dem... ” (Informant 3). Informanten beskrev att barnen kan lära sig vad som helst så 

länge tillgång till rätt program och app introduceras för barnen. Genom detta går det att utläsa att 

informanten tycker att det är upp till de vuxna i barnens omgivning att introducera och visa barnen 

vad den digitala tekniken har för möjligheter. Ges barnen bara en platta “här har du en platta” 

(Informant 3) eller sätter sig den vuxna ner och pratar med barnen om den digitala tekniken? Del-

tagarna antyder att om barnen får kunskap om digital teknik genom samtal kan lärande och ut-

veckling ske på ett bredare plan. Trots detta var det bara ett fåtal informanter som poängterade att 

de talade med sina barn om digital teknik. En dold aspekt framträdde därigenom i diskursen, en 

aspekt som handlar om att individer som inte har kunskap om digital teknik inte heller ska prata 

om den. Den digitala tekniken blir något ovanligt och skrämmande. Detta synliggjordes tydlig 

genom följande citat från en annan deltagare: “Barn lär sig jättesnabbt liksom.. Öh.. Hur tekniken 

fungerar också. Det märker jag på mina egna barn. Alltså dem.. från ettårsåldern är de så orädda 

och.. de utforskar och tar sig fram“ (Informant 1). Informanten beskrev hur barn är villiga och 

ivriga i sitt lärande, vilket kan utläsas som en uppfattning av att barn är orädda och effektiva in-

lärare och att den digitala tekniken ibland ses som skrämmande. 

 

En deltagare lyfte den digitala teknikens betydelse för lärandet hos barn med sociala svårigheter. 

Hon beskrev att de kan få möjlighet att “känna att man gör samma sak som andra barn” (Informant 

5), vilket är ett viktigt perspektiv att ha i åtanke. Hon antydde att den digitala tekniken kan vara ett 

hjälpmedel till utveckling och lärande för barn med någon form av social svårighet eller funktions-

variation. Den digitala tekniken konstrueras som ett socialt hjälpmedel för alla barns delaktighet 

och därmed också som en mänsklig rättighet. Deltagarna har många uppfattningar om hur den 

digitala tekniken bör användas och hur den inte bör användas i förskolan. Generellt antydde alla 

informanter att de tyckte att den digitala tekniken borde användas i lärande syfte. 
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Jag tycker man ska använda den till pedagogiska spel. Och sen till.. kreativ stimulans. Sen tycker 

jag att man kan jobba mycket mer med till exempel mer film i förskolan än vad… barn matas ju 

med digital teknik liksom. Jag tycker att de redan tidigt ska lära sig källkritik eller källkritiskt tän-

kande. …. I och med att man får gör film så lära man sig också hur när man tittar på film så kan 

man lära sig att se med andra ögon (Informant 5). 

 

Som citatet visar tyckte somliga informanter att den digitala tekniken bör användas som ett hjälp-

medel för att stimulera barns kreativitet både genom skapande av film samt genom att ta vara på 

barnens fantasi för att locka till lek. Enstaka informanter beskrev att digital teknik bör användas 

som ett verktyg för barn att agera dokumentatörer. De tyckte att barnen ska lära sig att vara käll-

kritiska och ges möjlighet att fotografera och filma. Konstruktionen av den digitala tekniken blir 

för många informanter ett lärande- och ett dokumentationsverktyg. Samtidigt lyfte en av deltagarna 

aspekten om integritet och att det är viktigt att barnen och pedagogerna tar hänsyn till om barn inte 

vill fotas eller filmas. Därigenom framträdde en konstruktion om digital teknik och etiska aspekter 

där digital teknik kan bli en del av en kränkande behandling. 

6.3.2 Barnvakt 

En dold diskurs som kunde synliggöras var att digital teknik inte borde användas som barnvakt 

men i många fall gjorde den det ändå. Övervägande del av informanterna berättar att de mer eller 

mindre låter barnen sitta ensamma vid digital teknik medan de gör något annat. Vissa deltagare 

låter inte barnen lämna deras synfält medan andra låter sina barn sitta ensamma i ett rum med den 

digitala tekniken. En informant beskrev dessa situationer som en “win win, han tycker det är roligt 

och så får man sitta still själv en stund också. Det är ju ingenting att hymla med” (Informant 2). 

Deltagaren får möjlighet att göra något annat medan barnet får använda digital teknik och genom 

detta uppstår det en situation som båda vinner på, en win win. Uttrycket Det är ju inget att hymla 

med tyder på att detta är ett område som det inte brukar talas om men som ändå är ganska vanligt. 

Med detta i åtanke kan det konstateras att de flesta deltagare i studien tillåter barnen självständigt 

använda de program och appar som de tycker är lämpliga. Den digitala tekniken blir således kon-

struerad som en barnvakt vare sig vårdnadshavarna medger det eller inte. 

 

6.4 Fördärvaren 

Trots att informanterna räknar upp många möjligheter för lärande med hjälp av digital teknik lyfter 

de även aspekter som hämmar barnens utveckling och därigenom skapas konstruktionen om den 

digitala tekniken som en fördärvare. 

 

6.4.1 Nedbrytande erfarenheter 

En tydlig diskurs som synliggjordes var informanternas osäkerhet om olämpligheter som barnen 

kan komma i kontakt med via användandet av digital teknik. Alla deltagare var eniga om att det 

på internet finns olämpligt innehåll som de inte vill att deras barn ska komma i kontakt med. 

Olämpligt innehåll definierades av informanterna som bland annat skrikiga filmer, opassande spel, 

uppseendeväckande handlingar, svordomar, livesändningar, våld och porr. Denna oro består bland 
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annat av att barnen enkelt kan klicka sig fram på olika sidor och därigenom komma till sidor som 

vårdnadshavarna inte anser är lämpliga för dem. Ytterligare en oro som lyftes fram var att barnen 

kan komma i kontakt med otrevliga och olämpliga individer. Följande citat visar en framträdande 

aspekt hos deltagarna: 

 

Intervjuare: Tror du att ditt barn kan möta olämpligt innehåll på internet? 

