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Barn och barndom 
i Nätskugga

CHRISTINA OLIN-SCHELLER & CARIN ROOS

Allt oftare hör man begreppet »digital delaktighet« och IT-
minister Anna-Karin Hatt pratar om »digitalt innanförskap« som
ett av sina sju teman i arbetet med en digital agenda för Sverige.
Till denna agenda hör bland annat Jordbruksverkets satsning på
utbyggnad av bredband i glesbygd (Jordbruksverket, 2011). Även
Sveriges regering (2011) lyfter via Näringslivsdepartementet
fram en sammanhållen strategi och digital agenda som sätter må-
len för den digitala utvecklingen i Sverige. Ett av målen är att
landet ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möj-
ligheter (Näringslivsdepartementet 2011, s. 15). Här ses IT som
en viktig faktor för social välfärd och ekonomisk tillväxt. Särskilt
viktig, menar regeringen, är IT för att »medborgare kan utöva
delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsätt-
ningar« (s.13). Ytterligare en satsning på att öka digital delaktig-
het och minska digitala klyftor är kampanjen Digidel 2013
(www.digidel.se) som startades 2009 (huvudsansvarig är Stiftel-
sen för Internetinfrastruktur/se). Målsättningen med denna sats-
ning är att olika folkbildningsförbund och bibliotek ska samverka
för att öka kunskapen om Internets olika användningsområden.
På hemsidan slås fast att ytterst »är det en fråga om demokrati, att
kunna vara delaktig i samhällsutvecklingen« (www.digidel.se).
Intresset för att digitalisera svenskarna är således stort. Också sko-
lan och lärare är föremål för satsningar av olika aktörer inom
skolsektorn (se Åkerlund, 2013, s. 63–65 för en översikt). 

När det gäller skolans verksamhet bevakar Skolverket ut-
vecklingen av elevers digitala kompetens och lyfter regelbundet
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fram IT-frågor i nyhetsbrevet It i skolan (www.
skolverket.se/om-oss/nyhetsbrev) och i blog-
gar (http://omvarld.blogg.skolverket.se). De
nya styrdokumenten för grundskolan och
gymnasiet kan sägas förutsätta att skolorna
har tillgång till Internet och målet är att elev-
erna ska utveckla såväl digital kompetens
som förmågor som möjliggör digital delak-
tighet på alla stadier. Vad är då digital delak-
tighet och hur kan den beskrivas för olika
generationer och i relation till olika geogra-
fiska platser? I denna artikel belyser vi förut-
sättningar för digital delaktighet bland barn
och unga i en skola belägen i en glesbygdsort
i Mellansverige. Vi riktar ett särskilt fokus
mot delaktighet i relation till barnens digitala
miljö i och utanför skolan. I artikeln redo-
visas resultat från en studie där vi kartlagt
några av dessa barns användning av digitala
medier i och utanför skolan, samt uppfatt-
ningar om digitala medier och mediean-
vändning som är synliga i barns och pedago-
gers handlingar och utsagor.

Bakgrund

Svensk forskning om barn har formats av en
stark inriktning på urbanitets- och moderni-
tetsfrågor, där studier av barn ofta utgått från
klass- och etnicitetsproblematik (Hansen,
1990; Waara, 1996; Skolverket, 2000; Ny-
ström, 2009; Weiner & Örhn, 2009; Ahrén,
2010). Forskningen visar också att landsbyg-
den och det rurala allt oftare betraktas som
stadens »Andra« (Andersson & Jansson,
2012) och att stadsbarnens villkor riskerar att
göras till norm i människors tankevärld om
hur alla barns livsvillkor ser ut (Halberstam,
2005). Bilden av glesbygdsbarn tenderar
också att antingen vara romantiserande där
barn i glesbygd framstår som skogens, det
lantliga och det lyckliga barfotaspringandets
barn, eller det motsatta – de förfördelade, illa
utbildade och bortglömda barnen. Olin Pet-
tersson (2011) berättar om en idealiserad bild

av livet på landet som har sina rötter i
upplysningstiden och skriver att redan då be-
skrevs landsbygden som »ett söndagslandskap
för rekreation« (s.14) och menar att denna
skeva bild har förföljt oss sedan dess. Den har
också hindrat landsbygden och särskilt gles-
bygden att utvecklas utifrån sina egna villkor
menar hon.

