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Abstract  
I denna kvalitativa studie undersöks hur begreppet digitalisering framställs i pedagogiska 

medier. Studien utsätter dominerande språkliga konstruktioner för kritisk analys, detta för att 

bidra till förändring vad gäller inlåsta föreställningar om verkligheten och maktstrukturer. Syftet 

i studien är att granska och analysera begreppet digitalisering i förhållande till förskolans 

utbildning. Frågeställningarna är: Hur framställs digitalisering i pedagogiska medier? Vilken 

betydelse får framställningen av digitalisering i pedagogiska medier för förskolans utbildning? 

Studien genomsyras av socialkonstruktionistisk utgångspunkt där kunskap om verkligheten 

förstås genom sociala, kulturella och historiska förhållanden. Den metodologiska ansatsen är 

kritisk diskursanalys där språkliga konstruktioner i olika texter i pedagogiska medier 

(pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se) har utsatts för kritisk analys.  Resultatet för studien 

presenteras i tre tematiseringar: Pedagogers kompetens, Högra krav på pedagoger och 

Digitalisering som samhällsnytta. Resultatet visar att digitalisering å ena sidan framställs som en 

samhällsnytta där digitala verktyg ger möjlighet att minska ojämlikheter med hjälp av 

pedagogers kompetens att använda dessa å andra sidan ifrågasätts nyttan av digitaliseringen då 

pedagogers kompetens ses som bristande. Detta ställer höga krav på förskollärare som antingen 

måste höja sin kompetens eller försvara den. Studiens slutsats är att framställningen av 

digitalisering i pedagogiska medier visar en polariserad debatt där digitalisering i förskolan 

ifrågasätts som användbar eller inte vilket försvårar pedagogers arbete. 

 

 

Nyckelord: digitalisering, kritisk diskursanalys, digital kompetens, pedagogiska medier, 

förskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

För 3,5 år sedan påbörjade vi våra studier vid Högskolan i Halmstad. Redan första veckan 

bestämde vi att vi tillsammans skulle skriva vårt examensarbete. Det var rätt beslut. Tack 

Millan! Tack Catta! 

Vi vill även rikta ett tack till våra handledare Anniqa Lagergren och Kalle Jonasson.  

 

Catarina Molin & Emilia Nilsson 

Halmstad 2020-01-16 
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1. Inledning 

Uppdaterad eller daterad? Så lyder rubriken för månadens tema i pedagogiska magasinet nr 4 

2019. Magasinet skriver själva att rubriken synliggör en polariserad debatt om digitalisering i 

skolan och temat inleds med en uppmaning till läsaren: att bläddra i de kommande sidorna 

med ett öppet sinne. Pedagogiska magasinet (2019) beskriver att det inte finns några färdiga 

svar på vart skolan och digitaliseringen är på väg. Kanske är det just här magasinet fångar vårt 

intresse, det är omöjligt att veta vart digitaliseringen är på väg, men den är här och den är nu. 

Digitalisering förklaras på två olika sätt av Statens offentliga utredning (SOU 2014:13) dels 

som informationsdigitalisering samt samhällelig digitalisering. Samhällelig digitalisering är 

den människoomvälvande och samhällsomvälvande process som stegvis blir allt svårare att 

särskilja från det vardagliga livet.  

Nästintill allt i det svenska samhället är digitalt, människor är ständigt uppkopplade och vi 

menar att det är få, åtminstone i vår umgängeskrets som skulle klara en dag utan sin 

smartphone. Hur kommer det sig då att debatten om skärmtid och digitala verktyg har kommit 

att bli så stor när det för många är en sådan självklarhet att ständigt vara uppkopplad? 

Förskolans uppdrag är att ge barn förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens och 

för att inneha denna kompetens krävs förståelse för den digitalisering som finns i vardagen 

(Skolverket, 2018). Förskolans uppdrag innebär att ge barn möjligheter att utveckla ett 

förhållningssätt till digital teknik som grundar sig i ansvar, detta för att individer ska kunna 

värdera information men också förstå risker och möjligheter med digital teknik. Under 3,5 år 

på högskolan har vi diskuterat och varit kritiska till läroplanen. Efter diskussioner med 

studiekamrater, lärare på högskolan och pedagoger i förskolan återkommer kommentarer i stil 

med att läroplanen är diffus, luddig och tolkningsbar i negativ anda. Jäverbring (2019) 

poängterar varför läroplanen är uppbyggd för tolkning, inte minst i relation till begreppet 

digitalisering. Det går inte att få en checklista på vad digital kompetens är och hur 

digitalisering ska arbetas med i förskolans utbildning. Detta främst för att digital kompetens 

förändras över tid och är i ständig utveckling.  Den polariserade debatten kring digitalisering 

kan ses som ett PR-trick (Selwyn, 2017). Debatter om att något är bra eller mindre bra drar 

ofta uppmärksamhet till sig, människor vill ha snabba svar och recensioner om hur saker är 

och inte är. Selwyn (2017) definierar ordet bra ur en filosofisk utgångspunkt som något som 

är värdefullt och anses viktigt. På så sätt kan något som anses vara bra endast kopplas till egna 

åsikter och argument grundade på individens egen livsvärld. Den polariserade debatten kring 

digitalisering kan drastiskt tolkas som en fråga huruvida digitalisering i förskolan är bra eller 
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dåligt.  

Polariserade debatter har att göra med maktstrukturer i samhället (Bryman, 2018; Svensson, 

2019). Makt visas genom att olika grupper eller åsikter är mer priviligierade än andra. Genom 

att granska texters uppbyggnad och synliggöra hur ord framställs (talas om) utmanas 

maktstrukturer. I denna studie analyseras och diskuteras hur digitalisering framställs i olika 

texter publicerade i pedagogiska medier (pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se) samt hur 

dessa framställningar kan ge betydelse för förskolans utbildning. 

 

1.1 Begreppsanvändning 

Följande begrepp är av relevans för denna studie: digitalisering, digitala verktyg, digital 

kompetens, makt, medier, utbildning och undervisning.  

 

Digitalisering - Digitalisering förklaras på två olika sätt av Statens offentliga utredning (SOU 

2014:13) som informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering. Samhällelig 

digitalisering är den människoomvälvande och samhällsomvälvande process som stegvis blir 

allt svårare att särskilja från det vardagliga livet. I denna studie syftar begreppet digitalisering 

på digital kompetens och digitala verktyg.  

 

Digitala verktyg - Digitala verktyg är ett begrepp som definierar olika former av tekniker 

som används för att kommunicera (Skolverket, 2018 a). Exempel på digitala verktyg är 

pekplattor, datorer, digitalkameror, mobiltelefoner, ritprogram och internetbaserade tjänster. 

Barns förutsättning att lära och uppleva kan utökas med hjälp av digitala verktyg. Digitala 

verktyg ska bland annat användas för att utveckla barns lärmiljöer i förskolans utbildning 

genom att till exempel förstärka miljön med hjälp av ljud, ljus och projicering. 

 

Digital kompetens - Digital kompetens innebär att tänka källkritiskt och att våga utforska 

digitala verktyg (Skolverket, 2019 b). Digital kompetens innebär att ha förståelse för vad 

digitalisering har för påverkan på samhälle och individ samt kunna hantera och förstå digitala 

verktyg på ett kreativt sätt.  

 

Makt - Kunskap är avgörande för hur makt utövas (Bryman, 2018; Svensson, 2019) och 

framträder alltid mot ett spänningsfält av utestängningar och inneslutningar (Saar, 2005). 

Vanligtvis är makt en central bakgrund till varför olika grupper eller åsikter är mer 

priviligierade än andra (Bryman, 2018; Svensson, 2019). Detta kan förklaras genom att sätten 
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att beskriva och benämna världen på skapar olika ordningar, dessa möjliggör vissa förståelser 

men utesluter andra. Ordet sanningsregimer används för att beskriva hur olika föreställningar 

ges legitimitet (Saar, 2005). Makt ses som föränderlig på grund av olika diskurser som i 

denna studie riktar sig till framställning av digitalisering i pedagogiska medier. Det är av 

yttersta vikt att utsätta dominerande språkliga konstruktioner för kritisk analys, detta för att 

bidra till förändring vad gäller inlåsta föreställningar om verkligheten och maktstrukturer 

(Svensson, 2019).  

 

Medier - Kanaler som förmedlar information och underhållning sammanfattas i begreppet 

medier (NE, 2019 a). Information som riktar sig till en stor publik via tekniska medier 

sammanfattas i begreppet massmedier (NE, 2019 b). I denna studie används begreppet 

pedagogiska medier när det talas om pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se som ligger 

till grund för empirin. Ordet texter används för att benämna empirin som valts ut. 