Informant 4: Ja. det kan dem. 

Intervjuare: Vad då till exempel? 

Informant 4: Ja, det kan komma upp. Öh,.. Men .. sex..grejer.. Om det är sida med reklamer kan 

det dyka upp mitt i allt, i något svep bara kan det komma. Öhm.. Och sen kan dem ju hamna i 

chattar och sånt med någon.. Någon.. Nå fula gubbar som man inte vill att dem ska.. Ska.. ha sam-

röre med.. Men som kan dyka upp. …. Och just dom här reklamgrejer som bara ligger runt på flera 

sådana här sidor, dom går ju inte att göra så mycket åt. De är ju bara där. När dom far runt och 

klickar och så, ja då kan dom ju hamna var som helst. Om man inte ser vad de gör. 

 

Informanten beskrev att barnen kan möta öh..men...sex..grejer.. vilket tolkas som att barnen enkelt 

kan komma i kontakt med porr eller sexuella anspelningar genom internet. De kan också råka ut 

för fula gubbar, det vill säga att barnen kan hamna i samtal med pedofiler på nätet. Det går att 

utläsa en oro över att barnen kan hamna var som helst på nätet om man inte ser vad de gör. Många 

deltagare tvekade också inför frågan om vad barnen kan möta för olämpligt innehåll, likt exemplet 

ovan. Det kan tydas som att informanterna inte vill prata om eller inte vill erkänna vad barnen kan 

komma i kontakt med på internet. Detta tolkas som att digital teknik kan leda till att barnen möter 

olämpligheter och får nedbrytande erfarenheter. 

 

Övervägande del av informanterna uttryckte speciellt en oro för användandet av Youtube. De ar-

gumenterade för att det är svårt att ha koll och kontroll på just Youtube eftersom det inte går att 

välja något slags filter. De påpekade att barnen kan komma i kontakt med olämpligt innehåll 

genom att klicka sig vidare på reklam eller nästa video. En deltagare berättade följande: 

 

Mitt yngsta barn kan sitta och kolla på något och så klickar han vidare på Youtube.. Han var jätte-

intresserad av flygplan förut, så helt plötsligt hade han kommit in på nått ställen där liksom plan 

kraschar.. Live..  Och det känns ju extremt hemskt att han ska titta på det. Nu förstår ju inte han, 

men ändå.  Man vet ju inte vad han kan komma in på genom att han klickar vidare (Informant 5). 

 

Intervjupersonen sa att hennes yngsta barn klickat sig vidare till en video där ett flygplan kraschat 

live och säger att det känns extremt hemskt att barnen kan komma i kontakt med sådant och ut-

trycker en oro om att han kan komma i kontakt med annat olämpligt innehåll. En annan deltagare 

berättade att olämpligt innehåll har smugits in mitt i videoklipp anpassade för barn, hon beskrev 

inte vilken typ av innehåll det handlade om men hon ifrågasätter varför någon skulle vilja göra så 

och sa att det är “sjukt” (Informant 6). Somliga deltagare beskrev också att den digitala tekniken i 

synnerhet Youtube kan ge barnen ett dåligt ordförråd: “Helt plötsligt så kommer det en del andra 

ord och uttryck och sånt som man inte riktigt känner igen och sedan när man ser diverse Youtube 
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klipp så ser man att ‘jaha’ ” (Informant 3). Utifrån citatet går det att utläsa att barnet lär sig ord och 

begrepp från videoklipp som inte vårdnadshavaren anser är lämpliga. Den digitala tekniken kan 

vara skrämmande och ha ett dåligt inflytande på barnen. 

6.4.2 Asocialitet 

Flera av deltagarna påtalade en osäkerhet över att barnens sociala förmågor kan försummas i an-

vändandet av digital teknik. Följande citat lyfter denna aspekt: “Man blir lite isolerad och i sin 

egna bubbla. Man kanske tappar den sociala kompetensen, den när man är ute bland folk” (Infor-

mant 2). Övervägande del av informanter påtalade att digital teknik inte kan ersätta den sociala 

förmåga som utvecklas i samspel och lek med andra. Följande citat synliggör detta: “Det är väl det 

egentligen. Det här med att sitta och spela spel när man är på förskolan är väl, jag tycker hellre att 

man kan leka och busa som man har gjort tidigare” (Informant 2). Deltagaren beskrev att den 

digitala tekniken bara används till att spela spel och att det inte sker någon lek mellan individerna. 

Leken blir i detta fall något som är separerat från användandet av digital teknik. Ytterligare en 

informant talade om detta och följande citat stärker dessa antaganden: 

 

Intervjuare: Du nämnde att du är lite emot att barn sitter mycket vid den digitala tekniken, varför 

det?  

Informant 4: Därför .. att jag tycker att de ska leka. Och få leka med varandra och umgås med 

varandra så det tycker jag är viktigt. Och man kan ju umgås med varandra på internet också. Men 

jag tycker att det är viktigt att kunna läsa mimik och sådana saker.. så därför tycker jag att.. att det 

är viktigt att dom inte sitter för mycket. 

 

Utifrån detta kan en slutsats dras om att digital teknik konstrueras som hämmande i barnens sociala 

utveckling. Tekniken har en uppslukande kraft och teknikanvändaren blir asocial och introvert. 

6.4.3 Stillasittande 

En annan osäkerhet som flera deltagare framhöll var att barnen kan bli stillasittande och att deras 

motoriska förmåga kan försummas om de sitter mycket vid digital teknik. Ett utdrag som symbol-

iserar vad de flesta deltagare framhävde följer: “Vi har en vit, vi har en gård där hemma som ligger 

jämn och fin. (skratt) Det är ett problem. Han är barn och det ska inte finnas jämn och vit snö 

hemma på en gård” (Informant 3). Detta uttryck tolkas som att informanten tycker att barn behöver 

röra på sig och att den digitala tekniken begränsar detta. En annan deltagare förklarade varför hon 

tycker att den digitala tekniken kan vara negativ för barns motoriska utveckling: 

 

Informant 5: Jag tänker mig att man lär sig så här alfabetet.. och räkna.. och lära sig färgerna.. och 

lära sig..Eeehm..  former. Egentligen allting som man inte gör i princip kan man ju göra digitalt. 