I skillnaden mellan urbant och ruralt är
synen på och uppfattningar om medieland-
skapets inflytande och utbredning särskilt
belysande (Green, 2010). Eftersom produk-
tionen av massmedier är urbant dominerad,
skildras landsbygden ofta ur stadens perspek-
tiv. Digitaliseringen innebär dock att förut-
sättningarna för denna dominans har poten-
tial att förändras (Andersson & Jansson,
2012). Flera studier konstaterar emellertid
att utbyggnad och utveckling av bredband
och annan digital infrastruktur går långsamt
utanför tätorter och att landsbygden därige-
nom riskerar att hamna på efterkälken (Bak-
ardjieva & Williams, 2010; Green, 2010).
Ibland talas om en framväxt av en »global
landsbygd«. Här uppfattas digitaliseringen
som en viktig resurs som kan innebära ökad
social sammanhållning (Andersson & Jans-
son, 2012; Green, 2010; Woods, 2005). Sam-
tidigt, menar Andersson & Jansson (2012) att
samhällets ökade digitalisering också kan
innebära det motsatta – nämligen segrega-
tion för grupper av människor och geogra-
fiska platser som inte deltar aktivt i denna ut-
veckling. Medierådets regelbundna kartlägg-
ningar visar dock tydligt att digitaliseringen
generellt ökar i Sverige och att ökningen är
störst bland de riktigt små barnen. Även
barn i ålderspannet upp till 10–13 år beskrivs
som flitiga internetanvändare (Medierådet,
2010). I Medierådets kartläggningar fram-
kommer däremot inga regionala perspektiv
och vi vet därför inte mycket om förutsätt-
ningarna för digital delaktighet bland barn
och unga i glesbygd eftersom beskrivningar
av uppfattningar om och denna grupps
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användningsmönster av mobiltelefoner,
datorer och Internet, är få (Buckingham,
2008). Det finns dock forskning som visar att
en grupp barn och unga är vad som ibland
betecknas som »från- eller bortkopplade«
(Helsper & Eynon, 2010; Helsper, 2010;
Zimic, 2010; Bortkopplad, 2013). Denna ar-
tikel, som belyser digital delaktighet bland
barn och unga i en glesbygdsort, är ett bidrag
till denna kunskapslucka.

Digital delaktighet

Begreppet delaktighet i sig kan ytterst för-
ankras och definieras med utgångspunkt i
FN:s Barnkonvention och då särskilt i artikel
12.1 som säger att barn har rätt att uttrycka
sina åsikter men framför allt att »barnets åsik-
ter skall tillmätas betydelse« (FN Barnkon-
ventionen art. 12.1). Detta är inte alls någon
självklarhet, varken i forskningssammanhang
eller i den pedagogiska praktiken, vilket har
framhållits av många (Cremin, Mason &
Busher, 2011; Fielding, 2004; Lindgren &
Sparrman, 2003; McIntyre, Pedder & Rud-
duck 2005; Robinson & Taylor, 2007;
Roos, 2012). Von Wright (2001) skriver till
exempel att de vuxna som arbetar med barn
snarare talar om barn som vad istället för vem
och att det styr om verklig delaktighet sker.
Det är uppenbart att tillmätas betydelse inne-
bär praktiska konsekvenser för det som vux-
na gör med och för barn. Hart (1995) skapa-
de Delaktighetens stege (»The ladder of parti-
cipation«) vilken, menar Shier (2001a;
2001b), också har varit den teoribildning
och modell som påverkat pedagogers och
forskares medvetenhet om barns faktiska
delaktighet mest. Shier har också vidareut-
vecklat modellen. I Shiers (2001b) modell
handlar det om hur delaktigheten ser ut med
utgångspunkt i grader av deltagande i stigan-
de nivå. I modellen finns fem nivåer. Dessa
beskriver förutsättningar för att möjliggöra
barns delaktighet i beslut som rör dem:

1 barn blir lyssnade till 
2 barn får stöd att uttrycka sina åsikter och

synpunkter 
3 barns åsikter och synpunkter beaktas 
4 barn involveras i beslutsfattande processer
5 barn delar inflytande och ansvar över be-

slutsfattande 

I relation till vår studie är de sista två nivåer-
na viktiga eftersom en analys av dem sätter
fingret på barns medverkan i beslutsprocesser
kring digital miljö. I vårt sammanhang utgår
vi därför från att digital delaktighet handlar
om att barn involveras i beslutsfattande pro-
cesser, det vill säga med utgångspunkt i
punkt fyra. Detta innefattar att barn får stöd
inte bara för att uttrycka åsikter utifrån
Shiers punkt två, utan också om barns möj-
ligheter och tillåtelse att utveckla en be-
greppsvärld och ett språkbruk i relation till
digitala verktyg och digital miljö. I praktiken
innebär detta att få tillräckliga redskap för att
kunna förhålla sig till en digital miljö och
gradvis utveckla digital delaktighet. Att kun-
na förhålla sig till en digitaliserad undervis-
ning och därmed möjliggöra informerad
delaktighet kräver också en insocialisering i
det digitala språkbruket.

