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English titel: E-Bookworms & Digital Play? – Information Technology in Children’s
Libraries

Abstract

We live in a digital age . This means that information technology affects our lives in all its
forms. Information technology has become an important cultural, intellectual and physical
tool in our society and now form the interaction between people. The use of information
technology is an everyday activity in children and young people's lives today. Children in the
Digital Age play , read, write , learn and communicate with others using information
technology . Childhood has , thanks to information technology and new media habits, become
different in both form and meaning. This applies for children’s libraries aswell. The children's
library has in its mission to promote language development, encourage reading and provide
literature based on children’s and young people's needs and circumstances.
This paper examines how children's development is influenced by information technology.
How information technology can help children in their development and learning. If
information technology has the potential to influence children's development positively and
how children's libraries can use information technology to inaugurate children and
adolescents in the literature and culture with greater account of children's new media habits .
What can children's libraries provide children and young people through information
technology ? Can children's libraries reach children and young people through the children's
own media habits in order to fulfill its mission?
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Förord

Mitt första möte med datorer går tillbaka till år 1986 i mitt födelseland Iran, då jag var 15 år.
En dag visade mig en vän som var intresserad av elektroniska apparater, en tjock– och tv-
liknande apparat. Den hade en liten skärm, ett tangentbord och en mus. Han visade en rörlig
bild på skärmen som gratulerade mig på min födelsedag och påstod att han matade apparaten
(d.v.s. datorn) med ett särskilt program för att skapa den rörliga bilden. Jag blev ganska
imponerad och tyckte att han var duktig, men jag var inte intresserad av att förstå hur bilden
eller datorn fungerade. Jag var inte ens intresserad av att använda datorn för att spela spel. Jag
var en flicka som föredrog att fördriva min tid med att bläddra i en skön bok och försjunka i
dess fantasivärld. Det kändes nervöst och besvärligt att sitta bland sladdar och skärmar,
fastklistrad vid ett meningslöst dataspel. Andra förklaringar till mitt ointresse för datorer var
att de var lite för kunskapskrävande och dessutom väldigt dyra och därför inte tillgängliga för
mindre bemedlade barn och ungdomar. Fenomenet Internet hade ännu inte erövrat världen.  
 
Nu när jag ser på min sjuårings klasschema och ser att det står datakunskap två gånger per
vecka, blir jag lugnad av att veta att hon redan kan en del om datorer – mycket mer än vad jag
kunde som 25-åring för 17 år sedan. Hon bekantade sig med skärm och datorer långt tidigare
än hon lärde sig alla stora och små bokstäver. Det var snarare så att hennes bokstavsinlärning
började genom att hon använde ett digitalt barnbibliotek på nätet – Barnbibblan (2013-08-28).
Hon kunde sitta i timmar och underhållas av många olika roliga och lärorika aktiviteter så
som sago- och sånglyssnande, ordbehandling, lek med siffror och matematik osv.  Medan jag
som mamma och blivande barnbibliotekarie försöker vända min dotters uppmärksamhet till
läsning av böcker, är hon mer intresserad av extra tid för att titta på film, spela spel eller
”bläddra” i en sagobok på dataskärmen. Jag vet å andra sidan att hon liksom många andra
jämnåriga klarar sig mycket bättre än jag i en tid som förändras oerhört snabbt.  

Denna konflikt mellan mig och min dotter är naturligtvis en generationsfråga som är
förknippad med förvandlingen av vårt samhälle till ett informationssamhälle. Barndomen har
förändrats i grunden för många barn. Det finns en digital värld som växer oerhört snabbt.  Hur
än vi vuxna – ofta med helt andra intressen – försöker behärska den digitala världen, känns
det som om vi inte kan komma i kapp. Det är inte bara det att vi är ovana vid denna värld utan
också att vår kännedom om informationstekniken är begränsad.  
Vilka spel och dataprogram är anpassade till barn och ungdomar under givna åldersperioder?
Hur tidigt får barn börja använda datorer? Är dataanvändning skadligt för barns utveckling i
förskoleåldern? Kan barnbiblioteket dra nytta av informationsteknik för att genomföra sitt
uppdrag – att stimulera barn till läsning och utveckla sina förmågor? Vad kan dagens barn
tänkas vilja ha för bibliotek? Riskerar biblioteken att förlora sina unga användare om de inte
bejakar informationsteknologins möjligheter?
Frågor som dessa ställer sig många pedagoger, föräldrar och barnbibliotekarier.



4

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Att guida barnen i livet som barnbibliotekarie, pedagog eller förälder kräver kännedom om
deras värld och en förmåga att se världen utifrån barnets behov och perspektiv.  
Dessa funderingar fick mig att försöka se på barnbiblioteket utifrån barns perspektiv idag.
Önskar dagens barn ett annorlunda barnbibliotek än det som finns nu? Ett barnbibliotek som
passar deras förutsättningar och som rimmar bättre med deras medievanor och fascination för
informationsteknik?
I så fall ska ju vårt framtida barnbibliotek vara mer digitaliserat och erbjuda fler digitala
verktyg, bättre tillgänglighet till digitala tjänster och utnyttja de senaste smarta telefonerna
och läsplattorna m.m.?
Kan barnbiblioteken med hjälp av informationsteknik locka unga användare och samtidigt
utföra sitt uppdrag – dvs. att stimulera till läsning och locka barnen till litteraturen?

Förtroendet för biblioteket som samhällsinstitution
Det finns en direkt relation mellan medborgarnas förtroende för en institution och den
tillfredställelse de känner med den. Ju större upplevd tillfredställelse hos medborgarna desto
större förtroende för institutionen. Svenska folket har ett mycket stort förtroende för
biblioteket som samhällsinstitution. Bland alla samhällsinstitutioner placerar sig biblioteken
på första plats med 70 procent av folkets förtroende (Svensk biblioteksföreningen, fakta om
bibliotek 2012, s.3, 2013-07- 18).

De satsningar som svenska folket efterfrågar mest av kommunerna är att bibliotekens tjänster
ska vara mer tillgängliga på Internet, ökat öppethållande på biblioteket och att erbjuda fler
bokbussar (Ibid. ,s.4). Det som ligger högst på befolkningens önskelista (83 procent av de
tillfrågade) är att bibliotekets tjänster ska vara tillgängliga på Internet. 93 procent av
svenskarna tycker att bibliotek är viktiga för barns läsutveckling och 76 procent tycker att
biblioteket är i takt med den moderna människans behov (Ibid. , s.3-4).

1.2 Användandet av informationsteknik i Sverige
Stiftelsen för Internetinfrastruktur beskriver i rapporten Svenskarna och Internet 2012 att
tillgången till Internet hos befolkningen har ökat från 2 procent år 1995 till 89 procent år 2011
(.se, svenskarna och Internet 2012, s. 8– 10, 2013-09- 28). I Sverige är den genomsnittliga
åldern då man börjar använda Internet 7 år och 9-16 åringar tillbringar i genomsnitt 88
minuter per dag på nätet (Ibid. , s.8-10). Under det senaste året, då spridningen av surfplattor
tagit fart, kan man se en ytterligare ökning av Internetanvändandet – särskilt bland
barnfamiljer. Var tredje barnfamilj och 50 procent av ungdomarna mellan 12-15 använder sig
av surfplattor. Dessutom har användningen av iPads och andra surfplattor för
inlärningsändamål inom förskolor och daghem gått ner i åldrarna (Ibid. , s.8-10).
Statistiken säger något om barns och ungdomars medievanor, behov och förutsättningar.

Synen på informationsteknik i den nya bibliotekslagen
I propositionen om ny bibliotekslag som regeringen överlämnade till riksdagen i april 2013
vill man att utlåningen av litteratur ska ske oavsett publiceringsform, det vill säga litteratur
ska tillhandahållas oavsett om den är i fysisk- eller digital form. Därför har regeringen ansett
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det nödvändigt att med den nya bibliotekslagen (som träder i kraft 1 januari 2014) skapa en
formatneutral och härmed mer användbar lag:

” I dag är emellertid databaserad information av olika slag en självklar och integrerad del av
bibliotekens utbud. Digitala tjänster är ett sätt bland andra att tillgängliggöra litteratur, musik, film
etc. Förslaget är därför att bestämmelsen inte ges någon motsvarighet i den nya bibliotekslagen. I
stället bör bestämmelserna i lagen generellt vara formatneutrala för att spegla den varierade
medieverklighet inom vilken biblioteken verkar” (Regeringens proposition 2012/13:147, s. 24 ff. ,
2013– 11– 12).

”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet… Folkbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar ”
(Ibid. , s. 23 & 25).

Det väsentliga och gemensamma i både den gamla och nya bibliotekslagen är främjandet av
språkutveckling och stimulerandet av läsning. I den nya har man ansett det nödvändigt att
tillfoga: barnens behov och förutsättningar är det centrala. I propositionen återfinns även
förslag kring användningen av digitalteknik för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet.

Den nya bibliotekslagen vill främja användandet av informationsteknik och anser den var
effektiv för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Ett barn- och
ungdomsbibliotek med god tillgång till informationsteknik attraherar fler unga användare
verkar vara utgångspunkten.

1.3 Problembeskrivning
I boken Barnbibliotek och informationsteknik undersöker Eliasson, Lööf och Rydsjö (1997)
folkbibliotekets utnyttjande av informationsteknikens möjligheter och tillkortakommanden på
folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar.
Rydsjö skriver där att folkbiblioteket har spelat en stor roll för att introducera IT i vårt
samhälle. Hon frågar sig om denna takt även gällt barn- och ungdomsavdelningar på
folkbiblioteken. För att besvara denna fråga framhåller Rydsjö resultatet av en undersökning i
en magisteruppsats av Lena Nilsson, framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås. Av
undersökningen framgår att elektroniska medier erbjuds i mycket mindre utsträckning på
barnavdelningar än på vuxenavdelningar (Rydsjö 1997, s. 36).
Rydsjö ser tre anledningar till att användningen av elektroniska medier har prioriterats i
betydligt mindre utsträckning på barn- och ungdomsbiblioteken än på vuxenbiblioteken. Hon
menar att det finns tre konflikter som förklarar denna diskrepans: resurskonflikt,
kompetenskonflikt och målkonflikt.
Med resurskonflikt menar hon att, när resurserna på biblioteken minskar ställs nya medier och
böcker mot varandra och då väljer biblioteken att köpa böcker snarare än ny media.
Kompetenskonflikten avser brister i bibliotekariernas datakunskap, som ofta går att förklara
med att de inte får möjlighet att utveckla sin datakompetens.
Målkonflikten innehåller enligt Rydsjö frågor som rör barnbibliotekets identitet och uppdrag
(Ibid. , s. 37).
Enligt min uppfattning spelar målkonflikten huvudrollen bland ovan nämnda konflikter.
Barnbibliotekets identitet reflekterar utbildnings- och kulturpolitiska värderingar. Nya
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utmaningar och samhällsfrågor har påverkat bibliotekets identitet i både form och innebörd
medan uppdraget stått fast och alltjämt utgör en oskiljbar del av dess identitet. Det
pedagogiska uppdraget, eller folkbildningsambitionen, som kan sägas ligga inbäddad i
biblioteksuppdraget har spelat stor roll för barnbibliotekets ställningstaganden kring
användningen av informationsteknik på barnbiblioteket.