Men jag tänker att det kanske inte är bra för motoriken alla gånger, att man tar över för mycket 

liksom. Det är mycket sådana här rörelser (far fram och tillbaka med pekfingret) istället för att göra 

alla typer utav.. man kan ju inte ersätta det med att lära sig finmotorik så som att klippa och såna 

saker. Det går ju inte. Sen blir det ju ganska passivt också kan jag tycka. I jämförelse. 
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Informanten poängterade att den digitala tekniken kan vara begränsande för vissa barn. Hon på-

pekade att barnen behöver olika typer av rörelser för att utvecklas. Den digitala tekniken blir en 

symbol för monotona rörelser och teknikanvändaren blir hindrad i sitt lärande. En annan aspekt i 

denna diskurs var att somliga informanter inte alls var oroliga för barnens motoriska utveckling. 

De framhöll att barn kommer att röra på sig “oavsett om det finns liksom utvecklad teknik och 

sånt…” (Informant 1). 

 

7. Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod och genomförande i relation till bakgrund och teoretiskt 

perspektiv. 

 

7.1 Reflektioner 

En semistrukturerad intervju var i efterhand en bra metod att använda i studien. Genom de öppna 

frågorna har vi kunnat analysera och tolka vårdnadshavares tal om digital teknik. Bryman (2011) 

poängterar att när deltagarna i en semistrukturerad intervju får tillfälle att reflektera över orsaker 

och följder av en händelse så kan de få en förståelse över sin egen process. Hade en mer struk-

turerad metod valts så hade det varit svårt att få fatt på vårdnadshavares egen konstruktion av den 

digitala tekniken eftersom det hade begränsat informanternas möjlighet att svara fritt. 

 

Det målstyrda valet av informanter som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), Bryman (2011), 

Trost (2010) och DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) beskrev som en vanlig metod vid urval 

gjorde att deltagarna i denna studie hade varierad förkunskap om digital teknik. Därigenom hade 

alla också olika erfarenheter som bidrog till resultatdelen. Sex informanter var ett bra antal, efter 

sista intervjun hade mycket data samlats in och studien kändes mättad eftersom många svar var 

återkommande. Intervjufrågorna kändes välformulerade och inriktade mot det syfte som efter- 

strävades. Ordningen på dem var bra och utrymme för att hoppa mellan dem fanns. Frågorna ord-

nades som Galletta (2013), Trost (2010) och Svensson och Starrin (1994) beskrev att det är viktigt 

att göra, med öppna frågor först och mer riktade frågor mot slutet. Det medförde att en bredare 

bild över informanternas konstruktion av den digitala tekniken synliggjordes redan från början 

eftersom de fick tala fritt. De mer specifika frågorna som gick in på djupet ställdes mot slutet av 

intervjun. Ljudinspelningar tillämpades under intervjuerna vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) och Flick (2014) rekommenderade. Dessa inspelningar var till stor nytta vid transkription-

erna av intervjuerna. Det hade varit omöjligt att säkerställa all rådata ordagrant om ljudinspel-

ningar inte hade tillämpats. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att miljön informanterna vistas i spelar stor roll. 

Merparten av intervjuerna genomfördes i hemmiljö vilket gjorde att informanterna borde ha blivit 

mer bekväma än om de var i en mer strikt miljö. Det fanns dock familjemedlemmar hemma vid 

två av de sex intervjuerna vilket kan ha påverkat hur informanterna svarade. I ena fallet var delta-

garens partner hemma. Detta gjorde att deltagaren ibland vände sig till denne för att se om något 
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skulle inflikas och det kan ha medfört att informanten svarade på vissa frågor på det sätt som 

partnern ville. Detta har medfört en insikt om att tydligare information skulle ha meddelats till 

deltagarna om att endast informanten skulle ha varit närvarande vid intervjutillfället. I det andra 

fallet var deltagarens barn hemma. Vårdnadshavaren hade glömt bort att intervjun skulle ske och 

hade därför inte lämnat barnet på förskolan. Detta påverkade intervjun och datainsamlingen ef-

tersom intervjun blev störd flera gånger utav barnet. Detta gjorde att vårdnadshavaren kom av sig 

ett flertal gånger. Ytterligare en intervju blev bortglömd av en informant men det löste sig genom 

att intervjun blev framflyttad till ett senare tillfälle. Med detta i åtanke har en slutsats dragits om 

att det hade varit bra att skicka ut en påminnelse till alla informanter dagen innan deras intervju-

tillfälle. 

 

7.2 Självkritik 

Alla intervjuer såg olika ut. Briggs (1986) poängterar att intervjuaren måste kunna intervjua på 

olika sätt och detta fick vi erfara. Det blev enklare och enklare att leda intervjuerna allt eftersom 

tiden gick. Vi blev mer bekväma efter några intervjuer och behövde inte följa alla frågor i rakt 

nedstigande led utan vi kunde hoppa mellan frågorna när informanten var på väg åt det hållet. Vid 

ett intervjutillfälle såg en deltagare hur skärmen på en av våra telefoner rörde sig när intervjun 

spelades in. Detta kan ha resulterat i att informanterna blev påmind om att allt som sades spelades 

in och att informanten då började tänka efter och välja ord. Detta uppmärksammades och mobil- 

telefonen lades upp och ner vilket också gjordes under resterande intervjutillfällen. 

 

Med tanke på att Rennstam och Wästerfors (2015) och Svensson (2015) beskriver att studiens 

teoretiska utgångspunkt är en avgörande del i bearbetningsprocessen är det viktigt att än en gång 

poängtera att studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. De resultat som analys-

erats och presenterats är därigenom vår tolkning och konstruktion av det material som samlats in.  