Även om begreppet digital delaktighet är
ofta återkommande, inte minst i samman-
hang som rör unga och skola, är det svårare
att hitta en enhetlig definition som beskriver
vad digital delaktighet innefattar. Också
Digidel 2013 menar att begreppet är svårt att
definiera och att innebörden växlar med ti-
den. Kampanjen utgår dock från en mycket
vid formulering om att det »handlar om att
dela kunskap om ett digitalt språk som ger
förutsättningar att verka i en digital demo-
krati« (www.digidel.se). Utan att egentligen
slå fast vad digital delaktighet är, menar Digi-
del 2013 att alla invånare i Sverige ska ha
möjlighet att vara digitalt delaktiga och att
digital delaktighet är en angelägenhet för alla
i samhället. Digidel 2013 menar vidare att
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viktiga faktorer för att öka den digitala del-
aktigheten är dels kunskap om hur man gör,
dels användbarhet och tillgänglighet för alla.
I Medierådets rapport (Findahl 2012) fram-
går att trots att Sverige har en topplacering
när det gäller tillgänglighet och användning
av digitala verktyg i internationella mätning-
ar och att en stor andel av befolkningen som
helhet dagligen använder Internet, är det
1.33 miljoner människor i landet som sällan
och/eller aldrig kopplar upp sig. Findahl på-
pekar dock att det inte enbart handlar om
tillgänglighet och kunskap för att mäta digi-
tal delaktighet – det är också nödvändigt
med en analys av hur Internet används. van
Dijk och Hacker (2003) påpekar att inne-
börden av det som ibland brukar kallas digi-
tala klyftor mellan generationer och sam-
hällsklasser ofta är förenklad. De menar att
det finns fyra barriärer mot digital delaktig-
het (ibid.: 315ff):
1 Psychological access vilket innefattar avsak-

nad av grundläggande digital erfarenhet
till följd av brist på intresse, eller motvilja
mot tekniktröskeln 

2 Material access där ingen dator och/eller
internetuppkoppling finns tillgänglig

3 Skills access som karaktäriseras av avsaknad
av kunskap eller digital förmåga orsakat av
brist på undervisning eller sociala nätverk 

4 Usage access vilket avser variationer i an-
vändningssätt 

Med utgångspunkt i ovanstående barriärer
och Shiers (2001b) delaktighetspunkter kan
man säga att digital delaktighet bygger på att
barriärerna är obefintliga eller svaga och att
klimatet mellan vuxna och barn i övrigt är til-
låtande och uppfyller Shiers fem punkter. Det
innebär då med utgångpunkt i kunskap om
och användning av digitala verktyg att föräl-
drar och pedagoger lyssnar på barn, respek-
terar och stödjer deras åsikter, och att man be-
aktar dessa åsikter. Det innebär vidare att barn
får möjlighet att inte bara involveras i besluts-

processer kring digitalisering utan också har
reellt inflytande och ansvar i detta.

Det går också att belysa digital delaktighet
genom olika användningsmönster beroende
av kulturella och sociala förmågor. Jenkins
(2006) menar att Internet präglas av så kallad
participatory culture – medskapande eller
deltagande kultur – och att delaktigheten på
så sätt är avhängig av på vilket sätt du har till-
träde till de förmågor som denna kultur krä-
ver. Det uppfattar vi alltså i denna studie inte
bara som delaktighet i och kunskap om, men
också medlemskap i en digitaliserad värld.
Den medskapande kulturen innefattar med-
lemskap i sociala medier, kollektiva samar-
betsformer och nya kreativa uttryckssätt (se
också Olin-Scheller & Wikström 2010).
Jenkins (2006) menar att inom den medska-
pande kulturen är varje medskapare öppen
för ny kunskap och för att förbättra sin för-
måga inom ett visst sammanhang. Här eta-
bleras också en informell lärmiljö som med-
för möjligheter till »peer-to-peer learning«
och en stark känsla av samhörighet och ge-
menskap bland användarna (Olin-Scheller &
Wikström 2010). Detta sätt att förhålla sig till
kommunikation, interaktion och lärande,
påpekar Jenkins (2006) vidare, kräver ett
ökat mått av källkritik och en förståelse för
att det digitala landskapet placerar aktörernas
handlingar i offentlighetens ljus. Den digitala
delaktigheten förutsätter alltså kompetenser
och förmågor som går långt utöver att läsa
och skriva i en traditionell bemärkelse. Inte
minst handlar dessa kompetenser – som
ibland benämns digital delaktighet eller infor-
mation literacy – om att beskriva användning
av multimodala medier, alltså när text blan-
das med bild, ljud och film (Selander & Kress
2011; Lundström & Olin-Scheller 2011).
Begreppet digital literacy kan alltså beskriva
som svårfångat och fokus för vår artikel är
inte i första hand att slå fast en enhetlig defi-
nition. Istället vill vi utifrån ovanstående dis-
kussion belysa förutsättningarna för att ut-
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veckla digital delaktighet bland barn och
unga på en skola i svensk glesbygd. 