Kan det vara så att bakom målkonflikten döljer sig egentligen ett tvivel på
informationsteknikens lämplighet som pedagogiskt verktyg för barn och ungdomar? Är
informationstekniken förenlig med barnbibliotekets pedagogiska ambitioner?

Trots den stora betydelse som informationsteknik har fått i samhällslivet under de senaste
decennierna har frågan om dess användning på barnbibliotek förblivit en utmaning – inte
minst ur biblioteksuppdragets perspektiv. Det som kan övertyga skeptiker till
informationsteknikens möjligheter inom lärande och pedagogik är kunskapen om hur den kan
användas inom ramen för det pedagogiska uppdraget och folkbildningsambitionen.

Till skillnad från vuxenbiblioteken så finns det inte så mycket statistik rörande användningen
av informationsteknik på barnbibliotek. Även om Rydsjös nämnda konflikter fortfarande
utgör de största hindren för användningen av informationsteknik på barnbiblioteken, så saknas
det fortfarande kunskap som belyser relationen mellan barns utveckling och användningen av
informationsteknik.

1.4 Syfte och frågeställningar
Jag har för avsikt att genom en sammanställning av aktuell forskning och debatt belysa
informationsteknikens olika möjligheter och tillkortakommanden i samband med barns
utveckling och lärande. Min förhoppning är att kunskap som klargör informationsteknikens
påverkan på barns utveckling och lärande, dess för- och nackdelar, underlättar för
barnbibliotek att ta informerade beslut i frågor som rör användning av informationsteknik.

Med detta syfte vill jag besvara följande frågor:

• Varför är barn och ungdomar så fascinerade av informationsteknik?

• Hur kan barn tänkas vilja använda barnbiblioteken i framtiden?

1.5 Avgränsningar
Rydsjös tre identifierade huvudkonflikter som ska ha hämmat informationsteknikens
användning på barnbiblioteken är alla intressanta och värda mer forskning. Jag har i detta
arbete dock valt att begränsa mig till att belysa målkonflikten genom att ta reda på hur barn lär
sig och hur informationsteknik kan påverka den pedagogiska situationen.
Det finns naturligtvis socio-ekonomiska aspekter och andra faktorer som borde tas upp i ett
sådant här arbete, men som jag av utrymmesskäl och tidsbrist tvingats lägga åt sidan.  

Utvecklingsstadier för barns tänkande
Piaget har valt att dela in barns kognitiva utveckling i två faser. Den första är ”de konkreta
tankeoperationernas period” och sträcker sig från födseln fram till 16-årsåldern. Därefter
inträder ”det abstrakta tänkandets period” då barnet i princip har ”förmågan att tänka som en
vuxen” (Cronlund 2005, s. 45 - 49).
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Jag har i min analys valt att begränsa mig till det konkreta tänkandets period. Att använda
informationsteknik är en praktisk handling som kräver en del grundläggande fysiska
färdigheter som barnet först måste behärska. Under senare tid har utvecklingen inom den
digitala världen dock varit sådan att användningen av digitala verktyg flyttats ända ner till 2-
årsåldern. Utvecklingen av taktil interaktion har nu möjliggjort för en tvååring att få saker och
ting att hända på en skärm bara genom att röra den med sitt pekfinger.

Barnbibliotek och skolbibliotek
Flertalet studier om konsekvenserna för barns utveckling och lärande vid användningen av
informationsteknik har genomförts för lärande- och utbildningsändamål. De flesta av dessa
studier riktar sig till lärare, pedagoger och institutioner som arbetar med nya
inlärningsmetoder och utbildning.
Inom skolor och för lärande- och utbildningsändamål anses det nu angeläget att ta hjälp av IT
i undervisningen. Det är skolornas vision att ”genom att höja tillgången till IT för varje elev”
och ”mera användning av IT i lärandet” förbättra skolresultaten för elever (Hylén 2013, s. 9,
2013– 10– 01).

Som jag har sagt tidigare kan det pedagogiska ansvaret – eller folkbildningsambitionen –
sägas ligga inbäddad i barnbiblioteksuppdraget. Barnbibliotekarier och lärare
arbetar alla för barnets utveckling, lärande och läs- och kulturstimulans (utveckling, litteratur
och lässtimulans). Om skol- och barnbibliotekarier arbetar med samma syfte – vad skiljer då
verksamheten vid ett barn- och ett skolbibliotek?

I boken Barnbibliotek och informationsteknik tar Rydsjö upp det som hon ser som den
väsentliga skillnaden mellan dessa två verksamheter: ”barn associerar skolan med böcker,
lärande och tvång medan fritiden associeras med lek och frihet och med andra massmedier
som TV, serier, musik. […] Båda biblioteken associerar till lästlust och lärande. Skillnaderna
finns fr. a. i [barnbibliotekets] frihet och orientering mot individen, och skolans styrning och
orientering mot gruppen” (Rydsjö 1997, s. 40).
Det är därför viktigt att verksamheten på barnbiblioteken skiljer sig från skolans:
”barnbiblioteken… är till för barnens fria tid, för deras lästlust och självvalda lärande”. (Ibid.
, s.40). Rydsjö menar vidare att folkbibliotek har ännu högre ansvar än skolbiblioteket att
bemanna barnbiblioteket och förbättra möjligheterna att bearbeta fritidens
utvecklingsuppgifter samt förhålla sig aktivt till de medier som lockar barnen (Ibid., s. 40).

Jag har i den här uppsatsen för avsikt att inskränka mig till den fria tid som barn och
ungdomar spenderar på folkbibliotekens barnavdelningar.

Informationsteknik – en ojämnt fördelad resurs
Med termen medievanor bland barn och unga menar jag inte att medievanorna är jämnt
fördelade bland alla barn och unga från alla samhällsklasser. Jag är medveten om att dessa
vanor och användningen av informationsteknik varierar bland barn och ungdomar utifrån kön,
deras familjs utbildningsnivå och ekonomiska resurser. Barn från underprivilegierade familjer
har inte samma förutsättningar att utnyttja informationsteknik – eller litteratur heller för den
delen – som barn från privilegierade, välutbildade familjer. Möjligen är användningen av
informationsteknik mer demokratisk än den litterära världen – som har en än högre kulturell
tröskel.
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1.6 Definitioner
Barn
FN: s barnkonvention fastslår att ”varje människa under 18 år är ett barn” (handbok om
barnkonventionen s.23, 2013-09-18). Trots att studier som tas upp i denna uppsats kan gälla
barn upp till 18 år avser jag att i denna uppsats att fokusera på åldersgruppen 2-16 år.

Informationsteknik, digitalteknik
Informationsteknologi är enligt Nationalencyklopedin (2013) ofta synonymt med
Informationsteknik (IT). Det är ett ”samlingsbegrepp för datorteknik och telekommunikation i
samverkan” (2013-09-18).
I samma källa har IT och informationsteknik beskrivits så här: ” samlingsbegrepp för de
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation”.
Enligt Staffan Lööf kan informationsteknik inom biblioteksverksamheten också betyda ”nya
tjänster och nya medier för information och upplevelse” ( Barnbibliotek och
informationsteknik,1997, s.11).
Jag avser att i denna uppsats använda termen främst i Lööfs bemärkelse, d.v.s. tjänster och
nya medier för information och upplevelse, exempelvis olika mjukvaror som appar,
datorprogram, ljudböcker, DVD-filmer och e-böcker m.m.

Medier i biblioteksvärlden betyder här ”sammanfattande benämning på det material som
finns i folkbibliotek” (Nationalencyklopedin, 2013-09-18 ).

Digitala medier
Nationalencyklopedin (2013-09-18) förklarar termen digitala medier så här: “ …tekniska
medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor
publik, vilken nås i stort sett samtidigt av massmedieinnehållet.

Sociala medier
Enligt Nationalencyklopedin (2013-09-18) ett ”samlingsnamn på kommunikationskanaler
som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller
ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som
produceras av dem som använder dem”.

Barnbibliotek
Enligt Nationalencyklopedin (2013-09-18) är barnbibliotek ” i allmänhet en särskild
avdelning inom folkbiblioteken med litteratur lämplig för barn.”.

Kognitiv utveckling
Nationalencyklopedin (2013-09-18)  definierar kognitiv utveckling som ”utveckling av de
intellektuella funktionerna i vid mening: tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande,
problemlösande, tolkande, jämförande, bedömande … ”.
I boken Lev i tiden konstaterar Katri Cronlund att ”den kognitiva utvecklingen handlar om hur
vi lär oss att använda och anpassa hjärnan till den omgivning vi lever i ” (2005, s. 24).
Författaren menar vidare att ur ett kognitionsteoretiskt perspektiv på utveckling, spelar
”samspelet mellan barn och dess miljö” och ”arvet” huvudrollen i formandet av individen.

Utveckling och lärande
Cronlund(2005) menar att ur ett behavioristiskt synsätt läggs i ordet utveckling ”stor vikt på
miljöpåverkan... Utveckling är förändringar i beteendet och beteendet i sig är inlärt. Hur vi
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utvecklas och vad vi utvecklas till beror alltså på vilka beteenden vi lär oss, framför allt som
barn då vi lär oss mest och lättast ” (Ibid. , s.20).

Programvara
Enligt Nationalencyklopedin är ” programvara, mjukvara, engelska software, datorprogram
eller programsystem ” (2014-01-08).

Ipad
”En surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade
funktioner, lanserad 2010…” (Nationalencyklopedin, 2014-01-08).

surfplatta
Med surfplatta menas ” pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet
via trådlöst nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattor används för bl.a. surfning på nätet
(därav namnet), hantering av e-post, spel, musik och film samt läsning av e-böcker, tidningar
och tidskrifter” (Nationalencyklopedin, 2014-01-08).

E– bok
Enligt Nationalencyklopedin, (2014-01-08) är e-bok eller ”elektronisk bok, digital
motsvarighet till en tryckt bok, läsbar i någon typ av datorbaserad utrustning. En e-bok är en
bok i elektronisk form som kan läsas på en vanlig dator, handdator, mobiltelefon, surfplatta
eller specialanpassad e-bokläsare.

1.7 Disposition
Efter ett inledande kapitel där jag redovisar bakgrunden till min uppsats, frågeställningar,
syfte, avgränsningar, definitioner och disposition följer ett kapitel där jag redogör för
teoretiska utgångspunkter, metod och gällande forskningsläge.
Efter detta följer ett kapitel där jag närmare undersöker hur barn lär sig. Jag besvarar frågan
med hjälp av pedagogiska och psykologiska studier om barns utveckling och lärande.  Vidare
kommer jag ta upp texter om barns utvecklig och lärande i kontakt med digitala miljöer och
dess effekter, genom att ordna texterna i överblickbara kategorier.
Detta åtföljs av ett kapitel där jag undersöker barns relation till informationsteknologi.
I det här avsnittet resonerar jag sedan kring det som talar för eller emot barnperspektivet –
d.v.s. hur barn kan tänkas vilja använda barnbiblioteket.
Med detta som utgångspunkt argumenterar jag sedan för hur ett framtida barnbibliotek borde
se ut.
Efter detta följer sedan min analys och en avslutande sammanfattning.

