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Sammanfattning 
Denna studie inriktar sig på förskolebarns användande av digitala verktyg (IKT) i ett platsbaserat lärande i 
förskolan. Syftet med studien är att undersöka var och hur barnen använder sig av IKT samt hur 
förskolepedagogerna möjliggör detta användande. Studien har genomförts på två förskolor, varav den ena ligger 
i en storstad och den andra i en småstad. Studien har en kvalitativ etnografisk ansats där videoobservationer 
använts som metod för insamling av det empiriska materialet. Empirin har sedan analyseras utifrån ett 
socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. I studien behandlas barns interaktion med olika IKT-verktyg utifrån den 
didaktiska var-frågan. Studiens slutsats är att IKT har en stor, outforskad potential att förstärka barns 
läroprocesser i förskolan, samt att tekniken kan främja barns kreativitet och fantasi liksom inspirera till fysisk 
aktivitet. 
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Förord 
Denna uppsats är sprungen ur ett gemensamt intresse för utomhuspedagogik och implementeringen av IKT i 
förskolan. Forskningsområdet IKT och utomhuspedagogik i förskolan saknas i skrivande stund och vår 
förhoppning med denna uppsats är att inspirera till vidare forskning inom området. Vi är båda uppväxta med 
naturen inpå knuten och våra liv har starkt präglats av friluftsliv av olika slag. Då utomhuspedagogiska inslag 
starkt lyser med sin frånvaro på förskollärarprogrammet på Stockholms universitet har Linus sökt sig till andra 
universitet för att komplettera sin utbildning. Han har parallellt med förskollärarprogrammet läst fristående 
kurser i utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Dessa 
kunskaper har gagnat denna uppsats då de bidragit med ökad förståelse för det platsbaserade lärande som är 
centralt inom utomhuspedagogiken. Samtidigt som naturen är en stor del av våra liv kan vi inte avskärma oss 
från den digitala värld som vi lever i. Eftersom vi anser att den digitala tekniken har stor potential att bryta upp 
gränsen mellan den virtuella- och den reella världen är vi intresserade av att undersöka detta vidare i en 
förskolekontext.  

Vi vill framföra vår stora tacksamhet till Anders Szczepanski på Linköpings universitet och Ingemar Nyman på 
Miljöverkstaden i Helsingborg för vilkas kunskaper inom utomhuspedagogik vi hyser en stor respekt. Vi vill 
också tacka alla som peppat oss innan och under arbetets gång. Bland dessa kan nämnas Susanne Kjällander, 
Cecilia Caiman och inte minst vår handledare Maria ”Mia” Svedäng som har varit ett fantastiskt bollplank. Vi 
vill också tacka våra familjer för att de stått ut med oss under denna minst sagt hektiska forskningsprocess.  

 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Arbetet med denna uppsats har genomförts i nära samspel med varandra, där vi gemensamt samlat in och 
analyserat empiri, sammanställt tidigare forskning samt utnyttjat varandras kompetenser. Arbetet har präglats av 
en ömsesidig respekt av varandra, där vi strävat efter ett öppet arbetsklimat för att nå en djupare förståelse 
genom flera perspektiv. I initialfasen började vi att på varsitt håll söka tidigare forskning och litteratur inom de 
forskningsområden som uppsatsen rör sig. Detta material har vi sedan begränsat och läst igenom tillsammans. Vi 
har skrivit parallellt på varsin dator och diskuterat såväl upplägg som innehåll under hela denna process. Därefter 
har vi sammanställt våra texter och arbetat vidare enligt överenskomna mål. För oss har det varit centralt att båda 
känner stort engagemang och intresse både för forskningsområdena och för själva uppsatsskrivandet. Detta har 
inneburit att vi ibland fått justera innehållet i de fall någon av oss funnit intressanta sidospår som kunnat bidra till 
en bättre uppsats.  
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Inledning 
I Sverige finns en långtgående tradition av att betona den nyttiga utomhusvistelsen (Brügge red. 2011; 
Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman 2011; Ottosson & Ottosson 2006; Sandell & Öhman 2010). 
De vanligaste argumenten för utomhusvistelse och utomhusundervisning, i synnerhet i naturmiljö, tycks vara att 
det skapar omsorg om naturen (Brody 2005; Prince 2010; Sommerville & Williams 2015) och bidrar till god 
hälsa (Frisk i naturen, ett nordiskt projekt 2011; Grahn 2007; Nelson 2007; Ottosson & Ottosson 2006; Rännar 
2016; Sandell & Öhman 2010). Dessa föreställningar och värden återspeglas också i verksamheten i många 
förskolor i Sverige (Änggård 2009). I förskolans reviderade läroplan finns dock ingen tydlig definition av vad 
utevistelsen bör innehålla (Skolverket 2010). En stark betoning ligger dock på tillgången till varierade miljöer 
(Skolverket 2010).  