Digital delaktighet och skolan

I styrdokumenten för den svenska grundsko-
lan är digitala hjälpmedel inskrivet i en rad
olika ämnen och kurser (Skolverket 2011).
Skolan blir i snabb takt alltmer datortät och
uppkopplad mot nätet och inom grundsko-
lan och gymnasiet finns idag många exempel
på undervisning där klasser och ämnen an-
vänder sig av digital teknik i form av iPads/
surfplattor, datorer med talsyntes, digitalka-
meror, projektorer, storbilds-teve, och inter-
aktiva tavlor. Även om få undersökningar
har hunnit studera dessa klassrum visar preli-
minära resultat från några pågående studier
att dessa hjälpmedel sannolikt förändrat sättet
att arbeta i klassrummet (Åkerlund, 2014;
Hultin & Westman, 2013). Flera systematis-
ka och vetenskapliga studier finns av de pro-
jekt där en dator per elev introducerats i
grundskolor, bland annat Falkenbergspro-
jektet (Hallerström, & Tallvid, 2008; Tallvid,
2010) ) och projektet UnosUno i Örebro
(Genlott & Grönlund, 2013). Dessa rappor-
ter ger en bild av att användning av digitala
hjälpmedel och verktyg är utbredd i svenska
klassrum och att majoriteten av eleverna har
god tillgång såväl till surfplattor och datorer
med internetuppkoppling, som till undervis-
ning som tar digital teknik och nya kommu-
nikations- och interaktionsmönster i bruk.

Metod och material

I denna artikel vill vi alltså mot bakgrund av
några resultat från den genomförda studien
där en grupp glesbygdsbarn står i fokus, be-
lysa och nyansera bilden av barns och ungas
digitala miljöer och möjligheter till digital
delaktighet. Datainsamling har skett i en
skola i glesbygdsmiljö under 2012. Skolan
har barn från förskoleklass till årskurs 6.

Dessa barn är fördelade på tre grupper: för-
skoleklass, årskurs 1–3 och årskurs 4–6.
Dessa tre grupper har varsitt klassrum som
hemvist. I anslutning till skolan finns också
en förskola och ett fritidshem. Den rappor-
terade studien gäller årskurserna 1–6. 

Innan studien startade inhämtades sam-
tycken från samtliga barn, föräldrar, pedago-
ger och personal på skolan, fritidshemmet
och förskolan. Studien omfattar 31 barn och
3 lärare och har en etnografisk ansats där vi
följt barnen under skoldagar och resor till
och från skolan (Hammersley, 2002; Heath
& Street, 2008). Observationerna ägde rum
regelbundet under vår- och höstterminerna
2012 och sammanlagt besökte två forskare
skolan vid 28 tillfällen. För att få en bild av
barnens vanor och användning av digitala
medier i skolan och hemma genomfördes en
enkät i två undervisningsgrupper, årskurs 1–3
(11 barn) respektive årskurs 4–6 (20 barn),
vid två olika tillfällen i klassernas respektive
klassrum. Vid båda tillfällena lästes frågorna
upp och barnen fick hjälp att reda ut fråge-
tecken (t.ex. hur frågorna var formulerade,
var kryssen skulle sättas, ordförståelse etc).
Den forskare som genomförde enkäten
medförde också en iPad och en smart telefon
för att ge en uppfattning om vad vi frågade
efter. Med fokus på förekomsten och an-
vändningen av Internet och digitala redskap
samt av uppkoppling till Internet, genom-
fördes dessutom observationer under och i
anslutning till skoldagen och intervjuer med
3 pedagoger och skolpersonal. 

Bearbetning av materialet har inneburit
en kvantitativ sammanställning av enkätens
resultat för de två grupperna separat. Det har
också inneburit en kvalitativ analys av obser-
vationsdata. Den kvalitativa delen har kom-
pletterat enkäternas resultat för att belysa di-
gital användning i skolmiljö och enkäten be-
skriver i huvudsak användning i hemmet
och på fritiden. På så sätt framträder en bild
av barnens totala medieanvändning med ut-
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gångspunkt i hur barnen själva svarar att de
använder Internet, datorer och mobiltelefo-
ner, men också hur det faktiskt sett ut under
observationstiden i skolmiljön.