2 Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångspunkter jag använder i min uppsats består av två delar. För att ta reda på
hur barn utvecklas använder jag mig av två teorier om barns utveckling och lärande. Jean
Piagets (1896-1980) och Lev Vygotskys (1896-1934) teorier om barns utveckling och lärande
är de teorier som forskning om barns utveckling och lärande i kontakt med digitala miljöer
oftast utgår ifrån.
Den andra teoretiska utgångspunkten i min uppsats är de studier som undersöker vilka
utvecklingsprocesser som är involverade vid barns användning av informationsteknik. Här
kan man dela upp studierna i de som behandlar de utvecklingsprocesser som är inblandade när
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man lär sig att använda en dator och de som har undersökt hur själva användandet av
informationsteknik påverkar barns utveckling och lärande.
Zheng Yan och Kurt W. Fischer (2004) har forskat i den förstnämnda frågan, bland annat hur
individer interagerar med digitala miljöer.

Hur själva användandet av informationsteknik påverkar barns utveckling och lärande har
också undersökts. De teoretiska utgångspunkterna för dessa undersökningar är Piagets och
Vygotskys teorier om barns utveckling och undersöker hur barns sociala, kognitiva,
emotionella och fysiska utveckling påverkas vid användningen av informationsteknik.
Jag tar sedan upp hur användningen av informationsteknik hjälper barn i deras lärande och
utveckling. Jag kommer också att redovisa de nackdelar som studierna har iakttagit vid barns
användning av informationsteknik och var gränserna för en hälsosam användning av den går.

2.1 Metod
För att besvara mina frågeställningar använder jag mig av en textanalytisk metod. I boken
Metodpraktikan (2009) av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud beskriver författarna
vad textanalys innebär och i vilka fall man använder sig av denna metod. I en textanalytisk
metod ” ta [r] man fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar,
helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson et al. 2009, s. 237).
Anledningar till att man använder en textanalytisk metod är bland annat:
”Att helheten i texten, det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något
annat än summan av delarna (de detaljerade analysenheterna )… [det] betyder att vissa
passager i texten anses vara viktigare än andra…att det eftersökta innehållet i texten ligger
dolt under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv läsning av texten ” (Ibid. , s. 237)

Enligt Metodpraktikan använder man två huvudtyper av kvalitativa textanalytiska
frågeställningar: antingen genom att systematisera innehållet i de aktuella texterna eller att
kritisk granska innehållet i texterna (Esaiasson et al. 2009). Enligt författarna kan man i
enlighet med kvalitativ textanalytisk metod systematisera en text på tre olika sätt, beroende på
vilket ämne man undersöker. Man kan antingen klargöra tankestrukturer, ordna innehållet i
texten på ett logiskt sätt eller klassificera innehållet i texten.
Den metod jag valt att använda är en systematiserande där jag kommer att formalisera
tankeinnehållet i texterna i lätt överblickbara kategorier på ett logiskt sätt (Ibid., s. 238.).
Huvudkällorna i mitt arbete är den tvärvetenskapliga litteratur, där barns utvecklig och
lärande i kontakt med digitala miljöer och dess effekter har studerats i empiriska
undersökningar. För att inhämta kunskaper om hur barn lär sig och utvecklas har jag använt
mig av litteratur inom pedagogik och psykologi.

2.3 Tidigare forskning
I detta kapitel presenterar jag studier, vilka i sin tur bygger på andra empiriska studier inom
olika discipliner som pedagogik och lärande, psykologi, och även designteknik för hård- och
mjukvara. Med tanke på informationsteknikens snabba utveckling är forskning om barns
utveckling och lärande i relation till informationsteknik ett ganska nytt och outforskat område.
Om inte är den forskning som finns i många fall redan daterad med tanke på den extrema
utveckling som präglat informationsteknikens område bara de senaste åren, med teknik och
tjänster som riktar sig till just barn.
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Problem förknippade med massmediernas framväxt och inflytande på barnkultur är ett
fenomen som i vissa avseenden liknar informationsteknikens. Birgitta Sandborg skriver i sin
forskningsrapport Massmedier och kognitivutveckling (1991) att ” intresset för hur
massmedier påverkar barn och ungdomar är lika gammalt som medierna själva… d.v.s.
undersökningarna började … först på 1920-talet i USA” (Sandborg 1991, s. 2). Då
undersöktes och studerades påverkan på barn av de s.k. ”förkastliga moraliska värderingar
som avspeglades i den tidens filmer… och även radions eventuella påverkan på ungdomar och
barn – [som] ansågs innehålla mycket våld”. Senare undersökningar ”under slutet av1950-
talet och början av 1960-talet tog upp TV-konsumtion, preferenser och TV:s påverkan på
värderingar, kunskaper, intressen, fritid, social samvaro och sömn ” (Ibid., s. 2). De första
undersökningar av massmedier där också datorer jämställs med andra massmedier som TV,
video, musik m.m. kom under 80-talet i Sverige (Ibid., s. 3).

Studier om barns medievanor och informationsanvändning på folkbiblioteket
Det finns ganska lite publicerat om barns medievanor och deras användning av
informationsteknik på folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Boken Barnbibliotek
och informationsteknik av Eliasson, Lööf & Rydsjö (1997) är ett undantag. Med tanke på de
senaste årens snabba utveckling på informationsteknikens område är dock 1997 väldigt länge
sedan. Uppkomsten och spridningen av smarta telefoner och surfplattor, även bland barn i
förskoleåldern, kräver nya studier av hur barn påverkas av dessa nya medievanor. Även när
det gäller statistik så saknas sådan över skillnader mellan barns och vuxnas
informationsteknikanvändande på folkbiblioteken. De studier som finns inom detta fält är ofta
förknippade med skolan, lärande och utbildning, pedagogik och didaktik samt barnpsykologi.

Studier om barns utveckling i relation till informationsteknik
Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson som varit verksamma vid institutionen för barn-
och ungdomspedagogik vid Umeå universitet har forskat kring barns datoranvändning och
undervisat i datorpedagogik. I boken Barn erövrar datorn – en utmaning för vuxna (1999) tar
författarna upp frågan om datoranvändning verkligen kan stödja barns inlärning, hur man
väljer datorprogram till barn, hur vuxna kan hjälpa barn i deras arbete med informationsteknik
och om små barn ska använda datorer.

Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö, verkar vid institution för
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. I boken Bland barn och datorer, lärandets
villkor i mötet med nya medier (2001) tar de bland annat upp vad som händer när ett barn för
första gången hanterar en dator i en pedagogisk situation.

I min undersökning har jag också använt mig av flera internationella studier.
How Children and Adults Learn to Use Computers: A Developmental Approach (2004) är en
vetenskaplig artikel av Zheng Yan och Kurt W. Fischer. Zeng Yan är docent och doktor vid
Harvard University. Hans forskning berör huvudsakligen relationerna mellan modern teknik
och mänsklig utveckling. Bland annat huruvida små barn kan förstå Internet som en komplex
artefakt. Han undervisar i ämnena utveckling, lärande och forskningsmetodik vid University
at Albany. Kurt Fischer är professor i utbildning (Professor of Education) vid Harvard
universitet. Hans studier behandlar individens kognitiva och emotionella utveckling och
lärande från födseln till vuxen ålder.

Linda Z. Cooper är koordinator för Library Media Specialist (LMS) programmet vid Queens
College Graduate School of Library and Information Studies (GSLIS) och har författat
Developmentally Appropriate Digital Environments for Young Children (2005). Cooper
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medger att barnets kognitiva, känslomässiga, fysiska och sociala utveckling påverkar ett barns
förmåga att interagera med informationsteknik. Med utgångspunkt i Piagets och Vygotskys
teorier om barns utveckling och lärande går hon igenom barns utveckling vid användning av
informationsteknik.
Douglas Clements och Julie Samara, knutna till Graduate School of Education vid University
at Buffalo har författat Young children and Technology: What does the research say? (2003).
Artikeln är en genomgång av de vetenskapliga studier som publicerats mellan 1986 och 2003
om hur barns fysiska, kognitiva, känslomässiga och sociala utveckling kan bli påverkad vid
datoranvändning.

Hugo Lagercrantz är professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han har bland annat forskat om stresshormoner, plötslig
spädbarnsdöd och hjärnas utveckling hos nyfödda barn och särskilt för tidigt födda barn
(Karolinska institutet, 2013-11-13). Han tillhör de hjärnforskare som anser att små barn inte
bör använda exempelvis surfplattor.

Aidan Chambers är en annan forskare vars bok jag använt mig av. I Böcker inom och omkring
oss (2011) resonerar han kring läsning som ett fenomen, hur en läsare kan utvecklas och hur
ett boksamtal skall ledas. Han diskuterar bland annat böcker i den digitala tidsåldern och hur
e–böcker skapar nya kontexter.

3 Hur lär sig barn?

Det finns två etablerade synsätt inom pedagogik och lärande på individens utveckling och
lärande; det sociokulturella och det konstruktivistiska. Jag kommer att använda mig av båda
dessa teoretiska perspektiv i den här uppsatsen.

3.1 Det sociokulturella synsättet på individens utveckling och lärande
I boken språksociologi av Jan Einarsson (2004) förklarar författaren att anledningen till att vi
som vuxna kan tala våra modersmål med den accent som tillhör språket är att vi har hört
språket och dess accent under barndomen. Att man exempelvis har svårt att lära sig att tala
kinesiska med kinesisk accent som vuxen beror inte på att denna accent är för svår utan för att
man inte fått höra kinesisk accent som barn – då man är som mest mottaglig för att lära sig de
rytmiska och tonala nyanser som karaktäriserar en viss accent. Själva muskeln i tungan har
den fysiologiska förmågan att producera alla de ljud som finns i världens alla mänskliga språk
enligt Einarsson.
Enligt det sociokulturella perspektivet är vi produkter av den miljö som vi växer upp i. Vi
använder oss av de ord och de uttryck som vi hör i vår omgivning. Vi är sociala varelser från
grupper med gemensamma koder, sedvänjor och kultur. Olga Dysthe (2003) beskriver i sin
bok Dialog, samspel och lärande fenomenet lärande ”som ett situerat, socialt, distribuerat,
medierat och språkligt fenomen … ” (s. 33).