Det behövs också tas med i beräkningen att det har förekommit förhandsinformation om vissa 

deltagare i studien eftersom de valdes utifrån vårt kontaktnät, vilket kan ha lett till att förutfattade 

meningar indirekt skapats och därigenom även förväntningar på informanterna. 
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8. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till bakgrund och teoretiskt perspektiv. Slutsatser och 

implikationer presenteras samt förslag på fortsatta forskningsområden. Resultatet återknyts till syf-

tet och frågeställningarna. Avsnittet problematiserar uttalade och outtalade regler och normer samt 

ämnar synliggöra hur vårdnadshavares konstruktion av den digitala tekniken påverkar barnens an-

vändning av den. I diskussionen strävas det även efter att identifiera subjektspositioner, det vill 

säga de identitetsskapande och subjektiva roller som Burr (2015) beskriver att individer antar inom 

olika typer av diskurser. Likaså diskuteras konstruktionerna i relation till det uppdrag som försko-

lan har. 

 

8.1 Vad blir tekniken? 

8.1.1 Ständigt närvarande 

Davidsson & Thoresson (2017) poängterar att digital teknik blir mer central i hemmen och utifrån 

diskurserna framgick det att informanterna konstruerar den digitala tekniken som något självklart 

och ständigt närvarande. Tekniken blev ett förgivettagande och en sak som alltid fanns till hands. 

Den blev en tillgång i vardagslivet samt i professionen och om den inte fungerar som den ska 

väcker det irritation och frustration hos användaren. Många deltagare beskrev att de använde digi-

tal teknik främst till kommunikation och i informationssökning och att den i flera fall spelade en 

avgörande roll för deras vardag och samhällsliv. Vissa informanter beskrev hur de sökte efter in-

formation och svar på internet och betonade hur enkelt och lättillgängligt det är. Den digitala tek-

niken blir således konstruerad som ett hjälpmedel för kommunikation och informationssökning. 

Den blir även en social mötesplats. Denna aspekt av digital teknik har också synliggjorts i tidigare 

forskning. Timmis et al. (2016) och Myndigheten för delaktighet (2017) presenterar liknande re-

sultat. 

8.1.2 Hämmande eller utvecklande? 

Om digital teknik är en hämmande eller utvecklande faktor för barnen är en tvetydig fråga. Å ena 

sidan ses den digitala tekniken som positiv för barnens utveckling och å andra sidan konstrueras 

den digitala tekniken som hämmande. 

Ett flertal informanter beskrev en oro om att barnen blir för stillasittande av digital teknik och att 

det ska påverka deras sociala kompetens negativt för att de inte samverkar och leker med andra 

barn.  Just dessa tankebanor synliggör även Khasawhneh och Al-Alawidi (2008) och Mikelić  

Preradović et al. (2016) som beskriver att vårdnadshavare ibland begränsar barnens användning 

av digital teknik utifrån en oro över att den är skadlig för dem och att den kan hindra leken med 

andra barn och orsaka stillasittande. Deltagarna i denna studie påtalar också att barnen går miste 

om utevistelse. En framträdande konstruktion var att digital teknik är en motsats till lek och ute-

vistelse där barnens motorik och förmåga att läsa varandras mimik hämmas. Inom detta område 

finns det dock forskning som motsäger varandra. Säljö (2010) framhåller att digital teknik kan 

stödja de sociala interaktionerna som sker mellan barn. Genom att den digitala tekniken hamnar i 
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fokus och blir en gemensam referensram underlättar den för exempelvis dialog och samverkan 

mellan barnen. 

Digital teknik kan också ses som ett hjälpmedel för lärande och utveckling, detta påvisar både 

denna studie och tidigare forskning. Alla informanter var eniga om att digital teknik kan användas 

som ett verktyg i lärande syfte, vilket överensstämmer med det Engen et al. (2002) belyser om att 

den digitala tekniken har vuxit fram som ett viktigt och centralt redskap för barnens utveckling. 

De flesta av informanterna beskrev att barnen kan lära sig i princip vad som helst med hjälp av 

digital teknik, vilket även det är i enighet med en stor del av tidigare forskning (Beschorner & 

Hutchison, 2013; Flewitt et al., 2014; Genc, 2014; Khasawhneh & Al-Alawidi, 2008; Säljö, 2010; 

Zimmerman et al., 2007). Digital teknik konstrueras därigenom som ett redskap för kunskapsut-

veckling. Chmiliar (2013; 2017) framhåller att den digitala tekniken också kan användas som en 

resurs i lärandet och utveckling för barn med någon form av funktionsvariation. Denna aspekt lyfte 

även enstaka informanter i denna studie. Den digitala tekniken blir en faktor för att barnen ska ges 

möjlighet till lärande som de annars skulle gå miste om. Ur denna aspekt konstrueras digital teknik 

som ett avgörande verktyg för barn med någon form av funktionsvariation. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det råder olika perspektiv och åsikter om digital teknik 

är utvecklande eller hämmande för barnen. Dessa meningsskiljaktigheter är dock inte oväntade 

eftersom Boréus (2015) framhåller att olika perspektiv och synsätt kan råda inom samma diskurs 

därför att alla människor har egna konstruktioner av sin omvärld. 

8.1.3 En osäker hotfullhet? 

Den digitala tekniken fick i vissa fall rollen som ett verktyg för kontakt med och förmedling av 

olämpligt innehåll. Alla deltagare i studien betonade att en stor del olämpligheter blir tillgängliga 

med digital teknik. Informanterna beskrev hur deras barn kan råka klicka runt på sidor och helt 

plötsligt hamna där de inte borde vara, vilket kan leda till att barnen kommer i kontakt med olämp-

ligt innehåll. Deltagarna beskrev att barnen kunde stöta på opassande och uppseendeväckande 

handlingar som bland annat svordomar, våld och pornografi men också att de kunde komma i 

kontakt med oönskade individer så som pedofiler via chattforum. Dessa åsikter uttryckte även 

vårdnadshavare från undersökningen gjord av Statens medieråd (2017). 