Internet och mobiltelefoner 

Med utgångspunkt i de observationer på den
aktuella skolan, de intervjuer och den enkät
som utgör datamaterial för studien, kan vi
konstatera att den bild som exempelvis Me-
dierådet och olika forskningsstudier ger om
barns och ungas digitala miljöer i skolan och
på fritiden (ex. Åkerlund, 2014; Hultin &
Westman, 2013; Findahl, 2012) inte helt
stämmer överens med den bild som framträ-
der i bland barnen i glesbygdsorten. Exem-
pelvis används de datorer som finns på skolan
(6 elevdatorer + 1 lärardator) ytterst sparsamt
och i huvudsak som ordbehandlare och stöd
till elever med läs- och skrivsvårigheter.
Nedanstående bild visar en av dessa datorers
placering längst ner i 4–6:ans klassrum (fig.
1). Denna dator har, till skillnad från de 6 da-
torer som står i »datarummet« (fig. 2) ingen
internetuppkoppling. Datarummet används
då och då som lokal för filmvisning och
stödundervisning och endast lärarna har be-
hörighet att logga in på nätet via dessa dato-
rer. Enligt lärarna är anledningen till detta
att, som en av dem påpekade, »vi vill ha kon-
troll över vad eleverna gör på datorerna«.
Barnens möjlighet att medverka i beslutspro-
cesser som rör den digitala miljön är alltså
begränsad vilket också får konsekvenser för
hur deras digitala delaktighet kan beskrivas.
Med utgångspunkt i van Dijk och Hackers
(2003) beskrivning av barriärer mot digital

delaktighet uppvisar personalen ett visst
motstånd mot användning av datorerna ge-
nom de restriktioner de sätter upp och likaså
är deras uttalande om att de vill ha kontroll
över elevernas användning av datorerna ett
exempel på den begränsning av delaktighe-
ten som exemplifieras av Shiers (2001b) mo-
dell där eleverna inte ens uppnår steg två, att
få sina åsikter beaktade.

Att Internet inte är en naturlig del av elevernas
skolvardag visar sig också tydligt i enkätsvaren
där eleverna på en av frågorna (se fig. 3) om-
bads att ange hur ofta de använde datorn eller
en smart telefon under en skoldag (inklusive
raster) och vad de i så fall använde den till (t.ex.
chatt, sms, bloggar, spel, Facebook, skolarbete,
kontakt med andra).

Inget 0–15 
min

15–60 
min

1–2 
tim

mer än 
2 tim

Total tid – använder datorn/smarta telefonen O O O O O
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har i denna fråga kryssat i rutan »inget«, nå-
gra få har satt ett kryss i alternativet 0–15
min. Bland eleverna är alltså uppkopplingen
till Internet under en skoldag i stort sett obe-
fintlig. Man skulle alltså kunna säga att sam-
tidigt som vissa skolor i landet tycks vara väl-
försedda med digitala verktyg och välutbil-
dad personal, har alltså andra mycket
begränsade möjligheter att erbjuda elever en
undervisning som baseras på digital teknik. 

Mobiltelefoner och iPads
Ytterligare en tydlig tendens bland barnen
på den undersökta skolan är att inte bara
smarta telefoner, utan mobiltelefoner i sin
helhet, lyser med sin frånvaro under skolda-
gen. I skolan råder »mobiltelefonförbud«, det
vill säga att barnen inte får ha dem framme
på lektionerna. Vid en intervju fick 4–6:ans
lärare frågan hur hon såg på elevernas inne-
hav av och användande av mobiler. »Vi har
inget problem alls«, svarade hon. »Barnen
har sällan med sig några mobiler och behö-

ver dom ringa lånar dom den här«, fortsatte
hon och pekade på en av skolans fasta telefo-
ner. Under våra observationer har vi inte nå-
gon gång i och i anslutning till skolan – såväl
under undervisning, raster, i matsalen som
på skolbussen – observerat att något av bar-
nen haft eller använt en mobiltelefon. 

Detta betyder dock inte att alla elever sak-
nar mobiltelefon. I gruppen 4–6 uppger
knappt hälften (8 barn) att de har en smart
telefon hemma, varav 4 har fri surfning på
telefonen. I gruppen 1–3 uppger 1 barn till-
gång till smart telefon utan fri surfning. I en-
käten frågade vi också i vilken utsträckning
barnen skickade sms. I gruppen 4–6 uppger
två elever att de skickar fler än 5 meddelan-
den/vecka. Cirka en tredjedel (9 barn) upp-
ger att de aldrig skickar ett sms. I gruppen 1–
3 skickar de flesta (9 barn) inga sms alls. Ett
barn i denna grupp skickar fler än 3 medde-
landen/vecka. Sammantaget är det alltså 18
barn som inte använder mobiltelefonen till
att skicka sms. Ingen uppger att de synkar sin
mobiltelefon med en dator. Tilläggas kan
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också att i gruppen 1–3 uppger inget barn
tillgång till iPad/surfplatta och i gruppen år
4–6 uppger ett (1) barn tillgång till iPad/
surfplatta.