Enligt det sociokulturella synsättet på barns lärande (som bland andra företräds av Vygotsky)
sker lärande och utveckling hos individen i två nivåer. I första nivån, som ses som en
förutsättning för andra färdigheter, ”sker en biologisk mognad som innebär en ökande
förmåga att varsebli, ingripa i och samspela med omvärlden. Vi lär oss kontrollera vår kropp
och dess funktioner, att gripa föremål med handen… ’den vidare kommunikativa och sociala
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utvecklingen sker sedan i ett växelspel mellan biologiska förutsättningar och barnets behov av
kontakt med andra’ ” (Säljö 2000, s. 35.f).
Det är genom social interaktion som förändringar sker i ett barns tänkande och beteende och
detta är kulturellt determinerat. Vygotsky menar att utvecklingen hos barn påverkas av de
redskap som erbjuds i en given kultur och formar så samspelet mellan människorna (Ibid. ,
s.36).

Den vikt som Vygotsky i sin teori tillmäter redskapen vid kunskaps- och
erfarenhetsöverföring är väldigt intressant att notera. Dysthe menar att de fysiska och
intellektuella redskapen spelar en understödjande roll i förmedlandet och överförandet av
erfarenheter och kunskap hos individen. Utvecklingsprocessen som kallas för
internaliseringsprocess innebär ” att mentala funktioner medieras, d.v.s. förmedlas, överförs
eller styrs, med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som vi människor använder i olika
slags sociala aktiviteter” (Dysthe 2003, s. 79).
Internaliseringsprocessen sker hos barn på två plan. Ett ”yttre” där överföringen av kunskap
och erfarenhet sker genom barns samspel med andra. Internaliseringen sker också på ett inre
plan, då barnet gör någonting till sitt eget (Ibid., s. 79).

Idag kan man med visst fog påstå att informationsteknologin etablerat sig som en av vår
kulturs viktigaste intellektuella och fysiska redskap. I samspelet mellan människor, i
kunskapsöverföring och lärande spelar informationsteknologin idag en mycket viktig roll.
I ett senare kapitel kommer jag att med hjälp av Yan & Fischers (2004) studier visa att i själva
dataanvändnings- eller datainlärningsprocessen, finns en viktig utvecklingsfaktor där
internaliseringsprocessen spelar en stor roll för utvecklingsförloppet.
Det är i det här sammanhanget värt att påpeka att det finns forskare som hävdar att vi inte
internaliserar i de processer där vi använder kognitiva redskap. En av dessa kritiker är den
amerikanske pedagogen James Wertsch som menar att det som man bedömer som
internalisering för det mesta handlar om sådant som inte sker på ett internt medvetandeplan
(Kåhre 2009).

När det gäller relationen mellan utveckling, undervisning och lärande menar Vygotsky att
lärande medför utveckling. ”lärande medför utveckling, och en rad utvecklingsprocesser
skulle vara omöjliga utan lärande. Utveckling och lärande är alltså inte identiska processer
utan är sammanvävda på ett komplex sätt ända från födelsen” (Dysthe 2003, sid. 80).
När ett barn lär sig något nytt inom ett område i samspel med andra, mer kunniga än barnet
självt – exempelvis föräldrar, pedagoger eller en annan kompis – så blir den nya kunskapen en
grund för kommande kunskap hos barnet.
Enligt Vykotsky behöver barn assistans för att utvecklas och guidas i sin utveckling och sitt
lärande. Vygotskys måttstock (som han kallar utvecklings zon) för att mäta barnets utveckling
är att ta reda på vad barnet kan göra med assistans. ”Det som ett barn kan göra med hjälp av
en assistent idag kan det göra på egen hand imorgon. Detta visar hur viktig lärarens eller
assistansens roll är i att guida barn under deras skolgång” (Ibid., s. 81).
Begreppet samspel – i bemärkelsen: det som sker mellan barn och de andra, som kan mer än
barnet självt – måste, när det gäller en institution som skolan eller ett barnbibliotek, vidgas till
att inte bara gälla det samspel som sker mellan pedagog och barn, eller barn emellan, utan
även det mellan barn och datorer.

3.2 Det konstruktivistiska synsättet på individens lärande
Enlig det konstruktivistiska sätt att se på människans utveckling och lärande som företräds av
Piaget (1983) ”… konstruerar individen kunskapen genom sina handlingar, genom sitt
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samspel med omgivningen, med hjälp av ackommodationens komple t t e rade
anpassningsmekanismer (individen anpassar sig till omgivningen) och assimilation
(omgivningen justeras för att passa individen)” (Marton & Booth 2000, s.22).

Enligt Piaget kompletteras kunskap hela tiden av ny kunskap och på så vis utvecklas
individen. Enligt det konstruktivistiska sättet att se på individens utveckling kan ett barn som
skriver bokstäver med papper och penna ersätta denna handling med att använda tangentbord,
mus och datorskärm. Barnet har då assimilerat sig i en ny situation med hjälp av nya verktyg
och ”en kunskapsnivå ersätts av en annan” (Ibid. , s.22). Att använda en mus och trycka på
tangentbordets knappar och kontrollera resultatet på en lysande skärm i stället för att använda
penna och papper, eller peka med fingret på skärmen för att genomföra skrivandet, är alla nya
verktyg som medför nya arbetsmetoder. Detta är detta som inom konstruktivistisk teori kallas
för ackommodation.

En annan central tanke inom konstruktivistisk teori är att individens utveckling går från att
vara egocentrisk till att vara sociocentrisk (Cronlund 2005). Ett litet barn ser på världen
utifrån sina egna behov, erfarenhet och upplevelser. Att barnet upplever sig vara världens
centrum kännetecknar den egocentriska nivån i barnets utveckling. Barnet har vid den här
nivån inte förmåga att uppfatta det som andra känner och upplever utan det har endast
förståelse för sitt eget perspektiv och för det som hen själv gör. Sociocentrism innebär ”att vi
kan se på någonting ur andras synvinkel och framförallt kan vi förstå att andra kan känna på
ett annat sätt än vad vi själva känner” (Ibid., s. 45).

Att förstå olika stadier i barns kognitiva utveckling är nödvändigt för att kunna bedöma deras
uppfattning av digitala miljöer och hur dessa miljöer bör anpassas till dem. Med hänsyn till ett
givet utvecklingsstadium går det att välja en mer passande mjukvara för en viss ålder.

Piaget delar in ett barns kognitiva utveckling i fyra perioder tills det att tankeförmågan blivit
fullt utvecklad. Den sensomotoriska perioden från födseln till cirka 2-års åldern, det
preoperationella tänkandets period från cirka 2 till 6 år, de konkreta tankeoperationernas
period från 7 till 11 år och det abstrakta tänkandets period som sträcker sig från 11 till 16 års
ålder (Ibid., s. 45).

Det som är avgörande under den sensomotoriska perioden är barns utveckling av sina sinnen
och rörelser. Barn upplever och känner sin omgivning genom sina sinnen och rörelser. Barnet
stoppar föremål i munnen och smakar på dom, sätter värde på andras uppmärksamhet och
kommunicerar med omvärlden genom att producera ljud. Under den sociocentriska perioden
uppfattar barnet omvärlden och människorna som oföränderliga och permanenta eftersom
förmågan att organisera den föränderliga världen inte är utvecklad ännu, menar Cronlund
(2005).
Under det preoperationella tänkandets period börjar barnet långsamt förstå symboler, begrepp,
siffror och att organisera sina erfarenheter och upplevelser. Vissa saker är fortfarande
svårförståeliga för barn under den här perioden, exempelvis att någon eller något tillhör flera
kategorier än en, t.ex. att någon kan vara både mamma och mormors barn, eller både
brandman och smålänning (Ibid.,  s. 46).
Från och med cirka 7 års ålder börjar barnets tänkande mer likna en vuxens, om än mer
konkret. Det abstrakta tänkandets period inträder under mellanstadieåldern. Det är nu barn
börjar förstå begrepp som frihet, demokrati och rättvisa (Ibid., s. 48).
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Design och formgivning av digitala verktyg riktade till barn fokuserar på vad som är
intressant och lockande för denna användargrupp – men också vad som är psykiskt och fysiskt
möjligt för denna användargrupp. De senaste årens utveckling av taktil interaktion har flyttat
användningen av exempelvis surfplattor och smarta telefoner ned i åldrarna. Dessa nya
möjligheter för barn att använda sig av informationsteknologi ställer också nya krav på
omsorg om barns digitala miljö.

3.3 Utvecklingsprocesser involverade vid användningen av digitala
verktyg
Att lära sig använda ett digitalt verktyg eller dator bör anses som ett viktigt
utvecklingsfenomen hävdar Yan & Fischer (2004, s. 43) i den vetenskapliga artikel How
Children and Adults Learn to Use Computers: A Developmental Approach. De beskriver
specifika relationer mellan mänsklig utveckling och användning av informationsteknik utifrån
Vygotskys och Piagets två teoretiska perspektiv.
Vygotskys teori betonar att människans tänkande utvecklas i samspel med sociala
sammanhang genom en internaliseringsprocess och med hjälp av kulturella medier. Piagets
teori betonar att människan interagerar med sin omgivning genom en konstruktiv process
(genom assimilation och ackommodation). Bilden nedan illustrerar enligt Yan & Fischer
(2004) relationen mellan informationsteknologi och mänsklig utveckling.

Källa: Yan & Fischer 2004, s. 42

”First, the interaction between information technology and human development is a reciprocal
process. The impact of information technology on human development goes through internalization, a
process that starts with social contexts, passing through the medium, and eventually being internalized
into individual thinking and behaviors. Human beings interact with information technology through
construction, a process that starts with individuals’ knowledge systems, moves through active
accommodation and assimilation, and finally leads to mastering the technology. Second, modern
information technology plays a dual role as both part of the social environment (a virtual
environment) and part of cultural media. For the internalization process, social contexts have an
impact on human development with technology directly (as part of social contexts) and through
technology indirectly (as part of the medium)” (Yan & Fischer 2004, s. 42).

Författarna menar att informationsteknologin spelar en dubbel roll under
internaliseringsförloppet. Tekniken är både en del av det sociala sammanhanget samtidigt
som den är ett kulturellt redskap (kulturellt medium).  Effekterna av informationstekniken
börjar i det sociala sammanhanget, passerar genom mediet och internaliseras i det egna
tänkandet och beteendet (Ibid., s. 43).
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Under den konstruktivistiska processen lär sig individen först användningen av
informationstekniken som ett kulturellt verktyg och därefter integreras individen – med hjälp
av detta verktyg – med den sociala kontexten. Yan & Fischer menar att båda processerna
samverkar med varandra samtidigt och ständigt genom en dubbelriktad och dynamisk
kommunikation, och därför är det viktigt att dessa två processer ej förväxlas eller försummas
(Yan & Fischer 2004, s.42)

Jag tycker att denna teoretiska modell är intressant för vidare resonemang om barnets möte
med digitala miljöer och användande av datorer. Den kan också tjäna som förklaringsmodell
för barns olika förmåga i dataanvändning med hänsyn till barnets åldersgrupp.

Användningen av digitala verktyg och dessas effekt på barnets lärande och utveckling
Användningen av digitala verktyg påverkar barn på flera utvecklingsområden, såväl
kognitiva, sociala, känslomässiga som fysiska. Studier av konsekvenser av barns användning
av digitala verktyg inriktar sig oftast på dessa utvecklingsområden eftersom de i sin tur
påverkar barnets förmåga att interagera och samspela i en informationsteknisk miljö (Cooper
2005, s. 286).