 

Något intressant som framkom i denna studie var att alla informanter tvekade när de fick frågan 

om vad barnen kan möta för olämpligheter. Hur kommer det sig att alla informanter uttryckte 

samma sak och hur kommer det sig att i princip alla tvekade inför frågan om olämpligheter? Det 

kan vara så att alla deltagare i studien har mer eller mindre erfarit olämpligheter på internet själva 

och därav konstruerat denna uppfattning av digital teknik. Det kan också vara så att dessa olämp-

ligheter inte är något som får pratas om i samhället och i så fall går detta att tolkas som att delta-

garnas erfarenheter av digital teknik och samhällets outtalade regler har påverkat deras konstrukt-

ion av den digitala tekniken. Det informanterna antingen själva varit med om eller hört någon 

annan säga har i så fall varit en bidragande faktor till att den digitala tekniken konstrueras som en 

hotfull osäker-het. Således uttryckte ett flertal av informanterna att en vuxen bör sitta bredvid när 
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barnen använder sig av den digitala tekniken, vilket också är något som Khasawhneh och Al-

Alawidi (2008) framhåller. Deltagarna framhöll alltså att de borde vara mer närvarande men i 

denna studie framgick det dock att de vuxna inte alltid hade möjlighet eller prioriterade att sitta 

bredvid barnen vid teknikanvändningen. Konsekvensen av detta blir att barnen kan möta stötande 

och skrämmande innehåll samt komma i kontakt med opassande individer utan vårdnadshavarnas 

vetskap. 

8.1.4 Maktredskap 

När det kommer till barnen och deras teknikanvändning är det vårdnadshavarna som bestämmer 

när och hur länge barnen får sitta vid den, vilket även Mikelić Preradović et al. (2016) påpekar. 

Den digitala tekniken blir således ett maktmedel för vårdnadshavares begränsningar och spelar en 

stor roll i vårdnadshavares maktutövning gentemot barnen. En annan form av makt som synlig-

gjorts i studien är den makt som finns i samhället genom den ökade digitaliseringen. Somliga 

informanter ansåg att den digitala tekniken skapar tillgång till kontroll av andra människor. Sam-

hället blir alltmer digitaliserat vilket leder till att digital teknik blir mer tillgängligt och därigenom 

enklare att utöva makt genom, något som också Foucault (1980; 1987) belyser. Han framhäver att 

makt finns överallt i samhället och är något som ständigt utövas i omgivningen. 

8.1.5 Barnvakt 

Ingen av deltagarna uttalade att den digitala tekniken användes för barnpassning men merparten 

av deltagarna i studien lät barnen sitta vid digital teknik medan de gjorde något annat. Vissa på-

pekade att de passivt har koll på vad barnen gör vid användandet medan andra erkänner att de inte 

ens finns i rummet. Detta tolkas som att den digitala tekniken konstrueras som en barnvakt. Den 

gör att barnen sitter stilla en stund och att vårdnadshavarna då kan göra något annat. Zimmerman 

et al. (2007) och Lepičnik Vodopivec (2011) bekräftar att det inte är ovanligt att den digitala tek-

niken ofta används som vid barnpassning. I deras studier har det framkommit att digital teknik i 

flera fall får en barnvaktsroll och att vårdnadshavarna är nöjda över att de får tid till att göra något 

annat. Trots detta är det ingen av deltagarna i studien som rakt ut säger att den används vid barn-

passning. Varför är det så? Det kan finnas outtalade normer i samhället att den digitala tekniken 

inte får användas som barnvakt. Denna negativa norm går dock att problematisera. Om barnen har 

roligt, slappnar av, lär sig något och är fokuserade medan föräldrarna hinner laga mat, jobba, städa 

eller liknande så kan det enligt analysen i denna studie vara positivt att den digitala tekniken ibland 

används till barnpassning. 

 

8.2 Till vad blir teknikanvändaren? 

8.2.1 Den ständigt tillgängliga 

Utifrån diskurserna har olika perspektiv på tillgänglighet via digital teknik identifierats. Merparten 

av informanterna påtalade att det är en lättnad att alltid och på ett snabbt sätt kunna komma i 

kontakt med andra. Detta har även tidigare forskning visat (Myndigheten för delaktighet, 2017; 

Timmis et al., 2016; Trageton, 2005). Deltagarna i denna studie beskrev hur de alltid hade mobil-

telefonen med sig både på arbetet och i privatlivet. Ytterligare tecken på att digital teknik leder till 
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tillgänglighet var att flera informanter poängterade att de inte kunnat jobba med det de gör eller 

studera om det inte var för digital teknik. Den digitala teknikanvändaren blir således genom tekni-

ken tillgänglig för andra och utifrån denna aspekt alltid kontaktbar. Men är denna tillgänglighet 

bara positiv? En strävan efter att alltid behöva vara tillgänglig kan lätt bli ett måste. En av delta-

garna i studien lät ibland sin telefon ladda ur, vilket gjorde att hon inte alltid var kontaktbar och på 

så sätt blev hon en passiv motståndare till den digitala teknikens krav på tillgänglighet. Reaktion-

erna från anhöriga när hon inte var kontaktbar var irritation och frustration, vilket också tyder på 

ett krav av att hon alltid måste vara möjlig att kontakta. Men är det sunt att alltid behöva ha täck-

ning och ström i mobiltelefonen för att kunna nås? Det kan skapa mer stress än lugn att ständigt 

vara kontaktbar. Vissa stunder kanske mobiltelefonen bör stängas av för att människor bara ska 

kunna leva i stunden. 