Vi lever idag i ett samhälle som alltmer präglas av digital teknik. Svenska förskolor har kanske världens bästa 
IT-utrustning (Gärdenfors 2010, s. 224), men användning av multimedia och IKT är något som är så gott som 
osynligt i förskolans läroplan (Skolverket 2010). Att hantera denna teknik, att bli media literate, måste ses som 
nödvändigt för barn av idag (Fogelberg 2005, s. 6). Statens medieråd har i sin rapport Småungar och medier 
visat att en majoritet av Sveriges treåringar har varit ute på internet (Statens medieråd 2015, s. 4) och att så 
många som 5 % av ettåringarna använder internet dagligen (Statens medieråd 2015, s. 7), vilket måste ses som 
anmärkningsvärt. Den digitala tekniken tycks vara en självklarhet för dagens barn och den nya generationens 
barn har smickrande kallats digital natives (Ekman & Fogelberg 2011, s. 98; Prensky 2001). Flera studier visar 
emellertid att många lärare och förskollärare har bristande kunskaper om IKT och framförallt om hur den nya 
tekniken kan implementeras som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten (Estling Vannestål 2012, s. 107; 
Forsling 2011, s. 92; Kjällander & Moinian 2014). Skolverket har nyligen lämnat förslag på nationell strategi för 
skolans digitalisering till regeringen (Skolverket 2016), där de bland annat talar för omfattande 
kompetensutveckling för personal i skola och förskola. 

Den digitala tekniken uppfattas ofta stå i motsats till utevistelse (Widehed 2015). Vanliga uppfattningar är att 
den moderna tekniken, dagens ”skärmsamhälle”, verkar förödande på barns hälsa (Halldén 2011, s. 22; Ladberg 
2013; Lundvik 2015). Trots att det finns vissa belägg för negativa hälsoeffekter i samband med omfattande 
användning av mobil teknik (Hedendahl 2011) finns ingen anledning att tro att det är den digitala tekniken i sig 
som står för denna hälsonedgång. Det måste handla om hur den används. Kanske är ett av de främsta 
argumenten till att inte använda IKT att det anses minska barns fysiska aktivitet? Detta skulle vara ett starkt 
motiv då fysisk inaktivitet är den fjärde största orsaken till förtida död i världen (World Health Organisation 
2009). Om IKT däremot skulle kunna bidra till fysisk aktivitet skulle denna motivering istället vändas i sin 
motsats. Frågan är då; kan IKT användas för att stödja, komplettera och främja utevistelse och fysisk aktivitet?  

Inom museiverksamheten har IKT blivit ett betydande redskap som kunskaps- och textbärare. Naturhistoriska 
Riksmuseet i Stockholm ser många fördelar med att arbeta med lärplattor inom verksamheten då det är ett 
verktyg vars gränssnitt samt innehåll enkelt går att uppdatera. Gränssnittet medför en stor flexibilitet då såväl 
språk som innehåll enkelt kan anpassas till flera målgrupper. Tekniken möjliggör interaktion med det digitala 
gränssnittet när film, bild eller andra teckensystem erbjuds. På Naturhistoriska Riksmuseet pågår just nu arbete 
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med att skapa en applikation som gör det möjligt för alla besökare att få tillgång till informationen i sina egna 
smartphones1 samtidigt som de studerar utställningsobjekten på plats i museet. 

Trots att både utomhusvistelse och IKT-användning alltså är vanligt förekommande i förskolans dagliga 
verksamhet finns det inte, så vitt vi vet, någon tidigare forskning som fokuserar på användandet av IKT i 
förskolans utomhusverksamhet. Det finns ett fåtal forskningsprojekt som inriktar sig på IKT i skolans 
utomhusundervisning, men även detta forskningsområde tycks stå i startgroparna. Därför är denna uppsats viktig 
då den kan visa den potential som finns i att använda IKT i utomhusverksamheten, samt belysa ett viktigt 
utvecklingsområde inom förskolans verksamhet. 

 

Bakgrund och tidigare forskning 
I denna översikt ligger fokus på tidigare forskning och litteratur inom områdena utomhuspedagogik, platsbaserat 
lärande samt användandet av multimedia och informationsteknik (IKT) i förskolan. I översikten tas även 
forskning kring potentiella hälsoeffekter av barns ökade teknikanvändning upp och sätts i relation till 
förskoledidaktik. 