 

Utbildning - Utbildningen i förskolans kontext sker över hela dagen (från det att förskolan 

öppnar till det att förskolan stänger) och kan liknas med det som tidigare benämnts som 

verksamhet (Förskolan21, 2019). I denna studie innebär begreppet förskolans utbildning allt 

som ryms under dagen. Utbildningsbegreppet täcker förskolans verksamhet i stort.  

 

Undervisning - Undervisning kan liknas vid en målstyrd aktivitet och ingår i förskolans 

utbildning (Förskolan21, 2019). Undervisning i förskolans kontext kan vara planerad men 

också uppstå spontant eftersom barns utveckling och lärande sker kontinuerligt. I denna studie 

ses undervisning som målstyrda inslag under dagen med syfte att leda till lärande och 

utveckling hos barnen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna studie är att granska och analysera begreppet digitalisering i förhållande till 

förskolans utbildning. Studien inriktar sig på hur digitalisering framställs i pedagogiska 

medier. Frågeställningarna lyder: 

Hur framställs digitalisering i pedagogiska medier? 

Vilken betydelse får framställningen av digitalisering i pedagogiska medier för förskolans 

utbildning?  
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2. Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras en narrativ litteraturöversikt som bidrar med ett aktuellt 

forskningsläge vad gäller digitalisering i förskolans utbildning. Bryman (2018) beskriver att 

narrativa litteraturgenomgångar utmanar och berikar diskurser, detta främst genom att 

litteraturen läses som den är för att få en förståelse för forskningen som finns. Denna 

förståelse leder till att teman kan utvecklas utifrån forskning men också utifrån bristande 

forskning vilket gör att syftet i denna studie kan uppnås. Utöver vetenskapliga artiklar 

presenteras en rapport från Skolverket. Denna rapport kan till viss del komplettera övrig 

forskning och bidra till hur digitalisering är och framställs i Sveriges förskolor.  

 

2.1 Ett glapp mellan vad pedagoger lär sig och vad de förväntas göra 

Pöntinen, Dillon och Väisänen (2017) åsyftar att förskollärarstudenter inte har tillräcklig 

digital kompetens för att kreativt kunna tillämpa färdigheter och erfarenheter pedagogiskt. Då 

digitaliseringen är närvarande och ständigt utvecklas finns det stora behov att utveckla 

innovativa metoder i lärarutbildningar för att bygga en gemensam förståelse för möjligheter 

med nya arbetsmetoder. Trots att digitaliseringen är under förändring och ständigt går framåt 

så problematiserar författarna att pedagogiska frågor förblir ungefär samma. Forsling (2011) 

problematiserar betydelsen av digital kompetens i relation till förskolan i 

Sverige. Pedagoger saknar erfarenheter och kunskaper kring på vilka sätt digitala verktyg kan 

användas vilket leder till att arbetet med digitalisering utesluts i utbildningen, å andra sidan 

menar hon att pedagoger som arbetar aktivt med digitalisering har en bred digital kompetens. 

Anledningen till att förskolor arbetar, eller inte arbetar, med digitalisering är delvis kompetens 

men också intresse/ ointresse till ämnet. 

Gialamas och Nikolopoulou (2010) och Forsling (2011) menar att människor lever i en digital 

värld och kan inte längre kan ställa frågan om arbete med digitalisering ska ske. I förskolans 

praktik innebär det att digitaliseringen behöver få samma frågor som resterande av förskolans 

utbildning: vad, när, hur och varför? Skolverket publicerade 2019 en rapport som är en första 

uppföljning på regeringens uppdrag om att skriva in digitalisering i förskolans reviderade 

läroplan 2018. Förskolepersonal deltog i en enkätundersökning med syfte att undersöka 

eventuella skillnader i svaren som kan spegla förutsättningar att arbeta med digitalisering i 

förskolans undervisning (Skolverket, 2019a). Rapporten visar att det finns behov att stärka 

pedagogers digitala kompetens, detta enligt pedagoger själva. Resultatet visar att nästan 

hälften av förskolepersonalen som deltagit i studien anser att de behöver kompetensutveckling 

i hur digitala verktyg kan användas undervisningssyfte samt för att kunna ge barn 
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förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Dock har förskolepersonalens 

upplevelse av behov till kompetensutveckling minskat sedan 2015. För att nå målet att alla 

barn ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens menar Skolverket (2019a) att 

det krävs personal med tillräckliga kunskaper där förmåga att välja relevanta digitala verktyg 

samt kunskap att förhålla sig till dessa i undervisningen ingår. Kännedom om vad som gäller 

upphovsrättsligt och personlig integritet är kunskaper som poängteras som viktiga inom 

digital kompetens, likaså frånskrivs strategiskt ledarskap som en förutsättning för att 

verksamheter ska kunna arbeta med digitalisering på den nivå som enligt förskolans läroplan 

krävs idag. Enligt Zaranis och Oikonomidis (2016) finns det många olösta problem angående 

digitalisering i utbildningskontexter för barn. Problemen berör inlärningsmiljön där 

pedagogers kompetens har en avgörande roll. Dock kvarstår det faktum att barns första 

formella kontakt med digitalisering sker i denna kontext. Resultatet i studien visar att det är 

viktigt att undersöka den miljö barnet befinner sig i för att förstå och synliggöra hur 

pedagogers attityder är gentemot digitalisering samt hur den har förändrats under de senaste 

åren. Pedagogers syn på digitalisering är viktig att synliggöra eftersom de är bland dem första 

som påverkar hur barn i ett utbildningssammanhang lär sig. Resultatet i studien visar att det 

finns ett gap mellan vad lärare i förskola undervisas i och lär sig i sin utbildning och vad de 

förväntas göra med digitaliseringen i fältet. Vidare visar resultatet att utbildning av studenters 

universitetsutbildning är mycket viktig för att bestämma deras inställning till 

digitalisering. Studiens begränsning är generaliserbarheten som specifikt begränsats till 

deltagare som deltog i offentliga skolor. Därför kan resultaten från denna undersökning 

generaliseras endast till liknande grupper. 

 

2.2 Användandet av digitala verktyg i förskolan 

Gialamas och Nikolopoulou (2010) ställer sig kritiska till huruvida digitalisering verkligen är 

polariserad, de menar snarare att användning av digitala verktyg i skolan blivit mindre 

polariserad än tidigare och frågan är inte längre OM utan HUR barn kan lära på bästa sätt 

genom digital teknik. Denna studie är publicerad i Grekland och gjord i en verksamhet som 

kan liknas med den svenska förskolan. Gialamas och Nikolopoulou (2010) resultat visar att 

datoranvändning främst är en värdefull inlärningsupplevelse när den används på ett 

pedagogiskt lämpligt sätt samt integreras i den existerande inlärningsmiljön. Pedagogers 

kompetens inom digital teknik är avgörande för att barn ska få möjligheter att utöka sina 

upplevelser med digital teknik. Vikten av att som pedagog titta på forskning i 

undervisningssyfte belyses av Fallon (2013) som analyserat användandet av digitala plattor på 
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en femårsskola på Nya Zeeland. Resultat visar att designen och innehållet på applikationerna 

som barnen har tillgång till är för breda för att ett lärande ska ske utifrån pedagogiska och 

didaktiska utgångspunkter. Majoriteten av apparna som används innehåller distraherande 

delar så som reklam och pop-up flikar. Applikationer som kan rankas som pedagogiska med 

tydliga instruktioner, formativ samt korrekt feedback, övning och spel finns enligt denna 

studie inte tillgängliga i verksamheter. Arnott (2013) framhäver hur digitala verktyg bäst kan 

integreras i utbildningssituationer för att bidra till barns sociala utveckling. Vidare beskrivs 

bildandet av barns sociala interaktioner kring teknik i förskolan efter att ha undersökt hur tre 

till femåriga barn konstruerar sina sociala interaktioner genom samverkan med sina kamrater 

medan de använder tekniska resurser. I huvudsak visar studien att en komplex social dynamik 

formar barns sociala interaktioner i samtida teknikrika förskolor. Det är användbart att förstå 

de faktorer som bidrar till barns sociala interaktioner kring teknik då det hjälper till att 

fastställa hur teknik bäst kan integreras i utbildningssituationer för att bidra till barns sociala 

utveckling (Arnott, 2013). 

 

2.3 Digitalisering- en människoomvälvande process  

För de barn som befinner sig på förskolan har pedagoger ett starkt inflytande. Professionella 

beslut om att implementera digitala verktyg i undervisningen har således en betydande 

inverkan på barns lärande och utveckling poängterar Hatzigianni och Kalaitzidis (2018). De 

har gjort en studie som undersöker förskollärares attityder och tankar kring användandet av 

pekplattor i pedagogiskt syfte med de yngsta barnen, barn under tre år. De resultat som skrivs 

fram visar att pedagogerna har hög tillit till sin digitala kompetens och förmåga att använda 

digitala verktyg för personligt bruk. Dock saknar de enligt Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) 

tillit till sin förmåga att använda digitala verktyg i undervisningen med de yngsta barnen i 

förskolan. Detta berodde på att pedagogerna inte ansåg att de yngsta barnen skulle använda 

digitala verktyg, de saknade erfarenhet och kunskap, användandet av digitala verktyg stämde 

inte överens med deras egen undervisningsstil samt de hade en rädsla att skada 

barnen. Användningen av digitala verktyg har väckt mycket negativ 

uppmärksamhet vilket Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) menar kan leda 

till att pedagoger tvekar i användandet av digitala verktyg med de yngsta barnen. 