Barns kognitiva utveckling
Enligt Cooper (2005, s. 289) går barnetsutveckling mot större komplexitet, från
beteendemässig kunskap till en symbolisk eller föreställande kunskap. Lärande är en
uppbyggnadsprocess där barn adderar ny kunskap till tidigare kunskaper och erfarenheter.
Barn behöver en tidigare existerande kunskap och erfarenhetsmässig bas för att relatera den
nya informationen till den gamla. Härigenom menar Cooper att, för väldigt unga barn som
inte har något erfarenhet av digitala miljöer, kan man med hjälp av exempelvis grafiska
ikoner i ett gränssnitt, efterlikna verkligheten. Genom att på det här viset öka barnets
förståelse för den – för dem obekanta – digitala miljön stödjer man barnets utvecklingsbehov
(Ibid. , s. 289).

Enligt Cooper visar studier att ett datorprogram, där en röst – tydligt och med väl avvägt
tempo – läser upp en text, ökar barnets förståelse av bokstäver, stavelser och ord. Upprepad
läsning stödjer språkutvecklingen. Användningen av ikoner, i samband med –  eller i stället
för – alfabetiska symboler, stödjer barn som ännu inte kan läsa. Social interaktion runt en
dator, lek och eget berättande uppmuntrar språklig utveckling. Datorprogram som hjälper barn
att inte bara sortera, räkna, identifiera och matcha ihop utan också att uppmärksamma
samband, förutsäga orsak och verkan, dra slutsatser, förstå egenskaper, lösa problem och dra
slutsatser påverkar barns kognitiva utveckling positivt. (Cooper 2005, s. 292)
Vidare påpekar författaren att de ljud och bilder som återfinns i digitala miljöer motiverar
barnet och att interaktiviteten stärker dess förmåga att konstruera egen information. Hon
menar att den digitala miljön har positiva effekter för barns kreativitet och skrivförmåga:

” ‘The sounds and images of interactive environments are intrinsically motivating to young children’
(Liu, 1996). ‘Interactive programs empower children to construct their own information using sounds,
images, and words. They allow children to hone decision-making skills, and they make the decision-
making process more explicit for children’ (Char, 1990). ‘Programs that allow children to write
creatively; draw or paint; solve math problems; and manipulate shapes, patterns, and ideas are tools
for thinking. Children are able to use the computer as a tool for creativity and problem solving as well
as a means of reflection on the task they are performing’ (Bowman & Beyer, 1994)” (Ibid. , s. 293).
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Datorbaserat skrivande hos små barn uppmuntrar dem att utveckla sin skrivförmåga och
skriva ord utan att behöva behärska den fysiska handlingen att forma bokstäver med en penna.
Detta är särskilt värdefullt för barn med särskilda behov (Clements & Samara 2003).

Forskning visar att barn som använder ordbehandlingsprogram skriver mer, har färre
finmotoriska problem och är mindre oroliga för att skriva fel. Studier visar också att
förskolebarns språkaktivitet är nästan dubbelt så stor vid datoranvändning som vid annan
verksamhet. (Clements & Samara 2003, s. 36.f).

Med hjälp av passande datorprogram kan barn lära sig att förstå och tillämpa matematiska
beräkningar och begrepp eftersom grafiska illustrationer ökas barns förståelse på det här
området.

Coopers menar att digitala verktyg stödjer små barn i att stegvis öka deras förståelse för att
avkoda alfabetiska symboler, ord och meningar. Hon menar att med stöd av digitala verktyg
kan barns kognitiva utveckling underlättas.

”Learning to read may be the greatest cognitive challenge that young children face. Young children's
understandings are largely concrete and sensory rather than abstract and symbolic. As they mature,
they begin to understand the symbol use of their culture. The task of reading is made up of a series of
steps. Children need to recognize alphabetic symbols and attach them to sounds. They need to decode
symbols groups (words) and then read each word for meaning. They need to link together series of
words (sentences) and read those for meaning as well. If a child is working in a digital environment,
there may be links through which he must move, and he must understand the process and progression
of moving through these links to the next appropriate screen of information. Developmentally
appropriate digital environments for young children support the accomplishment of these steps”
(Cooper 2005, s. 292).

Social- och känslomässig utveckling
Enligt Vygotskys sociokulturella teori om barns utveckling – ökar barnet sin kunskap och
utvecklas i samspelet med andra, mer kunniga och kapabla än barnet själv. Ur detta följer att
barn behöver guidas i sin utveckling – utifrån det som de kan och under vuxnas ledning och
stöd. Cooper anser att lämpliga digitala miljöer för barn möjliggör att de både kan kontrollera
och bredda sina kunskaper under vuxnas ledning, eller i samarbete med mer kapabla kamrater
(Cooper 2005, s. 290).

Clements & Samara (2003) redogör i en artikel för vad andra studier kommit fram till
beträffande konsekvenser för barns kognitiva, sociala, känslomässiga och fysiska utveckling
vid användningen av informationsteknik. Medan många tidigare menade att användning av
pedagogiska datorprogram isolerar barnen, visar nyare forskning att datorer faktiskt kan
främja social interaktion och emotionell utveckling. Exempelvis har studier visat att barn i ett
klassrum tillbringade nio gånger så mycket tid att prata med sina klasskompisar, samtidigt
som de arbetade med en dator, jämfört med när de lade pussel (Clements & Samara 2003).
Annan forskning visar att när flera barn tillsammans använder sig av en dator visar de
överväldigande positiva känslor. På samma sätt kan datorarbete leda till nya former av
samarbete så som att hjälpa, undervisa, diskutera och konstruera nya idéer utifrån varandras
idéer och öka den sociala interaktionen mellan barn. På det här sättet har man effektivt kunna
öka den sociala interaktionen mellan barn med funktionshinder. Genom att använda sig av
informationsteknik kan små barn förbereda och utveckla sin läsförståelse. Med hjälp av
digitala sagoböcker kan klyftan mellan barn som har god läsförmåga och andra barn med
svagare läsförmåga minskas betydligt enligt Clements & Samara (2003).
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Appelberg & Eriksson hävdar i sin bok Barn erövrar datorn – en utmaning för vuxna att
datorer är till stor hjälp vid inlärning och begreppsträning, särskilt för barn med
funktionshinder. Datorer med bra programvaror och styrhjälpmedel gör att
”funktionshindrade barn [kan] leka som andra barn men på ett annat vis”. Användningen av
datorer för funktionshindrade barn gör att de blir mer självständiga och deltar i
undervisningen oberoende av personliga assistenter för att läsa, skriva och räkna (Appelberg
& Eriksson 1999, s. 36).

3.4 Begränsningar för barns användande av informationsteknik?
Barns utveckling sker i en ”relativt ordnad sekvens eller följd och nya kunskaper och
färdigheter bygger på de tidigare kunskaperna… barns behov av ny information bör relateras
till deras utvecklingsnivå” [min övers.] (Cooper 2005 s. 288). Ett barn, yngre än tre år
befinner sig i det Piaget kallar det sensomotoriska utvecklingsstadiet. Under denna period lär
sig barnet genom sina sinnen – genom att smaka, krypa och röra sig känner det sin omvärld
(Ibid. , s. 288). Därför är dataanvändning för barn i detta utvecklingsstadie inte lämplig
hävdar Cooper.
Cooper menar vidare att denna olämplighet även gäller förskolebarn och yngre
grundskolebarn som befinner sig i Piagets preoperationella utvecklingsstadium. Barn i denna
åldersperiod befinner sig fortfarande i den egocentriska fasen och förväntar sig därför att
andra ser världen ur deras perspektiv (Cooper 2005).

Cronlund skriver däremot i sin bok Lev i tiden (2005) att barn redan i det preoperationella
tänkandets period börjar få förståelse för symboler och begrepp och förmågan att använda
dem. Att se ett 4-årigt barn spela eller använda Ipads skickligt är väldigt mycket vanligare
idag än bara för fem år sedan. Cronlund menar dock att barn i det preoperationella tänkandets
period har en annorlunda uppfattning om orsak och verkan, klassinneslutningar och att de har
ett i allt väsentligt ”magiskt tänkande”:

”Begreppen använder barnet för att organisera sina erfarenheter och upplevelser… Barnet
har fortfarande svårt för klassinneslutningar, att ett föremål eller en person kan tillhöra flera
kategorier… Typiskt för ett barn i det preoperationella tänkandets period är magiskt
tänkande…Magiskt tänkande [innebär att] eftersom barnet inte har klart för sig vad som är
orsak och verkan och fortfarande tänker egocentriskt är det lätt att tro att man kan påverka
sin omgivning mer än vad man faktiskt kan t.ex. med sina tankar. [Exempelvis] animistiskt
tänkande [som] innebär att barnet betraktar föremål som levande saker. ”Dumma stol!”
Säger barnet till stolen som det snubblar på…[och] Artificialism innebär att barnet tror att
allting är tillverkat av någon och kan alltså ersättas ”(Cronlund 2001, s.47-48).

Enligt Piagets utvecklings teori börjar barn under tankeoperationernas period (i låg- och
mellanstadiet, eller 7-11 års ålder) tänka mer som en vuxen, om än mer konkret. I det här
utvecklingsstadiet [är] ” [barns] förståelse av begrepp som förändring och jämförelse, fysisk
snarare än abstrakt. Eftersom deras förståelse är fortfarande förankrad i vad som är konkret
och fysiskt, kan de ha svårigheter att få hjälp av elektronisk metadata även om de kan läsa
anvisningarna och navigera över skärmen” [min övers.] (Cooper 2005, s. 288).

För att använda informationsteknik i enlighet med barnets utvecklingsnivå krävs att barnets
kognitiva färdigheter står i paritet med uppgiftens svårighetsgrad. Det är svårt att veta om
Cooper och andra menar att en för tidig introduktion till informationsteknik är skadlig för
barns kognitiva utveckling eller bara olämplig ur ett tillgodogörandeperspektiv. Det är värt att
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påpeka att det motoriska kravet för användningen av vissa digitala verktyg som exempelvis
surfplattor har minskats och nu möjliggjort för riktigt små barn att kunna använda dessa
digitala verktyg. Självklart ska barnets vistelse i digitala miljöer inte hämma förmågor eller
verklighetsuppfattningen negativt. Digitala verktyg ska hjälpa barn att få en riktig bild av sin
omvärld och dess innehåll, förbättra barnets förståelse av sig själv och sin egen förmåga.