 

Platsbaserat lärande och autenticitet 
Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, NCU, vid Linköpings universitet har föreslagit en definition av 
begreppet utomhuspedagogik (Linköpings universitet 2016). Av definitionen framgår att utomhuspedagogik är 
mer att förstås som ett förhållningssätt än att undervisa utomhus. I definitionen lyfts, förutom naturlandskap, 
både samhällsliv och kulturlandskap fram som viktiga lärandekontexter. Detta innebär att utomhuspedagogik 
inte nödvändigtvis behöver ske utomhus (Fägerstam 2012, s. 5). Istället bör utomhuspedagogik förstås som ett 
platsbaserat lärande, där lärandets innehåll anpassas till den för detta bäst lämpade platsen (Szczepanski 2007, 
2008, 2013, 2015). Szczepanski (2013, s. 4) uppmärksammar att det grekiska platsbegreppet topos förutom 
geografiska platser också innefattar ”mentala, kognitiva miljöer – mentala landskap”, som utformas i en jag – 
plats-relation, där känslospelet mellan kroppens sinnen och mötet med olika objekt och begreppsbildning bildar 
platsen. Detta innebär att intra-aktion med miljön ses som en nödvändighet för att utveckla en platskänsla. 
Szczepanski påpekar att ”barns och ungdomars mentala landskap blivit allt mer begränsat av standardiserade 
läroplaner, television och dataspel, vilket resulterar i färre möten med utomhusbaserade närmiljöer” 
(Szczepanski 2013, s. 6). En tolkning av detta är att han med utomhusbaserade närmiljöer syftar på mötet med 
autentiska miljöer där möjligheten att skapa sig egna erfarenheter i dessa situationer ses som nödvändigt för 
utformandet av mentala landskap.  

 
 

                                                        
1 Charlotte Ek, Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, personlig kommunikation, 27/4-16 
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Platsbaserat lärande och mobil teknik  
Museer och andra offentliga platser som sysslar med information till allmänheten använder sig ofta av ny, mobil 
teknik i sitt informationsuppdrag. I och med den nya teknikens framväxande har museer och naturreservat fått 
möjlighet att erbjuda besökarna interaktiva aktiviteter för att på så sätt erbjuda dem multipla sätt att få 
kunskap/information på. Museerna använder sig i hög grad av IKT, oftast lärplattor, för att aktivera besökarna. I 
det digitala gränssnittet erbjuds besökarna interaktiv aktivitet via museernas hemsidor där de blir erbjudna att 
utforska olika utställningsföremål och få information om aktuella montrar (Fenichel & Schweingruber 2010, s. 
164). Tyresta nationalpark har implementerat IKT, mobil teknik, på ett annorlunda sätt. I nationalparken finns 
det uppsatta skyltar där man kan ”ringa naturen” och få information om den aktuella plats där skylten är placerad 
(Tyresta 2016). Detta gör att den fysiska miljön förstärks med ytterligare ett teckensystem/mode - det reella får 
en virtuell koppling. 

 
 

Multimedia och informationsteknik (IKT)  
Den digitala tekniken har blivit allt mer lättillgänglig, både ekonomiskt och användarmässigt (Kjällander & 
Moinian 2014, s. 28). Som nämnts i inledningen är användningen av multimedia och informationsteknik vida 
utbredd bland Sveriges barn och ungdomar (Statens medieråd 2015). Samhället efterfrågar denna kompetens, 
ibland sammanfattad som media litteracy eller kritisk mediekompetens (Ekman & Fogelberg 2011, s. 98-99; Fast 
2011, s. 192-193). Ett annat begrepp som brukar användas är digital literacy, som blivit ett begrepp som 
behandlar förmågan att kunna använda den nya teknologin i produktion och konsumtion av digital media 
(Kjällander 2014b, s. 132-133; UNESCO 2011, s. 1; Zacchetti 2004, s. 65). 

I förskolans reviderade läroplan pläderas för användandet av multimedia och informationsteknik “såväl i 
skapande processer som i tillämpning (Skolverket 2010, s. 7). Skolverket menar också ”att kunna kommunicera, 
söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt” (Skolverket 2010, s. 6). Idag utgör digitala medier en stor del av detta informationsflöde, 
samtidigt som mycket av den vardagliga kommunikationen förflyttas till internet. Den kommunikativa förmågan 
utgör en av OECD:s uttalade nyckelkompetenser (European Commission 2007, s. 7) och samhällets snabba 
förändringstakt ställer allt större krav på dess medborgare att anpassa sig och förmågan att “själv kunna uttrycka 
sig verbalt och visuellt med hjälp av digitala verktyg” (Jönsson 2014, s. 72). 