Hernwall (2016) problematiserar att även om det finns bevis på fördelarna med att använda 

digitala medier i förskolan, från såväl forskning som praktik, är användningen av dessa 

begränsad i förskolan vilket flera andra studier också tar upp (Hatzigianni & Kalaitzidis, 

2018; Forsling, 2011). Genom sin studie som baserades på pedagogers medverkan vid en 
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designverkstad kring hur informationsteknik kan utvecklas i förhållande till 

förskolans utbildning undersökte Hernwall (2016) svenska förskollärares konceptualisering av 

digitala medier för att bättre förstå vilka möjligheter och hinder som pedagogerna upplever 

när de använder digitala medier i deras undervisning. Resultaten är baserade på en datadriven 

analys av muntliga och skriftliga uttalanden samt designskisser från designverkstaden. De 

visar att digitala verktyg huvudsakligen ses som antingen en möjlighet till stöd för specifika 

kompetenser, till exempel språkutveckling, eller som ett hot mot, till exempel, föreställningen 

om verklig kommunikation samt till en väletablerad syn på förskolepraxis. Trots att 

deltagarna hävdade att en allt större tillgång till digitala verktyg har förändrat samhället i 

stort låg deras största uppmärksamhet på vilka hinder de upplevde i relation till nödvändig 

personlig säkerhet vid användning av digitala verktyg och medier. En av anledningarna 

till denna upplevelse beskrivs vara att förskolan ses som en säker tillflyktsort 

och att förskollärarens roll är att skydda barnen från hot. En iakttagelse gjordes som fångade 

upp att ingen av förskollärarna hänvisade till forskning eller etablerad kunskap utan uttryckte 

istället egna personliga värden och erfarenheter vid diskussioner kring digitala verktygs 

potential i förskolan. 

 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras socialkonstruktionism vilket är det teoretiska ramverket för studien. 

I avsnitt 3.2 Diskursanalys förklaras diskursbegreppet i sin helhet. 

 

3.1 Socialkonstruktionistisk teori 

I studien finns en ambition att problematisera hur studiens empiriska konstruktion och form 

kan tolkas utifrån varje läsares identitet och världsbild. Socialkonstruktionism är en 

vetenskapsteori som förstår kunskap om verkligheten som konstruerad av sociala, historiska 

eller kulturella förhållanden (Erlandsson och Sjöberg, 2013). I denna teori är språk ett 

betydelsefullt och centralt verktyg (Burr, 2015). Kunskapen om den sociala verkligheten 

konstrueras och formas genom betraktarens tolkningar av den. Människan skapar sig en 

identitet och världsbild genom social interaktion (Galbin, 2014; Winther Jörgensen & Philips, 

2000). Denna teori är rätt val för denna studie då studien ämnar synliggöra hur digitalisering 

framställs och konstrueras i pedagogiska medier genom språket vilket i sin tur framställer en 

verklighet tolkad utifrån både skribent och läsare.  
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3.2 Diskursanalys  

En vanlig definition av diskursbegreppet är ett specifikt sätt att tala och förstå omvärlden på 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Diskurs liknas med ett uttryck vilket betecknar hur en 

viss uppsättning språkliga kategorier förhåller sig till ett objekt. På vilket sätt objektet 

beskrives påverkar hur det uppfattas eller förstås. Diskursen skapar en vision av objektet 

(Bryman, 2018; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Erlandsson och Sjöberg (2013) 

beskriver att varje samhälle och kultur skapar sanningsregimer som blir centrala för 

omvärlden samt hur människan agerar i den. Därför får diskurser konsekvenser för vad som 

antas vara sant och möjligt respektive osant och omöjligt. Med andra ord avgör diskurser vad 

som anses normalt och rätt men också vad som anses onormalt och problematiskt. Diskurser 

skapar och positionerar olika typer av subjekt och objekt vilket även Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) beskriver. Därmed skapas konsekvenser för hur exempelvis individer formas 

och förstås. Genom diskurser skapas kategoriseringar där vissa sätt att vara görs till det ideala 

och det normala medan andra sätt att vara upplevs som onormala eller problematiska. 

Diskurser styr med andra ord på vilka sätt människor ser på saker och ting (Erlandsson & 

Sjöberg, 2013).    

Språket är en viktig förutsättning för skapandet av diskurser. Språket anses påverka hur 

individer kan tala om och förstå företeelser i sin omgivning. Diskursanalysens förståelse av 

språk och språkliga handlingar hänger ihop med det som i dagligt tal kallas verklighet. 

Bryman (2018) förklarar liknande genom att språket är det som konstituerar (bildar) den 

sociala verkligheten. Det är alltså inte bara ett medel för att förstå verkligheten (vilket de 

flesta kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder strävar efter). Denna verklighet menar 

Erlandsson och Sjöberg (2013) är historiskt, kulturellt och socialt skapad enligt de flesta 

diskursanalytiska inriktningarna vilket innebär att det som studeras inte är essentiell och fast 

utan genom språket konstruerat i ett socialt sammanhang. Detta epistemologiska synsätt 

benämns vara ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt. Bryman (2018) menar att diskurs 

kan definieras som en samling förknippade texter och den praxis som är kopplad till texternas 

produktion, spridning och mottagande som något som skapar objekt. Den sociala verkligheten 

är alltså producerad och blir verklig genom diskurser som ger mening. Genom diskursanalys 

utforskas relationen mellan diskurs och verklighet. Som forskare i en diskursanalytisk studie 

studeras hur människor talar om och förstår företeelser i omvärlden men också hur makt, 

kontroll och dominans verkar och upprätthålls inom eller mellan olika praktiker (Erlandsson 

& Sjöberg, 2013). Lindgren (2015) beskriver sammanfattningsvis diskurs enkelt uttryckt som 

det sätt att uttrycka sig vilket används i ett visst socialt sammanhang. Det meningsskapande 
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som de sociala aktörerna bidrar med skapar i sin tur reproduktion av det som uttrycks eller 

förändring av det som uttrycks. 

 

4. Metod och design 

Studien har en induktiv ansats, detta för att se på texterna med ”öppet sinne” och finna teman 

utifrån vårt material. I avsnitt 4. Metod och design presenteras studiens metodologiska och 

analytiska ansats som tar avstamp i en kritisk diskursanalys utifrån följande rubriceringar: 4.1 

Kritisk diskursanalys, 4.2 Urval, 4.3 Tillvägagångssätt, 4.4 Kodning, 4.5 Analysverktyg. 

Avsnittet avslutas med 4.6 Etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Kritisk diskursanalys    

Diskurser bygger på och påverkar andra diskurser (Bryman, 2018; Svensson, 2019). Till 

exempel påverkar globaliseringens diskurs diskurser som rör bland annat ny teknologi och 

socialt ansvar. Som kritisk diskursanalytiker studeras varför vissa innebörder är tagna för 

givna medan andra har marginaliserats. Vanligtvis är makt en central bakgrund till varför 

vissa diskurser är mer priviligierade än andra.  

I denna studie analyseras det empiriska materialet utifrån kritisk diskursanalys eftersom 

språkets roll belyses i skapandet och återskapandet av ojämlikheter i detta fall synen på 

digitalisering i pedagogiska medier. Kritiska diskurser bör främst förstås som en produktiv 

social praktik samt ett specifikt sätt att tala och förstå omvärlden på (Svensson, 2019; Winther 

Jörgenssen & Philipps, 2000). Diskurser kan bestå av uppsättningar av indelningar så som 

kategorier, begrepp och metaforer som är återkommande i vissa sammanhang och/eller under 

en viss tidsepok (Alvesson & Sköldberg, 2008; Boréus & Bergström, 2018; Svensson, 2019; 

Winther Jörgenssen & Philipps, 2000).  