8.2.2 Beroende eller inte? 

Davidsson och Thoresson (2017) beskriver att det har skett en ökning av digital teknik i hemmen 

och att 93 % av alla hushåll i Sverige har någon form av digital teknik idag. I denna studie har 

samtliga deltagare tillgång till digital teknik hemma. Det finns många olika konstruktioner om hur 

mycket den digitala tekniken egentligen betyder för informanterna. Alla informanter beskrev att 

de använde digital teknik varje dag och vissa beskrev att de kanske till och med använder den lite 

för mycket än vad som anses vara sunt. En stor del av deltagarna var noga med att betona att de 

inte var beroende av digital teknik trots att de kollade telefonen varje dag, vilket kan tolkas som 

att användandet av den ständigt närvarande tekniken är oreflekterad. Det kan också utläsas som att 

deltagarna inte vill erkänna ett beroende av digital teknik. Det kan finnas outtalade regler om den 

digitala teknikens beroendeframkallning, till exempel att individer inte får berätta eller erkänna att 

de känner ett beroende. Den sistnämnda tolkningen förstärks tillika då många av informanterna 

drog sig för att svara när de skulle uppskatta hur mycket de respektive deras barn använde sig av 

digital teknik. När de väl svarade ändrade sig flera när de hörde att det lät mycket. Somliga på-

pekade dessutom att de räknade lågt och i underkant för att rädda sitt egna skinn. Alla dessa svar 

och konstruktioner går att tolka som att deltagarna tycker att det går att sitta för mycket och för 

länge med digital teknik och att många använder den mer än vad som anses vara okej enligt sam-

hällets normer och konstruktioner. 

 

Vid barnens användning av digital teknik beskriver Davidsson och Thoresson (2017) att 50 % av 

barn i förskoleålder använder internet dagligen och därav är de vana teknik- och internetanvändare. 

Somliga deltagare i denna studie beskrev att deras barn blir besvikna, arga och ledsna när den 

digitala teknikanvändningen begränsas. Detta tyder på att digital teknik gör användaren till en 

emotionell individ som har nära till känslor. Det kan också tyda på att barnen har utvecklat ett 

beroende. Något som reflekteras över i denna studie var vissa informanters ordval om detta. Små-

arga och lätt sur är exempel på begrepp som användes i intervjuerna vilket å ena sidan kan tolkas 

som en förminskning och lindring av barnens verkliga känslor. Å andra sidan kan det tyda på att 

det helt enkelt finns åsikter om att barnens reaktioner vid begränsning inte får pratas om. Något 



36 

ytterligare som togs fasta på var att intervjupersonerna med fler än ett barn antydde att deras yngsta 

barn hade svårare att avsluta än deras äldsta. Vad detta beror på framgår inte i studien. 

8.2.3 Den oansvarige vårdnadshavaren 

I denna studie har flera uttalade och outtalade normer och regler identifierats. Om dessa regler inte 

följs kan vårdnadshavaren anses vara normbrytande och oansvarig. Det handlar bland annat om 

hur digital teknik bör och inte bör användas. Likt Lepičnik Vodopivec (2011) och Zimmerman et 

al. (2007) framgår det att den digitala tekniken används som barnvakt trots att den inte borde an-

vändas till det och likt Khasawhneh och Al-Alawidi (2008) bör en vuxen sitta bredvid vid teknik-

användningen. Den bör användas i lärandesyfte och inte som tidsfördriv och barnen får inte nyttja 

tekniken för mycket eller för länge eftersom att det kan vara skadligt och hämmande för dem. Trots 

detta belyser Alexandersson och Davidsson (2015) att de flesta av barnen i dagens samhälle är 

vana användare av internet, vilket gör det lätt för dem att klicka runt på olika sidor och möta en 

mängd innehåll. Därav framträder även där en aspekt som gör att vårdnadshavare ses som oansva-

riga eftersom barnen kan stöta på olämpligt innehåll utan deras vetskap. Detta är bara några exem-

pel som framträtt i studien, men alla är konstruerade av samhället och påverkar vårdnadshavarnas 

egen konstruktion av digital teknik och dess användning och därigenom också barnens. 

8.2.4 Maktutövare 

Som tidigare beskrivits i arbetet så är det vårdnadshavarna som reglerar barnens teknikanvändning 

och därigenom utövar de också makt över barnen. Denna aspekt framhålls dessutom av Mikelić 

Preradović et al. (2016). I studien har dessa begränsningar uppdagat sig i form av regler som både 

är uttalade och outtalade. Reglerna handlar om tid, ålder och/eller plats som regleras för teknik-

användningen. Det har i denna studie framkommit tecken på att vårdnadshavarna begränsar sina 

barn utifrån sin egen konstruktion av digital teknik. De vårdnadshavare som själva använde mycket 

teknik lät barnen sitta vid den i en större utsträckning än de vårdnadshavare som använde den lite. 

Reglerna utformas alltså efter vårdnadshavarens uppfattning och konstruktion om vad som behö-

ver regleras för barnen. En annan aspekt som tyder på detta var då informanterna poängterade hur 

de själva fick använda teknik när de var unga. De jämförde hur de begränsar sina barn idag genom 

regler, förhandlingar och förvarningar med hur de själva blev begränsade i sin egen barndom. 

Foucault (1980; 1987) påpekar att makt finns i interaktion mellan individer. Ibland pågår förhand-

lingar mellan vuxna och barn. Detta synliggjordes när deltagarna uttryckte att de ibland försökte 

komma fram till gemensamma bestämmelser om den digitala teknikanvändningen tillsammans 

med barnen. Detta fungerade för de flesta informanter, det vill säga om de var på humör för att 

förhandla. Somliga beskrev att de ibland inte orkade och då fick barnen helt enkelt bara lyssna på 

det vårdnadshavarna bestämde. Vuxnas erfarenheter och förhållningssätt blir således det som kon-

trollerar, tillåter och reglerar barnens tillgång till digital teknik. Detta leder till att alla barn får 

olika konstruktioner av digital teknik från hemmet. 
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8.2.5 Det asociala och stillasittande barnet, eller? 