Bland de undersökta barnen i glesbygds-
orten tycks alltså mobiltelefoner inte spela en
viktig roll i interaktion och kommunikation
varken med jämnåriga eller med föräldrar
och andra vuxna. Mobiltelefonen som digi-
talt redskap förefaller alltså inte ha någon
central plats utan snarare befinna sig i perife-
rin för dessa barn framför allt under skolda-
gen. De barriärer som hindrar digital delak-
tighet bland de undersökta barnen handlar
om såväl psychological, som material och skills
access. När det gäller delaktighetsnivåerna i
Shiers (2001b) modell har barnen förvisso
inte varit delaktiga i skolans beslut om »mo-
biltelefonförbud«, men samtidigt tycks de
som helhet ha relativt litet behov av att an-
vända sig av detta digitala redskap. 

Datorer och Internet
Som redovisas ovan används de datorer som
finns på skolan relativ sparsamt under skolda-
gen och uppkoppling till Internet via datorer
sker sällan. I enkäten var vi också intresserade
av att veta hur många av eleverna som hemma
hade tillgång till och använde (egen) dator
och vilka som hade möjlighet till inter-
netuppkoppling. Om så var fallet frågade vi
också vilken typ av aktivitet som de ägnade sig
mest åt när de var uppkopplade. Sammantaget
visar enkätsvaren att lite drygt en tredjedel av
barnen (8 barn) har tillgång till och använder
en egen dator med internetuppkoppling
hemma. De vanligaste aktiviteterna som krä-
ver uppkoppling var Movie Star Planet, MSP,
(4 barn) och att lyssna på musik via YouTube
(4 barn). Detta kan jämföras med Medie-
rådets studie (2010a) som visar att i gruppen
9–16 hade 74 % av de unga en dator med in-
ternetuppkoppling på det egna rummet.
Bland 5–9-åringarna visar Medierådet att
84 % har tillgång till Internet i hemmet. 

I enkäten hade dessutom flera barn ytter-
ligare understrukit sitt digitala liv genom att
skriva vid, eller i något fall över, frågorna om
internetanvändning att Internet inte är en
del av deras vardag. En flicka, 12 år, skriver
exempelvis:

och en pojke, 13 år, skriver: 

Flera väljer också att kommentera frågorna
kring Facebook. Två flickor 12, respektive
13 år skriver

respektive:

Facebook har en åldergräns på 13 år för att
vara medlem och detta kan självklart ha påver-
kat elevernas svar. Findahl (2012) anger dock
att 35 % av de unga mellan 9 och 10 år och
64 % i åldersgruppen 11–12 år besöker ett so-
cialt nätverk som Facebook minst en gång i
veckan och Åkerlund (2014) visar att de riktigt
unga användarna löser åldersgränsen genom
att ange en högre ålder än den verkliga. Vi an-
tar därför att de svar barnen i vår studie har
uppgivit kring Facebook är trovärdiga. 

Resultaten från den aktuella studien visar
därför att barnen på den undersökta orten –
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såväl hemma som i skolan – i betydligt min-
dre utsträckning än i Medierådets kartlägg-
ning (2010a & 2010b), ägnar sig åt digitala
aktiviteter. Det verkar alltså som om såväl di-
gitala verktyg som digitala kommunikations-
former återfinns i dessa barns periferi snarare
än i deras centrum. En möjlighet är alltså att
dessa barn tillhör den grupp som idag befin-
ner sig i utkanten av det digitala landskapets
utveckling – i vad vi vill beteckna som nät-
skugga.

Möjligheter till digital 
delaktighet

Att befinna sig i nätskugga får sannolikt kon-
sekvenser för vilka möjligheter som finns att
utveckla digital delaktighet. Med utgångs-
punkt i forskning om barns lärande och
delaktighet (Eriksson Gustavsson, Göransson
& Nilholm, 2011; Farrell, 2010; Roos &
Fischbein, 2006) antar vi att glesbygdsbarns
möjligheter till vidare utbildning och framti-
da arbete hänger starkt samman med läran-
demiljöernas utformning och resurser, del-
aktighetsfrågor och förhållanden som skapats
under deras första förskole- och skolår i den
lilla ortens förskola och skola. Många unga
sägs ha ett otvunget och naturligt förhåll-
ningssätt till den digitala tekniken och vad
den kan användas till. Under det senaste de-
cenniet har forskare påtalat en digital klyfta
mellan generationer som beskrivs i termer av
digital natives och digital immigrants (Prensky,
2001, 2009). En digital native har, till skill-
nad från en digital immigrant, som har till-
ägnat sig tekniken senare i livet, datorns och
Internets digitala språk som modersmål. Ib-
land talar man också om den unga messenger-
generationen (Selg & Findahl, 2008) som un-
der lustfyllda former utvecklat ett internet-
baserat användarmönster utan omväg över
tidigare tekniker. Messengergenerationen är
ständigt uppkopplad och kommunicerar hu-
vudsakligen online. 