Kritisk diskursanalys strävar efter att koppla samman språket och dess tillämpningsformer 

med sociala skillnader och makt i samhället (Bryman, 2018; Svensson, 2019, Winther 

Jörgensen & Philipps, 2000). Den roll som språket har betonas som en maktresurs som är 

kopplad till ideologi och sociokulturell förändring och genom kritisk diskurs kan språkbrukets 

dolda ideologi avslöjas. Dessa dolda ideologiska föreställningar kommer till uttryck genom 

normalisering och naturalisering.  Normalisering innebär att en viss representation får så stort 

genomslag i samhället att det uppfattas som en norm. Naturalisering är något som uppfattas 

som ett naturligt fenomen och således svårförändrat (Svensson, 2019). 
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4.2 Urval  

För att ta reda på hur digitalisering framställs i pedagogiska medier har två hemsidor använts: 

pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se. Dessa sidor bygger på Pedagogiska Magasinet - 

en tidskrift för utbildning, forskning och debatt samt Förskolan - en tidskrift för alla 

förskollärare. Båda tidskrifterna publiceras av Lärarförbundet. Lärarförbundet (2019) 

beskriver sig själva som en stark röst för alla Sveriges lärare. Fackförbundet har 234 000 

medlemmar vilket betyder att många pedagoger ges tillgång till dessa pedagogiska medier och 

således digitaliseringens framställning genom dem. Dessa texter kan betraktas som sociala 

texter vilket Svensson (2019) beskriver som texter som är gemensamma i ett visst 

sammanhang, där denna studie fokuserar på sammanhanget förskola. 

Studiens empiri har valts ut genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) eftersom texterna 

fanns tillgängliga redan innan det analytiska arbetet började. Resultatet utgör inga slutgiltiga 

resultat eftersom det hela tiden tillkommer nya texter på nätet, dock kan de fungera som en 

språngbräda till fortsatt forskning eller leda till att göra kopplingar mellan existerande resultat 

(Bryman, 2018).  

Tidsaspekt har varit ett kriterium för urvalet. Digitalisering infördes i Läroplanen år 2018 och 

därav valdes äldre texter bort eftersom digital teknik ständigt utvecklas. Urvalet innebär att 

texter från år 2016, då Läroplanen senast reviderades innan 2018, fram till december 2019 har 

behållits inför analys. Texter där digitalisering endast nämnts som ord eller att texten endast 

recenserade en bok har valts bort från materialet. Detta resulterade i att nio artiklar föll bort 

från 42 artiklar som var ursprunget. Hur dessa valdes ut redovisas i avsnitt 4.3 

Tillvägagångssätt. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet i denna studie har inspirerats av Svensson (2019). Det resulterade i en 

arbetsgång enligt följande: 1, bekanta sig med det empiriska materialet. 2, organisera empirin. 

3, närläsning. 4, tematisering. 5, kontextualisering. För att kunna påbörja första steget har 

empiri valts ut. Detta genom att på hemsidorna (pedagogiskamagasinet.se och 

förskolan.se) söka på ordet digitalisering i sökrutan. Pedagogiska magasinet gav 24 träffar och 

Förskolan 18 träffar vilket ansågs vara tillräckligt omfattande att granska för denna studie. 

Efter denna sökning har det empiriska materialet lästs (steg ett) för att sedan kunna påbörja en 

lämplig organisering (steg två). I steg tre gjordes en närläsning, alla texter lästes noggrant. All 

text lästes utifrån hur det talas om digitalisering. Texterna kommenterades kort, detta för att få 

en överblick av texternas innehåll. Efter närläsningen börjades tematiseringen av empirin 
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(steg fyra). Steg två och fyra förklaras mer ingående under 4.4 Kodning.  

Inom kritisk diskurs innebär kontextualisering (steg fem) att identifiera den kontext som inte 

är omedelbart synlig i det empiriska materialet. För att kunna göra detta användes Faircloughs 

modell (Svensson, 2019) i det analytiska arbetet vilket redovisas i avsnitt 4.5 Analysverktyg.  

 

4.4 Kodning 

Under transkriberingsarbetet organiserades empirin utifrån steg två i processen. De utvalda 

texterna transkriberades till ett word-dokument genom att skriva ner alla ord och symboler 

från respektive text. För att systematisera det insamlade materialet i word-dokumentet fick 

alla texter varsitt nummer (1-42) vilket underlättade hanteringen inför analyseringen av 

texterna. Dessa nummer refereras till i resultatet. Ytterligare en organisering gjordes i en 

tabell (se bilaga 1).  

I bilaga 1 presenteras en tabell med kolumner som visar titel, publicerings år, 

hemsida/magasin, antal delningar på sociala medier samt länkar som leder till respektive 

artikel online. Tabellen är upplagd för att tydligt visa vilka artiklar som tagits ställning till 

samt visa spridningen i sociala medier för att få syn på samhällsspridningen av texterna. De 

nio artiklarna som föll bort vid urvalet har visats i tabellen men har strukits över för att tydligt 

visa att de inte utgör en del av empirin. 

Efter närläsningen börjades tematiseringen av empirin. I varje text färgmarkerades funna 

teman som kunde kopplas till olika diskurser om hur det talas om digitalisering i förskolan.  I 

enlighet med Bryman (2018) riktades uppmärksamheten mot repetitioner i texterna för att 

urskilja olika teman. Olika teman mynnade ut i tre centrala teman kring hur det talas om 

digitalisering: pedagogers kompetens, höga krav på förskollärare och digitalisering som 

samhällsnytta. För att systematisera studiens teman klipptes olika citat ut från texterna som 

kategoriserades i olika högar beroende på vilket tema de tillhörde. Alla utvalda citat skrevs 

ner i ett word- dokument och utifrån det kunde ytterligare en gallring utföras vilket 

resulterade i de citat som denna studie belyser. Alla citat kodades återigen med det nummer i 

vilken text de förekom eftersom dessa nummer skrivs ut i resultatavsnittet för att tydliggöra 

för läsaren vilken text citatet är hämtat från.  

 

4.5 Analysverktyg 

I detta avsnitt redogörs för kontextualiseringen av studiens empiri genom att förklara studiens 

analysverktyg (Faircloughs kritiska diskursmodell) som använts för att analysera utvalda citat 
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från texterna i avsnitt 5. Resultat och analys. Enligt Svensson (2019) består en analys av att 

plocka isär delarna för att sedan sätta ihop dem igen på ett någorlunda nyskapande sätt. I 

föreliggande studie har detta inneburit att empirin brutits ner för att sedan kritiskt analysera 

detaljer i utvalda citat med Faircloughs modell som verktyg. Faircloughs kritiska 

diskursmodell grundar sig tre nivåer. Dessa tre nivåer presenteras i punktform nedan i 

enlighet med (Svensson, 2019). 

 

Text: analysera textens uppbyggnad (grammatik, satsbyggnad och vokabulär). I denna studie 

har språkbruket i texterna analyserats främst vad gäller vokabulär. 

Diskursiv praktik: intertextualitet och interdiskursivitet (vilket innebär att förstå hur texten är i 

relation med andra texter och med andra diskurser). Utifrån detta har texterna jämförts med 

varandra och hur digitalisering framställs i pedagogiska medier. För att förstå hur texterna kan 

vara har olika läsarperspektiv intagits. 

Sociokulturell praktik: kritiskt granska hur maktintressen i samhället förstärks eller utmanas 

genom att vissa texter till exempel sprids och blir mer lästa än andra.  

I studien presenteras spridningen av ett antal texter. Detta är en möjlig faktor till att ett visst 

språkbruk dominerar en viss kultur eller samhälle (Svensson, 2019). 

 

4.6 Etiska ställningstagande 

I studien analyseras texter som är publicerade online från två hemsidor 

(pedagogiskamagasinet.se och förskolan.se). Internet har stora dimensioner när det gäller 

etiska aspekter. Det finns en oklarhet om handlingar som finns på internet är offentliga eller 

privata (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2018) vilket innebär att det har varit av största 

vikt att vi som forskare förhållit oss professionella under hela processens gång. Forskare som 

intar kritiskt förhållningsätt bör se helheter och inte fastna vid utvalda delar. Vidare 

problematiserar Ahrne och Svensson (2015) och Bryman (2018) detta då forskare ibland inte 

har något annat val än att i vissa situationer dölja delar av sanningen för att kunna kritisera 

delar som är av intresse. Denna studie döljer inte sanningen, utan lyfter fram delar av 

sanningen i olika citat. Texterna och hela sanningen finns tillgängliga för dig som läsare 

online (se bilaga 1 för länkar), inget lösenord krävs för att komma åt texterna och därav i 

enlighet med Bryman (2018) och Ahrne och Svensson (2015) är texterna offentliga 

handlingar. 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys utifrån studiens empiri i följande tre 

tematiseringar: pedagogers kompetens, höga krav på förskollärare och digitalisering som 

samhällsnytta. Dessa tre tematiseringar har uppstått efter olika tolkningssteg i det analytiska 

arbetet som lett fram till olika framställningar. Utvalda citat från empirin belyser 

digitaliseringens framställning i pedagogiska medier. De utvalda citaten presenteras i kursiv 

text.   