Ett flertal informanter beskrev en oro om att barnen blir för stillasittande av digital teknik och att 

den kan påverka deras sociala kompetens negativt. Just dessa tankebanor synliggör likväl 

Khasawhneh och Al-Alawidi (2008) och Mikelić Preradović et al. (2016) som beskriver att vård-

nadshavare ibland begränsar barnens användning av digital teknik utifrån en oro över att den kan 

vara skadlig och hindra lek med andra barn samt orsaka stillasittande. Men är det verkligen så?  

Studien har även visar på motsägelser till detta. Somliga av informanterna antydde att de barn som 

är i behov av att röra sig ändå kommer att göra det och Säljö (2010) framhåller att den digitala 

tekniken kan stödja de sociala interaktionerna som sker mellan barn. Genom att den hamnar i fokus 

och blir en gemensam referensram underlättar den för exempelvis dialog och samverkan mellan 

barnen.  Med tanke på detta kan barnen istället för att bli asociala och stillasittande bli kompetenta, 

strategiska och sociala genom användningen av digital teknik. 

 

8.3 Den kompletterade förskolan 

8.3.1 Förskolan som en likvärdig ram 

Den digitala tekniken är en oundviklig del i barnens framtid (Beschorner och Hutchison, 2013), 

vilket också flera av deltagarna i studien påpekade. I en värld präglad av teknologisk utveckling 

krävs det att samhället inkluderar digital teknik (Beschorner & Hutchison 2013; Myndigheten för 

delaktighet, 2017; Timmis et al., 2016). Förskolan får ett viktigt uppdrag i att anpassa verksam-

heten så att den digitala tekniken blir tillgänglig för alla barn på förskolan. 

Alla barn har olika erfarenheter av digital teknik, vilket framträder i denna studie genom vårdnads-

havarnas konstruktion av den digitala tekniken. Detta påpekar tillika Lepičnik Vodopivec (2011) 

som beskriver att alla familjer har egna konstruerade kulturer som påverkar barnens syn och egna 

erfarenheter av digital teknik. Burr (1995), Lock och Strong (2010) och Walker (2015) belyser alla 

att de konstruktioner som finns i samhället påverkar individerna i det. Kunskaper som erfars upp-

fattas olika beroende på vilken bakgrund, historia, kultur och vilka erfarenheter individen har. 

Dahlberg et al. (2011) framhåller att barndomen därför blir en social konstruktion som är kontext-

bunden till samhällets antaganden och förhållanden. Vårdnadshavarens handlingar och attityder 

till den digitala tekniken blir i denna studie en av flera formande faktorer för barnens egen kon-

struktion av den, därför är det viktigt att förskolan som barnen går på fungerar som ett komplement 

till hemmet. I Lpfö (Skolverket, 2016) framhålls det att förskolan ska fungera som en likvärdig 

ram för alla barn oavsett vilken livssituation de befinner sig i. Förskolans uppgift blir sedermera 

att komplettera hemmen för att utmana barnen så långt som möjligt i deras utveckling och lärande. 

8.3.2 Ett krav på kompetensutveckling 

Både Alexanderson och Davidsson (2015) och Davidsson och Thoresson (2017) belyser att barn 

redan i förskoleåldern är vana internetanvändare. Detta medför att pedagogerna behöver ha kun-

skaper och erfarenhet av digital teknik. Chmiliar (2013, 2017) betonar även hon att det behövs 

ställas krav på pedagogerna. Pedagogerna har ett ansvar för att sätta sig in i den digitala värld som 

omger barnen. Genom detta skapas bästa möjliga förutsättningar för att varje barn på förskolan 
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ska utvecklas rikligt på många plan (Skolverket, 2016). I studien har det framgått att det är viktigt 

att ha vetskap om vad som kan läras med digital teknik och vad som kan hämmas, detta för att den 

ska användas i ett syfte som har en positiv inverkan på barnen. Ett flertal informanter påpekade 

också att den digitala tekniken skulle användas i lärande syfte. En annan aspekt av detta är att vid 

okunskap används den utan syfte, vilket kan leda till att den omedvetet används till hämmande och 

identitetskränkande handlingar. Utifrån detta går det att konstatera att om det inte finns kunskap 

om eller engagemang för den digitala tekniken i förskolan kan det leda till att barnen missgynnas 

och i värsta fall även kränks. Således ställs etiska krav på pedagogerna i förskolan. Även enstaka 

informanter lyfte de det etiska övervägande som följer med digital teknik och vilka krav det ställer 

på pedagogerna. Genom att barnen får ta del av etiska tankesätt och överväganden som kan uppstå 

kan de bli medvetna om att de existerar och därigenom själva göra etiska val. 

 

Förskolan får en roll att skapa en miljö som inbjuder och välkomnar samtal om digital teknik. Lpfö 

(2016) framhåller att barnen ska ges möjlighet att söka och erövra kunskap genom användandet 

av olika medier. De ska även ges möjlighet att få kunskap om och utveckla förståelsen för dessa 

medier. Detta innebär att pedagogerna i förskolan bör vara så pass insatta i den digitala tekniken 

att de känner sig bekväm med att samtala om den med barnen. Genom dialoger sprids kunskap och 

erfarenheter, pedagogerna kan lyfta uttalade och oskrivna regler som finns i samhället och därige-

nom även underbygga olika regelverk. Dialogen kan likaså medföra att barnen utifrån sina nya 

erfarenheter och kunskaper gör fler medvetna val i användandet av digital teknik. 