Utveckling av de sociala, kognitiva fysiska och känslomässiga domänerna påverkar varandra.
Exempelvis underlättar förmågan till muntlig kommunikation barnets kognitiva färdigheter
eftersom det då kan lära av andra. Vad som kan vara lämpligt ur ett utvecklingsmässigt
perspektiv måste ta hänsyn till hur dessa förmågor är intrikat länkade med varandra (Cooper
2005 s. 287).
”Medan utvecklingsstadier förekommer i en ordnad utvecklingsföljd och nya kunskaper
bygger på de gamla, skiljer sig hastigheten i barns utveckling även hos jämnåriga barn… ett
enskilt barn kan utvecklas ojämnt inom olika domäner” [min övers.] (ibid., s. 289). Med tanke
på de olikheter som finns mellan barn som går i samma klass måste datorer och mjukvaror
som används i ett klassrum erbjuda valmöjligheter, t.ex. mellan tangentbord och peka och
klicka-funktion för navigering menar Cooper (2005).

I detta sammanhang är det lämpligt att nämna den svenske barnläkaren och hjärnforskaren
Hugo Lagercrantz som bland annat har undersökt hur barns hjärnor utvecklas. Lagercrantz
ställer sig kritisk till att förskolor använder sig av informationsteknik för väldigt små barn.
Hans tre huvudinvändningar är:
”det fragmenterar uppmärksamheten och försämrar koncentrationen… surfplattor förvrider
barnens uppfattning om naturen... de tar tid från den spontana leken” (svt.se, Nyheter, 2012-
10-03). Han menar vidare att barn i tidig ålder “behöver den direkta kontakten, att prata med
föräldrarna, sitta i knät och läsa ramsor”, vilket enligt hans uppfattning inte kan ersättas av
surfplattor eller tv-tittande. (Ibid.)

3.5 Barnvänlig informationsteknik
Hur dataanvändning påverkar kognitiv utveckling, social utveckling och fysisk utveckling har
undersökts i olika studier. Resultaten av denna forskning kan ge vägledning och bättre
förståelse för hur barn interagerar med digitala verktyg – både mentalt och fysiskt.
 Mycket kritik har riktats mot datoranvändningens inverkan på barn och ungas sociala- och
fysiska utveckling. Nedanstående titlar sammanställda av Yan & Fischer ger en vägledning
om på vilka områden man hyser särskilda farhågor:

”1. Internet addiction (Davis, Smith, Rodrigue, and Pulvers, 1999; Griffiths, 1997; Young, 1996),
2 . social identity and personality (Turkle, 1984, 1995; Ike, 1997), gender difference and stereotype
(Rocheleau, 1995; Schott and Selwyn, 2000),
3. computer anxiety and phobia (Weil, Rosen, and Sears, 1987),
4. social interaction and socialization (Crook, 1992; Freeman and Somerindyke, 2001; Lawhorn, Ennis,
and Lawhorn, 1996; McKenna, 1999),
5. life intrusion, privacy, and on-line predators (U.S. Federal Trade Commission, 1998; Bremer and
Rauch, 1998)”
(Yan & Fischer 2004 s. 44).

Omfattande studier har gjorts mellan åren 1996-2002 av samband mellan Internetanvändning
och ensamhet och depression bland tonåringar. Dessa visar att en av de faktorer som har
bidragit till en minskning av psykiska problem som depression hos tonåringar har varit
utvecklingen av kommunikation via Internet menar Yan & Fischer (2004). En annan faktor
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som minskar negativa psykiska effekter är ”att lära barn att använda datorer klokare över tid”
[min övers.] (Yan & Fischer 2004, s. 45). Detta visar vikten av pedagogens,
barnbibliotekariens eller föräldrars roll för att vägleda och lära barn en klok och balanserad
datoranvändning. “Used well, computers can make a unique and substantial contribution to
the education of young children”. (Clements & Samara 2003 s. 40) Clements & Samara
poängterar också att barns datoanvändning bör åtföljas av restriktioner genom
överenskommelser. De förordar en begränsning till högst två timmars datoranvändning per
dygn eftersom längre arbetstid genererar isolering och begränsar kommunikation och
kreativitet.

Inom kognitionsutvecklingsfältet har Yan & Fischer jämfört hur vuxna och barn utvecklar
sina navigeringsfärdigheter i en digital miljö: ”det finns inte några tydliga bevis för skillnader
i utveckling av generella färdigheter i navigering mellan barn och vuxna” [min övers.] (Yan &
Fischer 2004, s. 43) En annan studie undersökte hur 11-12 åriga barn förstod tre typer av
navigeringsikoner: illustrationer, text och en kombination av båda två. Resultaten visade att
generiska ikoner som barn är bekanta med i sitt dagliga liv, oavsett om det var bildikoner eller
textikoner, var nyckeln till effektiv navigering för dem (Yan & Fischer 2004, s. 45).

Andra studier har undersökt rent fysiska aspekter av barns användning av datorer. De
vanligaste problemen man identifierat är förslitningsskador, synförsämringar, huvud-, nack-
och ryggproblem. ( Ibid. , s. 45).

Man har föga förvånande funnit tydliga skillnader i behärskningen av olika fysiska gränssnitt.
De yngre barnen har svårare att använda mus och joystick än pekskärm och tangentbord. Man
kan notera en konsekvent förbättring med ökande ålder, med behärskning av alla fyra
gränssnitten vid omkring åtta års ålder, då ett barns ben och muskler i fingrar, handleder och
armar utvecklats tillräckligt. Dock kan man se individuella variationer mellan barn i samma
åldersgrupp (Ibid. , s.45.f). Även Cooper konstaterar att stora tangentbord fungerar bra för
barn, men inte lika bra som tryckkänsliga skärmar. Att peka på en skärm är mer intuitivt än att
skriva in ett svar eller ett kommando med ett tangentbord (Cooper 2005, s. 296.f).
Att surfplattor är populära bland barn är inte förvånande. Det taktila gränssnittet är idealiskt
för yngre barn jämfört med andra fysiska gränssnitt.

Principer för användarvänlighet är synnerligen giltiga vad beträffar barn. Cooper menar att
konkretion och konsekvens, användning av visuella symboler och lägre krav på finmotorik är
principer som gör användningen av digitala verktyg passande för barn. Materialet på skärmen
skall ha en enkel och konkret presentation. Olika färger som representerar olika objekt hjälper
barn att enklare skilja mellan objekten.
Till exempel bör ikoner, text, knappar och hjälptexter visas på samma plats på varje skärm för
att göra det lättare för barn att orientera sig i ett program. (Cooper 2005 s. 298)
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har i sin bok Bland barn och datorer, lärandets
villkor i mötet med nya medier kommit med intressanta slutsatser utifrån ett projekt vid namn
LärIT. Genom projektet LärIT ville författarna undersöka vad det innebar att använda datorer
i olika förskole- och skolmiljöer. Deras slutsatser överensstämmer med dem som dragits i
andra internationella studier inom detta område. De menar att datoranvändning erbjuder rum
för samspel, lärande och dess fördjupning, ofta är lustfyllt och kreativt och kan via den
grafiska miljön fördjupa lärandet (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001 s. 99).
Vid sida av alla de förtjänster som datoranvändning har för barn i yngre åldrar och inom
förskolor och skolor poängterar författarna att denna användning dock påverkas starkt av
pedagogens hållning (Alexandersson et al.  2001,  s. 74).
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Principer för användarvänlighet är till hjälp för designers och skapare av dataprogram och
spel riktade till barn men är också intressanta för föräldrar och pedagoger inför val av
lämpliga datorprogram och spel. Det som är mest avgörande för att förhindra problem i
samband med barns användning av informationsteknik är att vuxna, pedagoger och
barnbibliotekarier vägleder barnen, både beträffande val av lämpliga datorprogram och under
användningen av desamma.

4 Barns relation till informationsteknik

I detta avsnitt tänker jag redovisa statistik som visar i vilken omfattning barn använder sig av
digitala media i Sverige. Vilka digitala medier används mest, i vilken omfattning och av vilka
åldersgrupper? Jag kommer även att redovisa könsmässiga skillnader i medieanvändningen.
Avslutningsvis kommer jag att resonera kring de nya former av läsande och lekande som
kännetecknar vår tid – dvs. att läsa e-böcker och att leka digitalt.

4.1 Barns fascination för det digitala
De flesta barn i dag använder sig av media och digitala verktyg långt innan de börjar sin
formella dataundervisning i skolan. Barn lär sig använda datorer helt på egen hand eller
genom att observera sina föräldrar eller större syskon. De ser hur föräldrarna tar hjälp av
datorer oftare än böcker (Cooper 2005).

Varför är barn så attraherade av digitala medier? Vad erbjuder digitala medier och
informationsteknologi som är så lockande för barn?
”Den digitala tekniken har potential att förföra barn med färg, rörelse, ljud och interaktion.
Den svarar på ett barns inmatning på ett mycket omedelbart och tillfredsställande sätt. Det ger
barnet möjlighet att få saker att hända omedelbart” menar Cooper [min övers.] (2005, s.
286.f).
Appelberg & Eriksson (1999) redovisar i sin bok  Barn erövrar datorn – en utmaning för
vuxna,  en undersökning om vad som förklarar barns lust att arbeta med digitala verktyg.
Undersökningen gällde visserligen barn med funktionshinder men jag anser att den är giltig
även för barn utan funktionshinder:

1. Datorn svarar genast.
2. Datorn gör inte elever som gör misstag generade.
3. Datorn låter eleven arbeta i egen takt.
4. Datorn uppfattas som mer rättvis än läraren

(Appelberg & Eriksson 1999, s. 36).

Författarna listar också en rad andra fördelar med datoranvändning som anses gälla alla barn.
Dessa fördelar kan till stor del förklara barns fascination för digitala verktyg:

  ”Datorn förenklar och renodlar
    Datorn fångar uppmärksamheten
    Datorn strukturerar träningen
    Datorn erbjuder samtalsämnen
    Datorn ger visuellt stöd
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    Datorn repeterar
    Datorn minimerar sociala krav
    Datorn ger tydlig återkoppling
    Datorn kopplar ihop flera sinnen
    Datorn individualiserar
    Datorn tränar barns förmåga att tänka”
 (Appelberg & Eriksson 1999, s. 36)

Att lära sig informationsteknik och dess regler och koder tycks för barn vara som att lära sig
ett språk – och det går därför snabbare för barn än för vuxna. Ann-Marie Pendrill, professor
vid Göteborgs universitet som intresserat sig för olika former av lärande utanför klassrummet,
skriver i sin artikel Barn kan - men vågar skolan? (2004) om barns skicklighet i att erövra
datorvärlden:

”Barns relation till datorer fascinerar. Lekande lätt provar de, upptäcker nya finesser, ritar,
installerar, lär sig. Några kommer så småningom att bli familjens datakonsulter eller skolans
nätverkstekniker och vuxna kan upptäcka att de behöver barnens hjälp med program. Barnen lär
genom lek – och de har mycket mer tid och tålamod att prova det ena programmet efter det andra ”
(Pendrill 2013-12-04).

4.2 Fakta och statistik om barns användning av informationsteknik
Användningen har både ökat och gått ner i åldrarna (0-8 års ålder)
Statens medieråd rapporterar i Småungar & medier 2012/13  att de under 2013 undersökt
medieanvändningen hos barn och unga i åldrarna 0-18 till skillnad från 2010 då åldersgruppen
var 2-16 år. Det som är vanligast bland barn under 2 år är bokläsning, eller snarare föräldrars
högläsning enligt Medierådet (Statens medieråd, Småungar & medier, ungar & medier 2013-
12-04).