 

5.1 Pedagogers kompetens  

Texternas innehåll riktar sig upprepade gånger mot pedagogers digitala kompetens. En oro 

går att utläsa och vid ett flertal tillfällen riktar texterna kritik mot hur digitala verktyg används 

i förskolan. Pedagogers kunskap i användandet av verktygen skrivs fram som något som 

behöver utvecklas, kompetensen behöver höjas. Det råder samstämmighet i ett antal texter om 

att forskningen kring digitala verktyg i förskola och skola är knapphändig vilket ger 

konsekvenser för pedagogernas möjlighet till digital kompetens. I förhållande till detta utläses 

också att pedagoger i förskolan, som blivit tillfrågade om digitalisering i stort, ställer sig 

positiva till att digitalisering skrivs in i läroplanen. Dock går det inte att utläsa på vilket sätt 

pedagoger använder den digitala tekniken eller hur den kan hjälpa dem i deras pedagogiska 

yrkesutövande. Samtidigt hyser många skribenter stor tillit till pedagogers kompetens att 

använda digitala verktyg som komplement i utbildningen på förskolan. Här blir det tydligt att 

det råder två olika diskurser vad gäller pedagogers digitala kompetens utifrån intertextualitet. 

Digitalisering framställs på två olika sätt vilket visar på två olika diskurser. Nedan citat 

belyser dessa diskurser. De är utvalda för att förstå texterna i relation med varandra. 

  

Nr 1. … förmodligen används datorer på fel sätt i skolan idag. Enligt Torkel 

Klingberg finns det inget vetenskapligt stöd för det ”experiment”, som han 

kallar det, som nu genomförs i den svenska skolan. Han betraktar en hel 

generation elever som försökskaniner och brukar jämföra med läkemedel. Han 

menar att vi aldrig skulle introducera ett nytt läkemedel på marknaden utan att 

det först hade prövats i forskningsstudier. Men i skolan införs nya läromedel 

som inte har genomgått det minsta test: – Man ska nog tänka till ett slag innan 

man slänger ut de traditionella läromedlen (Wahlgren, 2019, november). 
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Nr 25. - I förskolan är man van att låta barnen klippa med saxar, baka, stöpa 

ljus och massvis med andra saker som kan sluta illa, säger Susanne Kjällander. 

Så jag har fullt förtroende för att pedagogerna kan planera digitaliseringen så 

det passar i förhållande till barnens ålder och utveckling (Pallin, 2019, 

september). 

 

Båda dessa citat är sagda av forskare, verksamma i två olika vetenskaper, hjärnforskning och 

pedagogisk forskning och i och med detta två olika diskursiva praktiker. Samtidigt är citaten 

från två olika texter med två olika skribenter som i sin tur har gjort en tolkning av hur 

forskarna valt att uttrycka sig. Språkbruket i de olika citaten är framskrivna med olika 

undertoner där nr 1 är framskriven med ett mer offensivt, pådrivande och ifrågasättande 

vokabulär till digitala verktyg medan nr 25 är en mer beskrivande bild av hur digitala medel 

kan användas och hur undervisningen anpassas utifrån barnet. Språkbruket synliggör olika 

dolda maktstrukturer vilket belyses med dessa citat. Forskarna kan liknas vid de sociala 

aktörerna som bidrar med att skapa reproduktiva uttryck. De befinner sig i olika diskursiva 

praktiker vilket påverkar deras språkbruk. Beroende på vem som läser texterna kan den 

aggressiva framtoningen i nr 1 ta en större plats än nr 25 som använder ett mer försvarande 

vokabulär genom att påvisa pedagogers kompetens i förhållande till att klippa och klistra. 

Detta kan ses som en inlåst föreställning av verkligheten då en pedagog gör mer än att klippa 

och klistra eller stöpa ljus. Men också som en sann bild av verkligheten som vill påvisa en 

pedagogs bredd och kompetens att hantera olika utmaningar i vardagen.  

Den underliggande aggressiva tonen i citatet från text nr 1 bidrar till att diskursen kring oron 

att införa digitala verktyg i förskolan förstärks i samhället då citatet framställer att 

digitalisering används på fel sätt och att det inte finns vetenskapligt stöd för experimentet. 

Genom att synliggöra det dolda i citaten utsätts dominerade språkliga konstruktioner för 

kritisk analys.  

Trots allt går det att utläsa i text nr 1 att hjärnforskaren visst tror på nyttan i att använda så 

kallade rätt appar i undervisningssyfte men forskarens tillit till pedagogers kunskap i att hitta 

dessa framställs som låg. Tvärtom går det utläsa att den pedagogiska forskaren uttrycker 

förtroende till att pedagoger bemästrar stor kunskap om undervisning och val av 

undervisningsverktyg oavsett om verktygen är digitala eller ej.  

Text nr 25 har en större spridning på sociala medier (se bilaga 1) vilket innebär att den således 

har en större maktpåverkan i den samhälleliga diskursen vad gäller begreppet digitalisering i 

förskolan. Om en mottagare inte har någon djupare kunskap i pedagogik kan framställningen 
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gällande pedagogers digitala kompetens tolkas som positiv. Spridningen av denna text kan 

vara en motreaktion på dagens polariserade bild av digitalisering, som gäller främst 

användandet av skärmar och oron kring barns stillasittande i förhållande till dessa. 

Spridningen kan visa på att ett maktintresse i samhället utmanas.  

 

5.2 Höga krav på förskollärare 

Oavsett vilken syn som framställs vad gäller pedagogers kompetens så är en tydlig 

genomgående diskurs i studiens empiri att det ställs höga krav på förskolläraren.  

I Förskolans Läroplan (Skolverket, 2018) framgår inte vad digital kompetens är eftersom 

definitionen hela tiden ändras på grund av den snabba utvecklingen i samhället. Det framgår 

heller inte i Förskolans Läroplan vilka hjälpmedel som kan finnas under kategoriseringen 

digitala verktyg eller hur de kan användas i undervisningen. Här är det upp till förskolläraren 

själv att fundera över och styrka sina didaktiska val av undervisningsmetod. Utifrån detta 

uppkommer en diskurs om att det som pedagog är viktigt att försvara sin profession och 

förklara användandet av digitala verktyg inför framförallt vårdnadshavare. En text utmärker 

sig från övriga eftersom den tar upp ett vårdnadshavarperspektiv på digitalisering. I denna text 

skrivs digitalisering i förskolan fram med vokabulär som medbegär, konflikter och 

manipulation. Det framgår tydlig kritik i texten från vårdnadshavare där de ifrågasätter 

användandet av digitala verktyg i förskolan när forskningen är, som de uttrycker, 

knapphändig. Här framställs digitalisering som normalisering utifrån vårdnadshavares 

perspektiv. I relation till andra diskursiva praktiker, i detta fall förskollärares perspektiv, 

framställs digitaliseringen som positiv. En normalisering kan vara att en förskollärare ska vara 

positiv till digitalisering i förskolan medan en vårdnadshavare snarare ska vara ifrågasättande. 

Flera forskare talar om en polarisering i samhället kring digitalisering och här blir den 

polariseringen tydlig. Av anledning till att citatet nedan från text nr 35 är från ett 

vårdnadshavarperspektiv samt har blivit delat många gånger i förhållande till andra artiklar 

(se bilaga1) är det av intresse att kritiskt granska detta. Vårdnadshavare utmanar i och med 

citat som dessa den makt som pedagoger har över deras barn i förskolans utbildning.  

 

Nr 35. Skärmar skulle också kunna vara något som man överlåter till 

föräldrarna att besluta om när och hur man anser sitt barn moget. Jag tycker 

förskolan skulle kunna vara en fristad från digitala verktyg (Johansson, 2019, 

september). 
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Ovan citat från text nr 35 belyser ett ifrågasättande av pedagogers kompetens att använda 

digitala verktyg i förskolan. Användandet av vokabulär som att förskolan ska vara en så 

kallad fristad från digitala verktyg visar på en negativ inställning vilket framställs i text nr 35 

som att vårdnadshavarna har till digitalisering i förskolan. Framställningen tillsammans med 

spridningen på nätet kan leda till att polariseringen förstärks. En underliggande sanningsregim 

är att citatet beskriver förskolan som en plats där pedagogers roll är att skydda barnen från 

hot, i detta fall digitala verktyg. Text nr 25 nämner dessutom namn som Steve Jobs och Bill 

Gates och förklarar dessa som motståndare till digitala verktyg för barn. 

 

Nr 35. Det handlar om att hålla sina barn borta från skärmar så länge som 

möjligt och om valet att sätta sina barn i förskolor och skolor med en analog 

inlärningsmiljö. Föregångare är bland andra Bill Gates, som inte gav sina barn 

mobiltelefoner förrän de var tonåringar, och Steve Jobs, som i en intervju sa att 

han inte skulle låta sina egna barn använda Ipads (Johansson, 2019, 

september). 