Det finns dock problem både med att göra
denna tydliga åldersdistinktion och beskriva
unga som en enhetlig grupp. Självklart va-
rierar sättet att agera och hantera teknologin
mellan olika individer, socialgrupper och
geografiska platser. En del unga är mer aktiva
skapare än andra som kanske nöjer sig med
att titta och följa olika inlägg och flöden.
I studier om unga i Europa, visar Helsper
(2010) och Smahel, Helsper, Barbovschi och
Dedkova (2012) också tydligt att den största
enskilda faktorn för att vara aktiv på nätet är
självförtroende – inte ålder. Att urskilja skill-
nader i medieanvändning bara utifrån ålder
och tillgång till den digitala tekniken, går
alltså inte (van Dijk, 2009). Istället föreslår
forskare att oberoende av ålder betrakta an-
vändarna utifrån digitala användarmönster
och aktiviteter (van Dijk & Hacker, 2003;
Helsper & Eynon, 2010). Horrigan (2007,
2009) urskiljer 10 olika grupper av använda-
re kategoriserade utifrån vilken tillgänglighet
de har till teknologin, hur man använder oli-
ka medietyper samt användarnas uppfatt-
ningar om hur media påverkar deras liv.
Horrigan fann att bara två av dessa grupper
var engagerade i aktivt skapande. Den stora
europeiska studien EU Kids Online: Final
Report (Livingstone & Haddon, 2009) visar
också att ungefär hälften av de unga (56 %) är
digitalt delaktiga på den nivån att de delar
innehåll med andra och att endast knapp en
fjärdedel (23 %) ägnar sig åt aktiviteter som
att chatta, blogga, fildela etc. Även om ma-
joriteten av de unga är uppkopplade och an-
vänder Internet som ett massmedium, är de
flesta alltså sparsamt interaktiva på nätet. 

White och Le Cornu (2011) använder
också ett mer flexibelt begreppspar, besökare
(visitors) och bosatta (residents), för att be-
skriva digitala användningsmönster. Besö-
karna tänker på nätet i termer av ett redskap
som används för att utföra uppgifter, medan
bofasta i högre utsträckning ser på nätet som
en plats att ständigt vara närvarande på. På så
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vis kan den som är bofast på en särskild plats
på nätet, vara besökare på en annan. 

Bilden av den digitala delaktighetens ut-
bredning bland unga är alltså långt ifrån ho-
mogen. Även om den grupp glesbygdsbarn
vi har studerat uppvisar ett annat mönster när
det gäller tillgång till digitala verktyg och di-
gitala användarmönster än de nationella rap-
porterna (Medierådet 2010a; Medierådet
2010b; Findahl, 2012), kan vi konstatera att
de i relation till EU Kids Online och Helspers
(2010) och Helsper och Enyons (2010) stu-
dier inte utmärker sig nämnvärt. Vi menar
också att diskussionen om huruvida barn och
unga är digitalt delaktiga bör nyanseras i rela-
tion till vilka aktiviteter man utför och vilket
användningsmönster man uppvisar snarare än
teknisk tillgänglighet och kunskap. 

Ett mönster som är tydligt i vår studie är
barnens användning av mobiltelefoner. Tid-
ligare studier kring mobiltelefoner och unga
visar att för många unga är den smarta tele-
fonen idag ett oundgängligt redskap genom
vilket man får information, kommunicerar
och upprätthåller sociala kontakter (Ling,
2004; Stald, 2008; Frydensberg Elf, 2012).
Medierådets undersökning av barn mellan
9–16 år (Medierådet, 2010a), visar att inne-
havet bland de unga är 96 % och att mobil-
telefonen idag oftare används för att sms:a än
för att ringa med. Medierådet (2010b) visar
också att bland barn i åldern 5–9 har 20 %
egna mobiltelefoner. Bland de undersökta
barnen i glesbygdsorten tycks dock mobilte-
lefoner inte vara ett viktigt sätt för interak-
tion och kommunikation varken med för-
äldrar eller kamrater. Denna form av digital
delaktighet förefaller alltså inte utgöra cen-
trum utan snarare befinna sig i periferin för
dessa barn. Detta blir tydligt framför allt un-
der skoldagen då inga mobiltelefoner an-
vänds överhuvudtaget.

I vår studie ser vi att barnen på den aktu-
ella skolan i många sammanhang är delaktiga
i relation till Shiers (2001a, b) fem nivåer.

Däremot tycks barnen ha begränsade möjlig-
het till delaktighet när det handlar om digitala
verktyg och digitala miljöer. Intressant är
skillnaderna som observeras eftersom det
också belyser vad som verkar tilldelas bety-
delse. I dessa barns vardagsliv förlägger både
de vuxna och barnen själva digital teknik i
periferin snarare än i deras intressecentrum.
Även om detta inte hör till analysen för den-
na studie bör det nämnas eftersom det tydlig-
gör att digital delaktighet enskilt kan ha med
van Dijk och Hackers (2003) barriärer att gö-
ra, vilka ju utgör grunderna för att digital
kompetens kan utvecklas överhuvudtaget.