Användningen av Internet både via datorer och i mobil har ökat betydligt
Bland 2-4 åringar har den dagliga Internetanvändningen tredubblats; från 3 % till 9 % och
användningen bland 5-8 åringar har ökat från 6 % till 17 % jämfört med år 2010.
Användningen av Internet i mobilen var år 2010 noll medan 8 % av 2-4-åringarna och 10 %
av 5-8-åringarna använder Internet i mobilen år 2013 ( Ibid. 2013-12-04).
81 % av 9-åringarna använder Internet några gånger i veckan eller oftare (62 % 2010) och 82
% av 12-åringarna gör det dagligen (47 % 2010). Den mesta Internetanvändning sker i
mobilen enligt rapporten. 39 % av 9-12-åringarna använde Internet i mobilen dagligen år
2010 och 2012/13 var siffran uppe i 53 %. Bland 13-16-åringar är denna ökning från 80 % år
2010 till 88 % år 2013 enligt medierådets rapport (Statens medieråd, Småungar & medier,
ungar & medier 2013-12-04).

Användningen utifrån popularitet
Bland barn i 2 till 8 års ålder är tv-tittande mest populärt. Som jag nämnde innan är föräldrars
högläsning av böcker den vanligaste användningen av Internet för barn under 2 år. Tv-
tittandet minskas sedan kontinuerligt tills barnen når tonåren( Ibid. 2013-12-04).

Sociala medier är populärast bland äldre barn
32 % av 9-12-åringarna spelar datorspel dagligen och 29 % lyssnar på musik dagligen.
Därefter kommer användning av sociala medier som Facebook. Bland 13-16-åringarna är
motsvarande siffra 71 %.
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Intresset för nyheter har ökat i samtliga åldersgrupper, jämfört med år 2010. Dessa siffror för
9-12-åringarna är 31 % och för 13-16-åringarna 70 % (Statens medieråd, Småungar & medier,
ungar & medier 2013-12-04).

Könsskillnader i mediaanvändningen
Skillnaden mellan pojkars och flickors medieanvändning blir allt större med ökande ålder.
Datorpel är det område där skillnader mellan könen förekommer tidigast och blir väldigt
tydliga enlig medierådet (Statens medieråd, Småungar & medier, ungar & medier 2013-12-
04).

Val av spel börjar skilja sig mellan flickor och pojkar redan från 2-4 års ålder. Bland 5-8-
åringar finns det endast ett spel gemensamt på respektive topp 5-lista för de populäraste
spelen. Frekvens och omfattning för spelandet bland 5-8-åringarna är 39 % bland pojkar med
minst en timme per dygn och 13 % bland flickor.
Könsskillnaderna ökar tills barn når 16-årsåldern. Flickor lägger mer tid än pojkar på sociala
medier. Flickor är aktivare än pojkar i att läsa bloggar och använda mobilen medan pojkar
spelar mer datorspel och ser mer på YouTube-klipp och porr än flickor. Användningen av
datorspel bland 15-åriga flickor är 0 % medan varannan 15-årig pojke spelar minst 3 timmar
per dag enligt rapporten. (Ibid. 2013-12-04)

4.3 Att leka digitalt
Som jag ovan beskrivit finns det egenskaper hos informationstekniken och digitala verktyg
som attraherar barn och ungdomar väldigt mycket. Bilder, ljud, rörelser och interaktionen är
några av de egenskaper barn uppskattar i informationstekniken. Digitala verktyg renodlar,
fångar uppmärksamhet, strukturerar träning och ger tydlig återkoppling. När det gäller
dataspel eller andra lekar i digital form, så finns det också ett annat element som attraherar,
och det är själva lekandet i sig.
Om man utgår ifrån det att det finns vissa element i vanlig lek som är lockande för människor,
som ger spänning, väcker deras intresse, tävlingslust och kreativitet, lockar till fortsatt
nyfikenhet och problemlösning i en lustfylld cirkel, så kan man konstatera att alla dessa
element i högsta grad finns representerade även i digital lek.

Vilken betydelse har leken för barns utveckling och inlärning? Vilka förmågor väcks och
förstärks hos barn när de leker? Svaret på denna fråga ryms tyvärr inte inom ramen för den
här uppsatsen. Det är intressant att i sammanhanget notera att Säljö (2002) skriver att
informationsteknikentusiaster hyser förhoppningen att tekniken skall sudda ut gränserna
mellan lek och lärande. En av de populäraste formerna av datoranvändning bland barn och
ungdomar är trots allt datorspelande.
Författarna Alexandersson, Linderoth och Lindö konstaterar i sin bok Bland barn och datorer
(2001) att ”datorspel är kanske den vanligaste formen av edutainment [där lärande åtföljs av
underhållning , min ant.] som har ambitioner att såväl underhålla som att bidra till lärande”(s.
27). Alexandersson et al. poängterar att de med datorspel endast avser den pedagogiska
sortens datorspel. De virtuella världarna och miljöerna i pedagogiska datorspel fungerar väl
som läro-miljö eftersom navigerandet mellan olika rum och användandet av olika funktioner
samtidigt tjänar till att strukturera informationen och övningsmomenten (Ibid, s. 33).

Appelberg & Erikson skriver i sin bok att inom förskolepedagogiken har lek i alla dess former
stor betydelse för barns inlärning och utveckling. Författarna menar att ”ur ett pedagogiskt
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perspektiv [finns det] några karaktäriska drag i leken som kan ligga till grund för varför man
skall låta små barn leka med hjälp av datorn”
(Appelberg & Erikson 1999, s. 31).

”Genom leken lär barnet känna sig självt, får kunskaper om sig självt och om omvärlden…
Leken ger möjligheter för barn att omvandla verkligheten till symboliska representationer av
omvärlden… I leken ges möjligheter för barnen att praktisera nya kunskaper och färdigheter
och tidigare inlärning kan konsolideras… ’I de socialt koordinerade handlingar som sker
gnom lek och spel lär sig barnen att kontrollera sitt beteende’” (Appelberg & Erikson 1999, s.
31.f).

Hur kan lekar i digital form påverka barns förmåga och utveckling? Appelberg & Eriksson
(1999) svarar på denna fråga genom att exemplifiera med en studie där barn använde sig av
ett digitalt lekprogram kallat KidPix.
Leken går till som så att” barnen diktar upp historier iscensatta som en lek. Huvudinnehållet
är de fantasihandlingar och fantasifigurer som uppstår i kommunikationen barnen emellan.
Ibland startar leken en lekidé och barnen kommer överens om hur leken skall gå till… leken
kan efter en stund övergå till att barnen blir helt uppslukade av aktiviteten att t.ex. bygga och
konstruera en modell av något” (Ibid. ,  s. 32). Författarna menar att genom de symboliska
uttrycksformer som barn upptäcker under lekens gång kan barnen berätta en historia [som de
skapar själva med hjälp av dessa symboler: min. ant.] eller meddela ett personligt budskap.
Enligt författarna kan i sådana former av lekar ”barnens begynnande förmåga att tänka och
utrycka sig med hjälp av modeller” avslöjas. Med lek vid datorn kan barn också uppleva en ny
dimension av någonting som i en vanlig lek ej är möjligt för dem. Exempelvis kan barn med
rörelsehinder genom digital lek delta i en lek som kurragömma. (Ibid. , s.32. f).

4.4 E-böcker skapar nya kontexter
Uppkomsten av e-böcker har väckt frågor kring hur, och om, dessa skiljer sig från
pappersböcker beträffande egenskaper och läsupplevelse. Hur påverkar en bok i elektronisk
form läsupplevelsen och kontexten för exempelvis barn och unga?

Aidan Chambers konstaterar i sin bok Böcker inom och omkring oss (2011) att
”skillnaden mellan en bok och alla andra sätt att leverera en text ligger i själva definitionen av
en bok. Så länge alla de grundläggande element som ingår i definitionen av en bok finns där
så är det en bok ”(Chambers 2011, s. 113). Med andra ord är det inte en boks form eller det
sätt på vilket en text levereras som är avgörande för om en bok är en bok. Chambers
definierar en bok genom det följande:

• En bok är sammansatt av ett antal sidor.
• En bok är en följd av sidor
• I en bok framträder meningsbärande tecken
• Alla sidor i en bok är sammanbundna
• En bok har en given ordning, en form av kommunikation bestämd av textens författare

En bok har enligt Chambers två slags auktoriteter:
• Författarens primära auktoritet (författaren som har ordnat ord och sidor i en viss

bestämd ordning och låtit den bindas på ett visst sätt).
• Auktoriteten hos användaren/läsaren (läsaren kan göra vad den vill med boken; riva av

sidorna och använda dem till vad som helst eller läsa den och acceptera författarens
ordning och avsikt).
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Enligt min uppfattning uppfyller böcker i digital form samtliga Chambers kriterier för vad
som är en bok. Det finns dock enligt Chambers en del egenskaper hos digitala böcker som
skapar annorlunda läsupplevelser och därmed nya kontexter.
Texter i digital form har inte den integritet som texter i pappersböcker har eftersom läsaren
efter egen vilja kan ändra textens form och storlek, menar Chambers (2011). En annan
företeelse som skiljer en digital bok från en pappersbok är att läsaren inte lika lätt kan bilda
sig en uppfattning om hur lång boken i fråga är. Detta innebär att läsaren inte får vetskap om
hur mycket energi och tid som måste läggas ner på läsningen för att läsningen av boken ska
slutföras.

Traditionellt sätt brukar man vid läsning av en bok slå upp de svåra orden i en ordbok. I en e-
bok har man möjligheten att genom att klicka på ett obekant ord länkas till en ordbok eller ett
uppslagsverk. Man kan också ändra bokens typsnitt eller teckenstorlek för att passa ens egna
preferenser eller synförmåga.

Det enskilt största problemet med e-böcker är deras reproducerbarhet. Genom ett knapptryck
kan man kopiera hela boken, vilket föranlett förlag och andra rättighetsinnehavare att
kringgärda e-böcker med olika begränsningar och att ta höjd för beräknade förluster genom
höga avgifter. Detta har blivit ett särskilt stort problem för biblioteksverksamhet där
tillhandahållandet av e-böcker skapat stora ekonomiska bekymmer för biblioteken. Skulle
dessa problem överkommas kan man utan svårighet se enorm potential för det framtida e-
biblioteket.

5 Analys, diskussion & resultat

Jag ämnar i det här kapitlet börja med att försöka besvara min första frågeställning: Varför är
barn fascinerade av informationsteknik?
Därefter diskuterar jag hur barn kan tänkas vilja använda barnbiblioteket i framtiden som är
min andra frågeställning. Utifrån studier om barns utveckling och lärande i digitala miljöer
redovisar jag vad som talar för eller emot barnperspektivet – d.v.s. att utgå ifrån barns behov
och förutsättningar. Avslutningsvis diskuterar jag möjliga riktningar för barnbibliotekens
digitala strategi.