 

Välkända namn kan skapa en förstärkt polariserad bild av digitaliseringen då detta är namn 

förknippade med makt. Maktintresset förstärks snarare än utmanas dessutom på grund av 

spridningen i den sociokulturella praktik som pedagogiska medier utgör. Citatet ovan från text 

nr 35 kan också synliggöra det ifrågasättande som pedagoger kan ställas inför. Såldes 

synliggörs ett behov hos pedagoger, ett behov av att behöva försvara den digitala 

kompetensen hos yrkesgruppen. Ytterligare citat visar på detta behov: 

  

Nr 29. – Den negativa sidan av debatten har mycket fokus på att använda 

skärmar som barnvakt, men vårt arbete är att arbeta med barnen (Kjällander, 

2019, november). 

 

Det är positivt att bli ifrågasatt eftersom det skapar anledning att fördjupa sig och utvecklas i 

sin yrkesroll. När dessa diskursiva praktiker (förskolan och hemmet) möts och ifrågasätts 

utmanas förskolans utbildning tack vare att diskurserna utgår från olika sociokulturella 

sammanhang. Samtidigt synliggörs en framställning av skärmar som barnvakt vilket i sig 

skapar en diskurs vad det gäller digitalisering i förskolans utbildning. Således framställs inte 

endast skärmar som barnvakt utan också förskolans utbildning som barnpassning. Det som 
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kan utläsas i studiens empiri är att förskollärare måste höja sin kompetens och/eller försvara 

den. 

 

Nr 4. Digitaliseringen pågår här och nu och professionen behöver stå mitt i den, 

inte vid sidan av som passiva mottagare. Vi ska inte låta andra aktörer, som 

exempelvis edtechindustrin, ta över, styra och formulera förskola och skolas 

behov. Det är nu vi kan vara med och påverka! (Villanueva Gran, 2019, 

november). 

 

Citatet ovan från text nr 4 belyser oron hos både de som är för digitaliseringen och de som 

ställer sig kritiska. Digitalisering framställs här som något människor inte kan förbise. 

Införandet av digitala verktyg i förskolan framställs som något som ligger på förskolläraren 

att kunna förvalta. Det poängteras också att andra aktörer utanför förskolans värld inte får ta 

över vilket går att koppla till vårdnadshavare som skulle kunna ses som andra aktörer. Dock 

ingår det i förskolans uppdrag att ha ett samarbete med hemmet.  

I flera artiklar lyfts edtechföretag fram som ett problem vad det gäller införandet av digitala 

verktyg i förskolan. Detta gäller främst verktyg som appar och datorspel. Det finns en 

överensstämmande åsikt i texterna om att edtechföretag framställer appar utan att ha kunskap 

om lärande och hur det sker, trots att det är inom det område de verkar. Skeptiker till 

digitaliseringen hävdar att politiker litar för mycket på edtechföretag eftersom deras agenda 

främst handlar om att tjäna pengar. Dessa åsikter återkommer och framförs starkt kritiskt.  

De texter som visar en positiv inställning till digitaliseringen tar även dem upp oron över 

edtechföretagens makt. Även om digitala verktyg är ett komplement till övrig undervisning i 

förskolan uttrycker dem att det är viktigt att använda rätt sorts digitala verktyg. Bara för att en 

app beskrivs som pedagogisk behöver det inte betyda att den tillför något till barnens 

lärandeprocess. Återigen påpekas att de företag som oftast utformar appar inte har någon 

kunskap om lärande och utveckling hos barn.  

 

5.3 Digitalisering som samhällsnytta 

Återkommande i empirin är en framställning av digitalisering i förskolans utbildning som en 

samhällsnytta. Denna samhällsnytta handlar om att förhindra de ekonomiska skillnader som 

finns i samhället samt mellan familjer och som kan påverka barns möjlighet till likvärdig 

utbildning genom digitala verktyg. Dessa tankar förstärks i flera texter där digitalisering 

framställs som något som genomsyrar samhället i stort vilket innebär att det således måste 
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finnas representerat i förskolan. Förskolan ska reflektera samhället och där finns digitala 

verktyg representerade. I empirin går det att utläsa en köpa-läget-mentalitet som genomsyrar 

framställningen av digitalisering i förskolan samtidigt som en framställning riktar sig mot att 

det finns en möjlighet att överbrygga ett app-glapp i samhället. Se citat nedan: 

  

Nr 42. I USA har man uppmärksammat stora skillnader mellan olika hem. Man 

talar om ett ”app gap”, en klyfta mellan familjer med god ekonomi som köper 

dyra pedagogiska appar till sina barn, medan familjer med sämre ekonomi får 

nöja sig med gratisappar eller light-versioner. Här kan förskolan ha en viktig 

uppgift när det gäller att överbrygga detta ”app-glapp” (Dzedina, 2016, maj). 

 

Nr 38. Det digitala ska inte vara en fråga om klass, etnicitet eller genus. Även 

ny forskning visar att användande av digitala verktyg i skolan underlättar 

lärande, särskilt för barn med funktionsvariationer och de som ibland benämns 

som ”lågpresterande”. Deras skolresultat höjs när de lär och skapar med 

datorer, vilket ju är fantastiskt!” (Kjällander, 2019, februari). 

 

Genom att belysa ordvalen överbrygga och underlätta i ovanstående citat från text nr 42 och 

nr 38 framställs digitalisering i förskolan kontra hemmet som väldigt olika. Citat nr 42 

poängterar att en klyfta skapas genom olika ekonomiska förutsättningar och att edtechföretag 

spelar en viss roll. En dold sanningsregim finns om att appar som kostar pengar är bättre än 

gratisappar samtidigt som text nr 38 poängterar att det digitala i förskolan inte ska vara en 

fråga om klass vilket kan kopplas till ekonomiska förutsättningar. Ekonomiska förutsättningar 

kan kopplas till makt, de som har pengar och utbildning har möjlighet att köpa pedagogiska 

appar vilket gör att framställningen av digitalisering här förstärks genom olika maktstrukturer. 

När det i text nr 23 poängteras att förskolan kan ha en avgörande roll för hur maktstrukturer 

flätas samman går det att synliggöra en dold verklighet om att förskolan ska rädda världen 

med hjälp av digitala verktyg. I nr 38 skrivs det fram att digitala verktyg är ett fantastiskt 

hjälpmedel för barn med funktionsvariationer. Båda citaten belyser digitalisering som en stor 

samhällsnytta och räddning.  

 

Nr 2. ...det är bra att digitaliseringen i skolan debatteras mer men att det är 

synd att debatten ofta slår fel med ett fokus på digitaliseringen som ett slags 

självändamål, eller anpassning till övriga samhället... Brist på kunskap, i 
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kombination med den kunskap vi har om distraktion, påverkan på arbetsminne 

etcetera talar för försiktighetsprincipen. Men visst finns en potential att också 

göra saker bättre i skolan med digitala verktyg! (Af Sandberg, 2019, november). 

 

Digitaliseringen framställs i ovanstående citat som något med potential och förmåga att göra 

saker bättre men ifrågasätts samtidigt då det råder brist på kunskap. Citat från text nr 2 

framställer att det är debatten som ifrågasätts och inte digitaliseringen per se.  Språkbruket 

som används är att debatten ser på digitalisering som ett självändamål och anpassning till 

samhället. Detta går att koppla till tidigare analys där en köpa-läget-mentalitet upptäckts. 

Citatet från text nr 2 visar på en diskursiv praktik som påvisas genom intertextualitet då citatet 

belyser både nyttan med digitala verktyg samtidigt som den ifrågasätts. I text nr 2 framställs 

digitalisering som en möjlig samhällsnytta, detta genom att skolan kan bli bättre tack vara 

digitala verktyg. Vokabulär som försiktighetsprincipen nämns vilket kan ses som ett hinder 

till utvecklingen att göra en bättre utbildning med hjälp av digitalisering samtidigt som 

försiktighetsprincipen kan ses som en tillgång då den presenteras som möjlighet till 

eftertanke. Detta kan innebära att digitalisering i förskolan kan verka som samhällsnytta. 

 

5.4 Sammanfattning resultat  

Utifrån de utvalda citaten som presenteras i resultatet har det i denna studie framkommit olika 

diskurser kring hur digitalisering i förskolan framställs. I det första resultatavsnittet 5.1 

pedagogers kompetens klargjordes två olika sätt att tala om pedagogers kompetens vad det 

gäller digitalisering. Pedagogers kompetens ifrågasätts och misstros i en diskurs, i en annan 

upphöjs och tilltros pedagogers kompetens. Texter framställs med ett offensivt, pådrivande 

och ifrågasättande vokabulär till digitala verktyg i en diskurs och framställs mer beskrivande 

om hur digitalisering är en tillgång och hur undervisning anpassas utifrån barngruppen i en 

diskurs.  I det andra resultatavsnittet 5.2 höga krav på pedagoger synliggjordes en komplex 

verklighet som förskollärare befinner sig i där höga krav på vad det gäller digital kompetens 

är tydlig. Digitalisering framställs således som svårt och något som pedagoger inte behärskar 

då yrket underliggande presenteras som barnpassning. I det tredje resultatavsnittet 5.3 

digitalisering som samhällsnytta framställs digitalisering som en möjlighet till att minska 

ojämlikheter och en underliggande ton om att förskolan ska rädda världen med hjälp av 

digitala verktyg synliggörs. Detta går emot framställningarna i de två tidigare avsnitt där en 

underliggande ton är att pedagogers kompetens är bristande och att professionen ifrågasätts. 

