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VETENSKAPLIG 
GRUND

• Vetenskaplig grund: bygger på 
forskning 

• Evidensbaserad utbildning: att 
systematiskt dra slutsatser från 
forskningen och lyfta fram de bästa 
metoderna 

• Problem: kvalitetsforskning tar tid och 
digitala nationella prov är nytt 
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Mål: 
digital likvärdighet och adekvat digital kompetens 
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Kjällander

• förståelse för den 
digitalisering de möter i 
vardagen

• kritiskt och ansvarsfullt 
• se möjligheter
• förstå risker 
• värdera information 

(SKOLFS 2018:50)

Förskola

• förstå hur digitaliseringen 
påverkar,

• använda och förstå digitala 
verktyg och medier,

• kritiskt och ansvarsfullt 
• kunna lösa problem och 

omsätta idéer i handling 
(Skolverket, 2017)

Grundskola

• digitala verktyg och medier 
för kommunikation

• säker och ansvarsfull 
kommunikation, även i 
digitala sammanhang 
(Skolverket, rev 2019 )

Fritidshem 

”Adekvat”:
• förändras över tid i takt med den tekniska utvecklingen 
• markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå

(Skolverket, 2017)



Vilken digital kompetens kan du som tar emot 1:or 
HT21 räkna med att de har? 
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(Skolverket, Förskoleklassen och fritidshemmet)

Språk och kommunikation
Digitala verktyg och medier för 
kommunikation.
Säker och ansvarsfull 
kommunikation, även i digitala 
sammanhang.

Skapande och estetiska 
uttrycksformer
Digitala verktyg för framställning 
av olika estetiska uttryck.



92% av 6-åringarna använder internet 

Men…



…digital likvärdighet saknas… 
…och en ny demokratiaspekt växer fram…

• ”…ett komplement till 
hemmet…”
• ”App-gap”

(Moinian, 
Kjällander & 
Dorls, 2019)
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Barns 
lärande i 

digitala 

miljöer 

osynligt & okänt 

designande & identitetsskapande 

parallellt & gränsöverskridande

svårbedömt  
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Orättvisa

Ja, det här handlar ju 
om politik. 

Och om orättvisa.

Var är politisk 
orättvisa?

Att sitta i 
fängelse när 

man är 
oskyldig?

Politisk orättvisa 





Myter om Sverige 

Detta arbetsområde går 

ut på att ni ska utmana 

eller bekräfta myter om 

Sverige…

”Sverige är ett 

tryggt land.”
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Min pappas VOLVO 

är trygg!
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Barn kommunicerar med 
multimodala teckensystem 

istället för ord 
(Kjällander, 2018). 



Förmågorna tala och samtala, läsa samt skriva 
– bedöms i nationella proven och påverkas av digitaliseringen
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…uttrycka sig verbalt, 
estetiskt, digitalt eller 
fysiskt, genom att samtala, 
musicera, filma eller 
dramatisera. 

…kommunicera eller 
använda digitala verktyg när 
de arbetar med berättelser, 
bilder och dokumentation.



Digital literacy

Skriva
• tänker ut medan de skriver
• många teckensystem
• affordance/meningserbjudande

Man vill inte slösa bort 

tiden på att skriva när 

man väl har plattan 
(fokusgrupp).

Läsa
• intressestyrt
• fri läsriktning
• hypertext, bilder, symboler, ljud, 

animeringar, layout, färg
• kognitivt krävande 
• svenska barn är avancerade läsare av 

digitala texter
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Print is, 
literally, being

pushed off 
the page 

(Kress, 2003). 



Hur påverkar digitaliseringen barns literacy?

barns möten med flera 
skriftspråk har 

potentiellt en 

metalingvistisk fördel 
(Laursen, 2010)

• försämrar inte barns 
språk

• språkutvecklande att 

behärska två olika 
”skriftspråk” parallellt

• egen stavning utvecklar 
kreativiteten

• multimodala tecken 

såsom smileys utvecklar 
kreativiteten 

(Hashemi, 2007)

pennan brädar 
paddan

(Lagercrantz, 2015)

…barn socialiseras till läsare när de läser e-
böcker som erbjuder läsning via olika 

modaliteter, exempelvis alfabetisk text, 

bild och ljud samtidigt. 
(Hermansson & Olin-Scheller, 2019)

…kroppsliga och metakognitiva lässtrategier 
när barn digiläser… 

(Hermansson & Olin-Scheller, 2019)

”Här kommer digitaliseringen in som ett multimodalt erbjudande och som ett 
gott komplement till språket för att hjälpa barnen att komma längre och 

djupare i sin förståelse och meningskonstruktion av världen (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2014)” 
(Bruce & Riddersporre, 2019) 

Det är svårare att ta till sig text på 
skärm än på papper 

(Wästlund, 2013)
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Nytt begrepp: 
…det som händer mellan 
barnen, texten och lärplattan i 
vår studie av en förskoleklass, 
exempelvis att barnen tar del av 
bilder och text samtidigt som de 
lyssnar till en digital uppläsning 
av berättelsen. Digiläsande, 
menar vi, innehåller 
betydelsefulla aspekter av en 
icke-linjär och upprepad läsning 
och kroppslighet (Hermansson & 
Olin-Scheller, 2019, s 69.

”digiläsning”
Susanne 
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”- Vi gör det lite mysigare.”

• Valet av fysisk plats har betydelse för 

barns digiläsning

• Kroppsliga läsprocesser

• Deltagande, medbestämmande

• Meningsskapande  

• Iscensätter lässtunden

• Producenter av lässtunden istället för 

konsumenter av lässtunden 
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Barn läser böcker men än de lyssnar på ljudböcker…

Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet 
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• translanguaging
(Garcia, 2015)

• digitala verktyg för 
att undvika 
exotifiering

• kulturell klyfta 
undviks 

flerspråkighet 
som norm

flerspråkighet 
som resurs 
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”Att ganska små barn uttrycker sig med engelska 

ord som man gör till svenska. Alltså dom pratar 
om scora, alltså att man får poäng.”
”Mm, ja just det.”
”Mmmm.”
”Man failar.”
”Ja, just det faila är ju något såntdär väldigt 
tydligt. 

”Levla. (Skratt)”
(fokusgrupp)

Mångfaldsperspektiv
Det är fantastiskt 

att kunna ”läsa” en 

saga på ett barns 

modersmål på en 

digital lärplatta! 

(fokusgupp)



Läraren: Hur börjar en saga? 
Ali: Det var en gång…
Ett foto på läraren dyker upp i fotogalleriet och plötsligt bjuds 
hon in i sagan… och de ger henne en rolig manlig kropp åt 
vilken de gapskrattar. Barnen tittar på varandra. De rynkar 
ögonbrynen. 
Ali vänder sig mot läraren: Vill du ha en annan kropp? 
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Få ja ta kot
på dej? 

Etiska perspektiv i digitalt skrivande  

…säker och ansvarsfull 
kommunikation, även i 
digitala sammanhang 
(Skolverket, 
Kommentarsmaterial) 

En relationell etik i 
digitala miljöer
(Kjällander, Palmer, 
Frankenberg & Lenz
Tagichi), 2019) 
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KjällanderKällkritiska perspektiv i digitalt läsande: 

övas bäst i ett görande med yngre barn

…samtala om vikten 
av källkritik i samband 
med att eleverna 
hämtar information 
från digitala miljöer. 
(Skolverket, 
Kommentarsmaterial) 



TACK!
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