5.1 Barns tidiga introduktion till informationsteknik
Barns utveckling och lärande påverkas av de redskap som de erbjuds i sin givna kultur.
Förändring och utveckling hos ett barns tänkande, lärande och beteende sker genom social
interaktion. De fysiska och intellektuella redskapen spelar en understödjande roll i
förmedlandet och överförandet av erfarenheter och kunskaper. Man kan påstå att
informationstekniken är en av vår kulturs viktigaste intellektuella och fysiska redskap och har
ett stort inflytande på dagens barn redan från mycket unga år. Barns allt tidigare kulturella
möte med informationsteknik som redskap är en viktig faktor för deras relation till
informationsteknik och fascination för den senare i livet.

Informationstekniken lockar barn
En viktig förklaring till informationsteknikens lockelse för barn ligger i dess egenskaper.
Genom färg, bild, rörelser, ljud och interaktivitet fångar informationstekniken barns
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uppmärksamhet. Den svarar på barns behov på ett mycket omedelbart och tillfredsställande
sätt och gör det möjligt för barn att få saker att hända omedelbart.

Informationsteknikens egenskap och karaktär
Det finns en annan viktig aspekt av att arbeta med informationsteknik som kan förklara barns
fascination för den – dess förmåga att förenkla och renodla. Den strukturerar träningen och
erbjuder sig som samtalsämne. Barn behöver – särskilt i tidig ålder – konkreta förklaringar
och visuellt stöd för att förstå en lek eller en skoluppgift, och detta är något som
informationstekniken oftast kan erbjuda. Datorer repeterar, svarar genast och ger tydlig
återkoppling, kopplar ihop flera sinnen, individualiserar och tränar barns förmåga att tänka.
Datorn gör inte heller barn generade när de gör misstag och uppfattas som mer rättvis än
läraren, låter barnet arbeta i sin egen takt samt minimerar sociala krav.
Alla ovan redovisade egenskaper sammantagna ser jag som förklaringen till att barn är så
fascinerade av informationsteknik. En viktig komponent i denna utveckling är den taktila
interaktion som möjliggjorts under bara de senaste åren med pekskärmens lansering. Detta har
i sin tur öppnat marknaden för applikationer riktade till barn och ungdomar för både
underhållnings- och studieändamål och förklarar varför användningen av informationsteknik
har gått ner i ålder.

5.2 Hur kan barn tänkas vilja använda barnbiblioteken i framtiden?
Barn som nu växer upp i dagens informationssamhälle har andra möjligheter till – och därför
andra krav på – underhållning, inlärning och kommunikation, än tryckt text, papper och
penna. Barnbibliotek idag bör därför prioritera digitala resurser som riktar sig till barn utan att
för den skull överge pappersböcker, tidningar och tidskrifter.

Den grupp som barnbiblioteken borde uppmärksamma behovet av informationsteknik hos mer
än idag är barn i grundskoleåldern. 81 % av Sveriges barn från 9-års ålder och uppåt använder
redan Internet några gånger i veckan eller oftare. Det innehåll som är mest populärt i denna
grupp är sociala medier och musiklyssnande.

Biblioteksuppdraget har alltid haft ett pedagogiskt inslag som kan göra det svårt att dra
gränsen mellan skol- och biblioteksverksamhet. Det finns idag en rik flora av digital
edutainment som kan hjälpa barn att lära sig mer om matematik, astronomi, historia och
litteratur. Som konstaterades i ett tidigare kapitel borde biblioteket rikta in sig på barnens fria
tid utan att överge sitt pedagogiska uppdrag. Barnbibliotek skulle kunna tillhandahålla spel
och anordna tävlingar baserade på skönlitteratur riktade till barn i olika åldersgrupper?
Barnbiblioteken kan erbjuda digital musikverkstad, digital filmverkstad och digital fotohörna.
Barnbiblioteken bör över huvudtaget axla en ledande roll i samhället som ledsagare till vettigt
digitalt material och programvaror. Detta vore i sanning att förverkliga bibliotekets uppdrag
så som det är formulerat idag;
 ” Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur
utifrån deras behov och förutsättningar” (Regeringens proposition 2012/13:147, s. 25. , 2013–
11– 12).
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5.3 Vad talar emot att barnbibliotek tillhandahåller informationsteknik?
Som tidigare redovisats finns det invändningar mot väldigt unga barns användning av
informationsteknik. Den befaras kunna skapa koncentrationssvårigheter, isolering och hämma
barns kreativitet och fysiska aktivitet.
Detta kan tas som intäkt för att informationsteknik helt enkelt inte är lämpligt för barn. Å
andra sidan har vi måhända inte levt med tekniken tillräckligt länge för att kunna göra några
säkra bedömningar ännu. Moralpanik har onekligen drabbat de flesta teknikskiften.

Något annat som talar emot mer informationsteknik på barnbibliotek är att digitala verktyg
och vissa media (inte minst utlåning av e-böcker) är kostsamma för biblioteksverksamheten.
Men när det gäller valet av media för barn så är det inte bara budgetbegränsningar eller
digitala mediernas kostsamhet som gör att böcker och digitala medier ställs mot varandra utan
också prioriteringar som dikteras av bibliotekariernas attityd till dessa nya medier, menar
Rydsjö (1997).

Jag menar att det inte går att nog poängtera vikten av barnbibliotekariens roll för att vägleda
barn till goda applikationer och ett gott digitalt innehåll. Precis på samma sätt som gäller för
litteratur. Att tjäna som vägledare i den digitala mediadjungeln måste vara en av
barnbibliotekariens främsta uppgifter i framtiden.

Fördelarna med användningen av informationsteknik
Användningen av informationsteknik med lämpliga programvaror och appar, under pedagoger
eller barnbibliotekariers vägledning, förstärker barns kognitiva utveckling. Med hjälp av
informationsteknikens pedagogiska kvaliteter kan barns språkliga utveckling förstärkas.
Social interaktion runt en dator, lek och eget berättande främjar också språklig utveckling.
Genom tillhandahållandet av pedagogiska datorprogram och spel baserade på sagoböcker och
barnlitteratur kan barnbibliotek öka barns lust till annan litteratur och läsning. E-bokens
möjligheter att justera textformateringen ger en bättre anpassad läsupplevelse för barn med
lässvårigheter eller dyslexi. Fördelarna med en digital sagobok på en pekskärm är att barnet
med ett fingertryck kan frammana rörliga bilder och ljud som visar hur t.ex. ett avbildat djur
låter eller rör sig. Informationsteknik kan också frigöra funktionshindrade barn från fysiska
begränsningar i lek och umgänge med andra.

Den eventuella riktningen för barnbibliotekets digitalisering
Det framtida digitala barnbiblioteket kräver mera uppdaterade bibliotekarier som kan guida
barnen i det digra och ibland undermåliga utbudet av digital media. Detta behov syns idag
mest hos barn från grundskoleåldern och uppåt men kommer säkerligen att krypa ner längre i
åldrarna med tiden. Barnbibliotek bör ta denna efterfrågan på allvar och uppdatera sig för att
kunna svara upp mot behoven. Det framtida barnbiblioteket måste öka sin kunskap och
information om pedagogiska spel, programvaror och passande appar för olika ändamål riktade
till barn i olika åldersgrupper. Barnbibliotek bör tillhandahålla, presentera och låna ut digitala
medier precis som sker med böcker, tidskrifter, tidningar. Barnbiblioteket bör vara ett centrum
för att rådgöra och ge information om senaste pedagogiska appar , e–böcker, spel och
programvaror för att hjälpa föräldrar, barn och pedagoger.
Med hjälp av informationsteknikens potential att sudda ut gränserna mellan lek och lärande
kan barnbiblioteket förstärka barns språkutveckling och stimulera dem till läsning.
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5.4 Förslag till fortsatt forskning
Informationstekniken och dess inflytande på barn och deras utveckling är fortfarande ett
relativt outforskat ämne. Det finns nästan inga nya studier gjorda om användningen av
informationsteknik på barnbibliotek förutom Rydsjös undersökningar från 1997. De flesta
undersökningarna har gjorts i pedagogiska sammanhang på skolor eller förskolor och därför
behövs det mer dedikerad forskning om användning av informationsteknik inom bibliotek och
barnbibliotek. Man skulle kunna undersöka hur väl olika pedagogiska appar och
programvaror riktade till barn och ungdomar fungerar och hur barnbibliotek skall kunna nyttja
dessa i framtiden. Det vore också intressant om man kunde undersöka om Rydsjös tre olika
identifierade konflikter – d.v.s. resurskonflikten, kompetenskonflikten och målkonflikten,
gäller än idag.

5.5 Reflektioner
Det som jag upplevt som en svaghet i min undersökning var bristen på statistik över
användningen av informationsteknik på barnbibliotek till skillnad från vuxenbibliotek. Det
vore väldigt intressant att veta vilka sorters digitala medier som barnbibliotek tillhandahåller
idag, hur barn och ungdomar använder informationsteknik och för vilka ändamål.

6 Sammanfattning

Vi lever i en digital tidsålder. Det innebär att informationstekniken berör våra liv i alla sina
former. Informationstekniken har blivit ett viktig kulturellt, intellektuellt och fysiskt redskap i
vårt samhälle och formar nu samspelet mellan människor. Nyttjandet av informationsteknik är
en vardaglig aktivitet i barn och ungas liv idag. De använder sig av digitala medier i hemmet,
i skola och på fritids. De lär sig använda datorer även innan de börjar sin formella
dataundervisning genom skolan, genom att observera sina syskon, föräldrar och andra vuxna.
Barn och unga i den digitala tidsåldern leker, läser, skriver, lär sig och kommunicerar med
andra med hjälp av informationsteknik. Barndomen har tack vare informationsteknik och nya
medievanor blivit annorlunda både till form och innebörd. Detta berör rimligen också
barnbiblioteken. Barnbibliotek har i sitt uppdrag att enligt bibliotekslagen, främja
språkutveckling, stimulera läsning och erbjuda litteratur utifrån barn och ungas behov och
förutsättningar. Barnbibliotek är en plats för barn och ungdomars självvalda lärande och
deltagande i kulturlivet under sin fria tid. Därför blir det allt viktigare hur barnbibliotek
tillhandahåller och tillgängliggör information, kunskap och kultur utifrån barns egna
förutsättningar, behov och medievanor.
Denna uppsats undersöker hur barns utveckling påverkas av informationsteknik. Hur
informationsteknik kan hjälpa barn och unga i deras utveckling och lärande. Om
informationsteknik har potential att påverka barns utveckling positivt och hur barnbibliotek
kan nyttja informationsteknik för att inviga barn och ungdomar i litteraturen och kulturen med
större hänsyn till barns nya medievanor. Kan informationsteknik få en större plats på
barnbiblioteken och tillåtas spela en jämställd roll med traditionella böcker? Vad kan
barnbibliotek tillhandahålla barn och ungdomar genom informationsteknik? Kan
barnbibliotek närma sig barn och ungdomarna genom barns egna medievanor för att
genomföra sitt uppdrag?
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