Utbildningsväsendet som helhet och sko-
lan har ett stort ansvar för barnens digitala
kunskapsutveckling. De nyligen implemen-
terade styrdokumenten för grundskolan
Lgr11 (Skolverket 2011) slår i en mängd de-
taljerade exempel fast vikten av att använda
datorer och nätet för textskapande i vid be-
märkelse, för att utveckla språkliga förmågor
och för att kommunicera. På alla stadier be-
tonas att eleverna ska kunna skriva på dator,
bearbeta bilder och ljud, analysera medier
liksom ha kunskaper om upphovsrätt och
yttrandefrihet (se ex. Löfving 2012; Åker-
lund 2013). Mycket talar också för att före-
komsten av digitala verktyg i svenska skolor
är utbredd. 2012 hade 211 av landets 290
kommuner påbörjat satsningar med en dator
per elev (se Datorn i utbildningen). Denna ut-
veckling drivs dock inte huvudsakligen från
lärarhåll – istället är det politiker och skolle-
dare som går i bräschen. Våra resultat pekar
på att såväl tillgången på digitala arbetsred-
skap, som lärarnas intresse för och kunskap
om digitala undervisningsformer i den un-
dersökta skolan, var mycket begränsade. För
att digitaliseringen ska få fäste på användar-
nivå krävs att lärare själva har kunskap om
inte bara tekniken i sig utan också använd-
ningsområden och kommunikationsmönster.

För en del unga är hemmet och fritiden
arenor där de bygger upp viktiga delar av sin
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digitala kompetens. Särskilt tydligt är detta
för de unga vars föräldrar själva är digital na-
tives (Helsper 2012). Studier visar också att
tillgången till dator och Internet i klassrum-
met inte är tillräckligt för att digitala verktyg
och kommunikationsmönster ska användas i
undervisningen. Istället är det lärarnas peda-
gogiska förhållningssätt och kunskaper om
digitala användningsområden som gör skill-
nad (Warschauer 2003). Vår studie visar att
majoriteten av barnen såväl som lärarna i
den studerade glesbygdsorten placerar digi-
tala verktyg och Internet i skolvardagens pe-
riferi och interaktion sker inte med digitala
verktyg. Istället är det möten mellan männis-
kor offline som finns i centrum såväl hos de
vuxna som hos barnen. De vuxna uppmunt-
rar social kompetens och interaktion genom
fysiska möten offline och sätter medvetet di-
gital interaktion i periferin. Detta inskränker
sannolikt glesbygdsbarnens förutsättningar
att utveckla digital delaktighet i den omfatt-
ning Digidel 2013 lägger i begreppet – att ha
kompetens som gör det möjligt »att dela
kunskap om ett digitalt språk som ger förut-
sättningar att verka i en digital demokrati«.
Utifrån van Dijk och Hackers (2003) be-
skrivning av de fyra barriärerna för digital
delaktighet, psychological, material, skills och
usage access återfinns samtliga i den aktuella
skolmiljön. Här finns en avsaknad av grund-
läggande digital erfarenhet bland personalen,
det finns få digitala verktyg tillgängliga, kun-
skapen och den digitala förmågan är bristfäl-
lig och användningssätten är få. Utifrån bar-
nens beskrivningar av sin digitala fritidsmiljö
är två–tre av barriärerna psychological, material
och usage access tydliga. Barnen ger uttryck
för brist på intresse för digitala redskap, till-
gången till digitala redskap är relativt liten
och de uppvisar liten variation i använd-
ningssätten. 

Barnens och skolpersonalens förhållnings-
sätt till digital delaktighet kan dock ses lika
väl som en möjlighet som en brist. Det är ju

exempelvis möjligt att dessa barn utvecklar
andra kompetenser som stadsbarnen saknar.
Risken är dock att avsaknaden av digitala
verktyg kan få konsekvenser för hur dessa
barn erbjuds, utvecklar och äger digital del-
aktighet, samt sin möjlighet till lärande och –
i förlängningen – sin förmåga att vara del-
aktiga i samhällsutvecklingen (se ex. Bakar-
djieva, 2009; Alexandersson & Hansson,
2011; Olin-Scheller & Wikström, 2011).
Samtidigt vill vi peka på risken att betrakta
unga som en homogen och alltigenom »upp-
kopplad« generation där Internet utgör en
viktig del av alla ungas vardag. Föräldrar, ut-
bildare och beslutsfattare måste i högre grad
se till de stora skillnader som finns bland de
unga och bestämma sig för vad det betyder
att vara digital literate och digital native samt
vilken nivå av digital delaktighet som är
nödvändig för att klara sig som medborgare.
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