Detta kommer att diskuteras i avsnitt 6. Diskussion. 
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6. Diskussion 

Syftet i denna studie är att granska och analysera begreppet digitalisering i förhållande till 

förskolans utbildning. Studien inriktar sig på hur digitalisering framställs i pedagogiska 

medier och frågeställningarna för studien är: Hur framställs digitalisering i pedagogiska 

medier? Vilken betydelse får framställningen av digitalisering i pedagogiska medier för 

förskolans utbildning? I detta avsnitt diskuteras studiens resultat relaterat till inledning och 

litteraturöversikten. 

I resultatet synliggörs en komplex verklighet som förskollärare befinner sig i där höga krav på 

pedagogers kompetens är tydlig samtidigt som yrkesgruppen ofta får stå till svars för sin 

kompetens, främst gentemot vårdnadshavare. Framställningen av digitalisering i pedagogiska 

medier är utifrån resultatet i denna studie överensstämmande med Pedagogiska magasinets 

(2019) framställning om att digitalisering i förskolan är polariserad. Det råder en positiv 

inställning kontra negativ inställning till digitalisering i förskolans utbildning. Polariseringen 

tydliggörs genom texternas upprepade vokabulär som uttrycker antingen misstro eller tilltro 

till digitalisering i förskolan.  

Gialamas och Nikolopoulou (2010) samt Forsling (2011) är kritiska till denna polariserade 

debatt och menar att pedagoger måste ges möjlighet att utöka sina kunskaper kring hur 

digitala verktyg används på pedagogiskt lämpliga sätt samt hur dessa kan integreras i den 

befintliga miljön. I resultatet råder en samstämmighet om att forskning kring digitala verktyg i 

förskolan är knapphändig vilket ger konsekvenser för pedagogernas möjlighet till digital 

kompetens. Pöntinen, Dillon och Väisänen (2017) menar att trots att digitaliseringen är under 

förändring och ständigt utvecklas förblir pedagogiska frågor ungefär desamma vilket visar på 

ett glapp mellan vad lärare lär sig kring digitalisering under sin utbildning och förväntas 

kunna lära ut till barnen. Å andra sidan har förskollärares egen uppfattning av behov till 

kompetensutveckling minskat enligt Skolverket (2019a) de senaste fem åren detta trots att det 

finns stora behov av att utveckla innovativa metoder i lärarutbildningar för att öka den digitala 

kompetensen (Skolverket, 2019a; Pöntinen, Dillon & Väisänen, 2017).   

Framställningen av digitalisering i pedagogiska medier är att pedagoger saknar kompetens 

vilket får betydelse för förskolans utbildning. Utifrån studiens resultat visar detta sig på olika 

sätt till exempel genom att förskollärare måste försvara sig eller välja att köpa läget.  

Forskning visar att pedagoger har hög tillit till sin digitala kompetens och innehar förmåga att 

använda verktyg för personligt bruk, dock saknas tilltro att använda dessa kompetenser i 

undervisningssyfte vilket är problematiskt (Hatzigianni & Kalaitzidis, 2018; Hernwall 2016).  
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Resultatet i studien visar att vårdnadshavare har en inlåst föreställning om att förskolan 

fungerar som barnpassning och ska skydda barnen från hot vilket också kan ses som en 

anledning till att tilltron till pedagogers kompetens brister då många vuxna, enligt Hernwall 

(2016) riktar den största uppmärksamheten mot de eventuella hinder och hot som 

digitalisering kan ha. Bilden av att vuxna applicerar digitalisering till sina egna uppfattningar 

är allt för enkelspårig och det finns många andra dimensioner av digitala verktyg som går 

förlorade när digitalisering framställs utifrån att pedagoger endast utgår från sig själva och sitt 

privata digitala användande. I resultatet har det uppmärksammats en framställning där 

arbetsprocessen med digitala verktyg ska se likadan ut som övrig undervisning i förskolan 

vilket även forskare poängterar (Arnott, 2013; Forsling, 2011; Gialamas & Nikolopoulou, 

2010; Hatzigianni & Kalaitzidis, 2018; Zaranis & Oikonomidis, 2016). Det framkommer 

också att det råder en brist på tillgång till adekvata digitala verktyg i förskolan då 

edtechföretag pekas ut som de främsta tillverkarna trots att de saknar pedagogisk kunskap. 

Fallon (2013) problematiserar att många av de applikationer som finns i förskolan är 

knapphändiga vad gäller inlärning. I resultatet framställs det att förskolan kan ha en 

avgörande roll för hur maktstrukturer jämnas ut i samhället vilket synliggör en dold 

sanningsregim om att förskolan ska rädda världen genom digitala verktyg. Denna 

samhällsnytta går dock att ifrågasätta eftersom forskning visar att de digitala verktyg som tar 

stor plats i förskolan (främst pekplattor) saknar applikationer med tydliga instruktioner samt 

formativ och korrekt feedback (Fallon, 2013).  

Pedagoger ska inneha digital kompetens enligt Skolverket (2018) vilket innefattar bland annat 

att förstå vad digitalisering har för påverkan på samhället (Skolverket, 2019b). Vad 

digitalisering har för påverkan på samhälle och individ skulle på ett sätt kunna ses som 

nästintill omöjligt för en pedagog att veta med tanke på hur digitalisering framställs i såväl 

forskning som i pedagogiska medier. Oavsett vilken syn som framställs vad gäller pedagogers 

kompetens så är en tydlig genomgående diskurs i studiens empiri att det ställs höga krav på 

förskolläraren. Pedagoger kan enligt Jäverbring (2019) inte få ett facit på hur eller med vilka 

verktyg digitalisering ska arbetas med. Pedagoger är fria att tolka Läroplanen (Skolverket, 

2018) och utgå från didaktiska val. Därmed är framställningen av digitalisering i pedagogiska 

medier en avgörande faktor för pedagogers inställning till digitalisering samt val av arbetssätt 

i undervisningen på förskolan.  
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7. Metoddiskussion 

Denna studie är genomförd utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt där språk är ett 

betydelsefullt verktyg (Burr, 2015). Eftersom denna kvalitativa studie utgör en diskursanalys 

föreföll socialkonstruktionistisk utgångspunkt naturligt då även diskurser utgår från språket 

och dess framställning vilket konstruerar människans verklighet (Bryman, 2018). För att 

avgränsa studien valdes att utgå från den diskurs som benämns som kritisk diskurs eftersom 

den belyser skapandet och återskapandet av ojämlikheter i samhället (Svensson, 2019; 

Winther Jörgenssen & Philipps, 2000). Studien har inspirerats av en arbetsgång med fem steg 

från Svensson (2019) vilka presenterats i avsnitt 4. Metod.  

För att identifiera kontexter som inte är omedelbart synliga har det analytiska arbetet i femte 

steget inspirerats av Faircloughs modell (Svensson, 2019). Det är betydelsefullt att kritisera 

studiens urval och tillvägagångssätt då människan är en social individ i en social omgivning 

med erfarenheter och tankar som inte går att förbise. Genom att ständigt påminna varandra 

om att se empirin i denna studie objektivt och att sätta egna personliga värderingar åt sidan 

har studien en hög tillförlitlighet.  

Valet att presentera utvalda citat kan ses som problematiskt då betydande resultat utelämnas 

(Bryman, 2018) samtidigt som det är en konsekvens i en diskursanalys då det är avgörande att 

lyfta delar av sanningen.  

Studien skulle troligen få en annan riktning om andra forskare tog avstamp i samma metod 

och design eftersom de befinner sig i en annan social verklighet. Under processens gång har 

empirin mynnat ut i utvalda citat. Andra forskare hade troligtvis inte valt samma citat som 

gjorts i denna studie och hade såldes analyserat andra citat. Detta gör denna studie till ett i sitt 

eget slag och bidrar till en unik forskning kring hur digitalisering framställs i pedagogiska 

medier.  

8. Slutsats 

Slutsatsen i denna studie är att framställningen av digitalisering i pedagogiska medier visar en 

polariserad debatt där digitalisering i förskolan ifrågasätts som användbar eller inte vilket får 

betydelse för pedagogers arbete då pedagogers uppdrag är att implementera digitalisering i 

förskolans utbildning. I förhållande till detta framställs också att det råder brist på digital 

kompetens bland pedagoger vilket gör att förskolans utbildning påverkas i den betydelse att 

pedagoger ständigt måste höja sin kompetens eller försvara den kompetens som finns.  
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9. Vidare forskning 

Till vidare forskning föreslår vi studier som riktar sig mot hur barn framställer digitalisering. 