8.3.3 Delaktighet och inflytande, eller? 

Endast enstaka intervjupersoner beskrev hur de har fått information om vad den digitala tekniken 

används till i förskolan trots att det både i Lpfö (Skolverket, 2016) och i Allmänna råd för målupp-

fyllelse i förskolan (Skolverket, 2017a) framgår att vårdnadshavarna ska få vara delaktiga och ha 

inflytande över verksamheten. Deltagarna i studien uttryckte att de gärna ville ha mer insyn i för-

skolans arbete med digital teknik och övervägande del hade inte informerats av pedagogerna om 

detta arbete. Det kan ha att göra med att målen i läroplanen inte är tydliga nog rörande digital 

teknik i förskolan eftersom att dessa mål inte har förtydligats sedan 2010. Under våren 2018 för-

väntas det komma en revidering av läroplanen, vilket är på tiden med tanke på att samhället stän-

digt förändras. I utkastet till den nya revideringen tillkommer det tydligare strävansmål gällande 

digital teknik och hur detta ställer krav på förskollärarens ansvar inför den (Skolverket, 2017c). 

Med denna omarbetning kommer uppdraget i förskolan rörande digital teknik att förtydligas vilket 

förhoppningsvis ökar pedagogernas medvetenhet och vårdnadshavarnas delaktighet över den. 

En stor del av ansvaret ligger på pedagogerna att presentera vad som sker i verksamheten, men 

vårdnadshavarna har likväl ett ansvar att vara engagerade för att få större insyn vilket också på-

pekades av somliga informanter. Däremot har förskolan ansvar över att upprätthålla en god dialog 

med vårdnadshavarna. För att underlätta dialogen behövs en god relation mellan vårdnadshavare 

och förskola. Detta kan främjas i en god inbjudande miljö där pedagogerna och vårdnadshavare 

för en öppen dialog och får delge och ta del av varandras konstruktioner. 
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8.4 Reflektioner och implikationer för yrkesuppdraget 

Denna studie har bidragit till vår förståelse för att den digitala teknikanvändningen ser olika ut för 

olika personer. Alla människor har en egen konstruktion av digital teknik som har konstruerats av 

erfarenheter och andras tal om den, vilket i sin tur skapats utifrån andras konstruktioner. Indivi-

derna blir därigenom formade av samhällets uppfattning av digital teknik samtidigt som de själva 

genom sitt tal är med och formar dessa. Detta medför att barnen påverkas av sina vårdnadshavares 

konstruktioner vilket gör att alla barns erfarenheter ser annorlunda ut. Även vi som blivande för-

skollärare är både medvetna och omedvetna medskapare i samhällets konstruktion av digital teknik 

och påverkar därigenom barnens erfarenheter av den. Det är viktigt att vara medveten om att dessa 

konstruktioner existerar för att kunna komplettera hemmen och därigenom utmana barnen och 

främja deras utveckling och lärande. 

En annan implikation är att förskolan behöver involvera och engagera vårdnadshavarna mer. Mer-

parten av deltagarna i studien uttryckte att de inte hade någon aning om varför eller till vad den 

digitala tekniken egentligen används till i förskolan. Det framgår inte i denna studie om detta gäller 

andra områden i förskolan också, alltså om det generellt är så att pedagogerna inte presenterar vad 

som görs i förskolan och alla mål de arbetar efter eller om det endast gäller den digitala tekniken. 

Förskolan behöver alltså presentera verksamheten och målen på ett mer tydligt och lustfyllt sätt 

för att engagera vårdnadshavarna. Till sist vill vi poängtera att förskollärare behöver hålla sig upp-

daterade om rådande styrdokument, speciellt eftersom dessa revideras i takt med att samhället 

utvecklas och förändras. 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vi ser framförallt fyra potentiella fortsatta forskningsområden: 

 

I denna studie framgick det att de vårdnadshavare som hade fler än ett barn beskrev att de yngre 

barnen i regel hade svårare att acceptera begränsningar och avslut än de äldre barnen. Är detta bara 

en tillfällighet eller är det en generell konstruktion i samhället? Vad beror detta på? 

 

Ytterligare områden som hade varit intressant att forska vidare på är både barnens och pedagoger-

nas konstruktion av digital teknik. Hur ser dessa konstruktioner ut i relation till det resultat som 

presenterats i denna studie? 

 

Det tredje forskningsområdet att studera vidare på är vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande 

över förskolan. Ges vårdnadshavarna den möjlighet som framgår i Lpfö att de har rätt till? Eller 

har det skapats outtalade normer i förskolan om att vårdnadshavare inte behöver ha insyn? Hur ser 

vårdnadshavare på detta i relation till pedagogerna? 

 

Ett fjärde och sista förslag för fortsatt forskning kan vara att undersöka åsikterna om att barn blir 

asociala och introverta vid teknikanvändning medan vårdnadshavarna blir sociala och kommuni-

kativa. Hur kommer det sig att dessa åsikter finns? Vad är grunden till dem? 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall 

 

Digital teknik i hemmet 

Vad betyder digital teknik och digital teknikanvändning för dig? 

Hur skulle du vilja beskriva ditt förhållande till digital teknik? 

Vilka erfarenheter har du av digital teknik? 

Hur ser du på att samhället blir allt mer digitaliserat? 

Vilken typ av digital teknik används hemma hos er och hur används den? 

Hur många timmar om dagen uppskattar du att du respektive ditt/dina barn använder sig av digital 

teknik? 

Har ni några regler? Motivera dessa. Beskriv och förklara varför de finns. Hur accepteras dessa 

regler av barnen? 

 

Yrke/utbildning 

Vilken utbildning och yrke har du? 

Vi har varit inne på detta tidigare men Vilken typ av digital teknik används i ditt yrke? 

Vilken roll har digital teknik i ditt yrke/utbildning? 

Hur många timmar om dagen använder du dig av digital teknik i ditt arbete? 

 

Digital teknik och förskolan 

Vad tror du att förskolan ditt/dina barn går på använder den digitala tekniken till? 

Vad tror du att barnen kan lära sig genom användandet av digital teknik? 

Hur har pedagogerna presenterat och motiverat användandet av digital teknik i förskolan? 

På vilket sätt tycker du att digital teknik ska användas i det pedagogiska arbetet på förskolan? 

Vad tycker du om att den digitala tekniken blir mer central i förskolans verksamhet? 