Förslagsvis skulle en kvalitativ studie med observationer i förskolans utbildning kunna 

genomföras för att synliggöra hur barn talar om digitalisering. Det vore även intressant att 

undersöka barns skärmtid i förskolans utbildning, såväl stillasittande som rörligt för att 

synliggöra på vilka sätt digitalisering faktiskt sker.  

Fortsatt forskning kring vilka digitala verktyg som kan användas i förskolan på ett 

pedagogiskt sätt behövs.  

10. Didaktiska implikationer 

De didaktiska implikationerna i denna studie är att synliggöra och utmana rådande 

framställningar av digitalisering i förskolan genom att ifrågasätta hur digitalisering framställs. 

I studien finns en ambition att du som läsare ska få en tankeställare i att dina didaktiska val 

påverkas av hur andra människor framställer digitalisering. I studien har 42 texter från 

pedagogiska medier analyserats för att synliggöra hur digitalisering framställs i denna 

kontext. Denna framställning leder till att mottagare för dessa medier får en viss uppfattning 

om begreppet digitalisering som numera är en förskollärares uppdrag att förhålla sig till. 

Studien riktar sig till alla med en koppling till förskolans utbildning. Främst till dig som är 

verksam i förskolan, som så väl student, forskare, barnskötare, förskollärare eller annan. 

Studien kan även vara intressant för vårdnadshavare att ta del av för att få en inblick i hur 

digitalisering framställs i pedagogiska medier och på vilka sätt framställningarna får betydelse 

i förskolans utbildning.  
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Bilaga 1 

 

Nr Titel Public

erings 

år  

Hemsida/m

agasin 

Antal 

delnin

gar  

Länk  

1 Det största 

experimente

t 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

100 st 

2019-

12-12  

Hämtad 2019-12-03 från  

https://pedagogiskamagasinet.se/d

et-storsta-experimentet/ 

 

2 Var 

medveten 

om 

marknadskr

afterna 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

48 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från  

https://pedagogiskamagasinet.se/v

ar-medveten-om-

marknadskrafterna/ 

 

3 Ordet 

digitaliserin

g en hägring 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

29 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/o

rdet-digitalisering-en-hagring/ 

4 Digitalt 

laboratoriu

m i 

Halmstad 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

38 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från  

https://pedagogiskamagasinet.se/d

igitalt-laboratorium-i-halmstad/ 

 

 

5 Så undviker 

du app-

träsket 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

172 st 

2019-

12-16 

 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/s

a-undviker-du-app-trasket/ 

 

6 Analogt & 

digitalt i 

skön 

förening 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

75 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/a

nalogt-digitalt-i-skon-forening/ 

 

7 Som att peta 

i en 

myrstack 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

0 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/s

om-att-peta-i-en-myrstack/ 



 

 

8 Teknik ger 

inte 

billigare 

skola 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

0 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/a

nvandbart-om-digitalisering-trots-

svag-forskningsanknytning/ 

 

9 Lärarna 

spelar ändå 

huvudrollen 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

17 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/l

ararna-spelar-anda-huvudrollen/ 

10 Utnyttja 

ungas 

erfarenhet 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/u

tnyttja-ungas-erfarenhet/ 

11 Bok att håla 

sig i när det 

blåser 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/b

ok-att-halla-sig-i-nar-det-blaser/ 

 

12 Lämna 

dörren 

öppen för 

det okända 

2018 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/l

amna-dorren-oppen-for-det-

okanda/ 

13 Googla 

deepfake 

och Obama 

2019 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

?. Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/g

oogla-deepfake-och-obama/ 

14 Användbart 

om 

digitaliserin

g- trots svag 

forskningsa

nknytning 

2018 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/a

nvandbart-om-digitalisering-trots-

svag-forskningsanknytning/ 

 

15 Klarsynt om 

speldesign i 

undervisnin

gen 

2018 Pedagogiska 

magasinet 

7 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/k

larsynt-om-speldesign-i-

undervisningen/ 

Emilia Nilsson



 

16 Digital 

teknik 

garanterar 

inte jämlik 

utbildning 

2018 Pedagogiska 

magasinet 

5 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/d

igital-teknik-garanterar-inte-

jamlik-utbildning/ 

17 Högåsskola

n hjälper 

forskare 

2017 Pedagogiska 

magasinet 

41 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/h

ogasskolan-hjalper-forskare/ 

 

18 The big 5 

bildar broat 

från 

förskola till 

skola 

2017 Pedagogiska 

magasinet 

67 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/t

he-big-5-bildar-broar-fran-

forskola-till-skola/ 

19 Framtidens 

läromdel 

blir bättre 

utan stöd 

2017 Pedagogiska 

magasinet 

4 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/f

ramtidens-laromedel-blir-battre-

utan-stod/ 

 

20 Förbjud inte 

mobilen- 

använd den! 

2016 Pedagogiska 

magasinet 

30 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/f

orbjud-inte-mobilen-anvand-den/ 

21 I rummet 

mellan 

digitalt 

lärande och 

analoga mål 

2012 Pedagogiska 

magasinet 

2 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/i

-rummet-mellan-digitalt-larande-

och-analoga-mal/ 

22 Kunskap i 

en 

digitaliserad 

värld 

2012 Pedagogiska 

magasinet 

1 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/k

unskap-i-en-digitaliserad-varld/ 

 

Emilia Nilsson



 

23 Lärande i 

digitala 

tider 

forskning 

2.0 

2009 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/l

arande-i-digitala-tider-forskning-

2-0/ 

24 Bläddra i 

litterära 

skatter 

2004 Pedagogiska 

magasinet 

0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://pedagogiskamagasinet.se/b

laddra-i-litterara-skatter/ 

 

25 Vad är 

poängen 

med nya 

-planen? 

2019 Förskolan 765 st 

12/12-

2019 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/vad-ar-

poangen-med-nya-planen/ 

26 Tydlighet 

och 

medvetenhe

t i tidig 

digitaliserin

g 

2019 Förskolan 112 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/tydlighet-och-

medvetenhet-i-tidig-

digitalisering/  

27 Digitalt i 

praktik och 

teori 

2019 Förskolan 0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/digitalt-i-

praktik-och-teori/  

 

28 Bra 

kommunika

tion kräver 

utbildning 

2019 Förskolan 42 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/bra-

kommunikation-kraver-

utbildning/  

29 Kollegorna 

vill inte 

jobba 

digitalt 

2019 Förskolan 46 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/kollegorna-

vill-inte-jobba-digitalt-2/ 

Emilia Nilsson

Emilia Nilsson

Emilia Nilsson



 

30 Kritik mot 

IT-strategi i 

förskolan 

2016 Förskolan 13 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/kritik-mot-it-

strategi-i-forskolan/  

31 Brist på 

forskning 

om IT 

2016 Förskolan 110 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från  

https://forskolan.se/brist-pa-

forskning-om-it-i-skolan/ 

 

32 Barnens 

åsikter blev 

stoff till 

läroplanen 

2018 Förskolan 0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/barnens-

asikter-blev-stoff-till-laroplanen/  

33 Digitaliserin

gen viktig i 

ny läroplan 

2017 Förskolan 36 st 

2019-

12-16 

 Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/digitaliseringe

n-viktig-i-ny-laroplan/ 

 

  

34 Ny datalag 

väcker oro 

2018 Förskolan 14 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/ny-datalag-

vacker-oro/  

35 Den 

analoga -

föräldraröre

lsen 

2019 Förskolan 384 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/den-analoga-

foraldrarorelsen/  

36 Vuxen gäst 

i barnlekens 

verklighet 

2019 Förskolan 742 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/vuxen-gast-i-

barnlekens-verklighet/ 

37 Lätt att gå 

vilse i 

teknikens 

värld 

2018 Förskolan 64 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/latt-att-ga-

vilse-i-teknikens-varld/  

38 Ett lärande 

som alla har 

rätt till 

2019 Förskolan 555 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 

https://forskolan.se/ett-larande-

som-alla-har-ratt-till/  

Emilia Nilsson

Emilia Nilsson

Emilia Nilsson

Emilia Nilsson



 

39 Digitaliserin

gen ska 

diskuteras! 

2019 Förskolan 0 st  

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/digitaliseringe

n-ska-diskuteras/ 

40 Hon vill 

alltid ha 

mer 

kunskap 

2018 Förskolan 0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 

https://forskolan.se/hon-vill-

alltid-ha-mer-kunskap/  

41 De spelar på 

rörelse 

2019 Förskolan 84 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/de-spelar-pa-

rorelse/  

42 Brist på 

digital 

likvärdighet 

2016  0 st 

2019-

12-16 

Hämtad 2019-12-03 från 

https://forskolan.se/brist-pa-

digital-likvardighet/ 

 

 

 

Överstrukna = texter som inte bearbetas i studien 
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