Gärdenfors (2010, s. 223) hävdar att böcker inte längre är det främsta mediet då IKT-verktygens potential blir 
allt tydligare. Att böcker i framtiden kommer att förlora sin status som främsta kunskapsmedium och att många 
av “våra äldre kunskaper och färdigheter kommer att vara överflödiga” förutspåddes av Kress redan tretton år 
tidigare (Kress 1997, s. 3). Säljö (2011, s. 234) menar att digital teknik idag är självklara resurser i barns 
kunskapande. Trots detta tycks skolsystemet ha svårt att anpassa sig till den snabba utvecklingen. Dagens barn är 
inte längre de individer som vårt skolsystem är designat för. Prensky (2001) använder begreppet digital natives 
för att belysa att barn av idag växer upp i det digitala samhället och där det digitala språket blir ett native speak, 
ett medfött eller naturligt språk, för det digitala gränssnittet. För äldre generationer som inte är födda i det 
digitala samhället, men som någon gång i livet anpassat sig till många av de aspekter som ny teknologi innebär 
använder han begreppet digital immigrants. Han menar vidare att dessa individer utvecklar en form av egen 
”accent” då de är i en process att lära sig det nya språket (Prensky 2001, s. 1-2). På så vis kan barn, redan i 
förskoleåldern, i flera avseenden betraktas som kompetenta IKT-användare som i många fall behärskar den 
digitala tekniken bättre än många såväl förskolepedagoger som föräldrar (Prensky 2001, s. 16). Ekman och 
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Fogelberg (2011, s. 98-99) menar emellertid att hyllandet av den nya generationen som digital natives inte är 
riskfritt. Om dagens barn ses som mediekompetenta redan från födseln är risken stor att de barn som kanske inte 
exponeras för tekniken i lika hög grad som andra inte får det stöd de behöver för att utveckla sin 
mediekompetens. I takt med att allt fler barn får omfattande medieerfarenheter på sin fritid ökar den digitala 
klyftan mellan dessa barn och de som inte har samma möjligheter i de fall skolan och förskolan inte erbjuder 
dessa resurser i verksamheten (Buckingham 2007). Detta vill Skolverket (2016) råda bot på då de i ett förslag till 
regeringen argumenterar för likvärdig tillgång till digitala verktyg i både skolan och förskolan. Prensky (2001) 
menar att ett problem idag är att många av lärarna som ska lära ut talar ett utdaterat språk, det från den pre-
digitala åldern, vilket kan leda till problem att lära ut till en population som talar ett helt nytt språk. Lärare som 
tillhör denna kategori riskerar att ta för givet att lärandet är detsamma som det alltid varit och att samma metoder 
som fungerade för dem själva, när de gick i skolan, fungerar även för dagens barn. Kjällander (2014b) drar 
utifrån sin forskning slutsatsen att barns vidgade handlingsutrymme i den digitala lärmiljön inte endast beror på 
deras avancerade digitala kompetens och erfarenheter hemifrån. Hon belyser även vikten av att som förskollärare 
inta en medutforskande roll för att bejaka barnens engagemang och intressen i det digitala gränssnittet, i vilket 
hon förutom IKT-verktygens fysiska gränssnitt också inkluderar social interaktion, fysisk omgivning, normer 
och diskurser (Kjällander 2014b, s. 133). Kallin (2015, s. 5) påpekar utifrån ett förskollärarperspektiv att det är 
pedagogerna som är pedagoger, inte apparna eller IKT-verktygen, oavsett om detta varit avsikten med designen 
av dessa.  

Bamford (2006) belyser i en UNESCO-studie kring elevers mediekompetens i 170 länder hur skolan i många fall 
missgynnar eleverna genom den starka betoningen på språklig läskunnighet. Hon menar att förmågan att läsa 
andra medieformer, andra teckensystem, bör få större utrymme att utvecklas då det gynnar barns kreativa 
förmågor. Då multimedia och informationsteknik tycks vara en naturlig del av barns vardag är det rimligt att anta 
att denna teknik är viktig för dem. Integreringen av barns mediekultur i undervisningen är dessutom ett 
överenskommet mål för EU:s medlemsstaters kursplaner (Carlsson 2010). Nobel (2001) har uppmärksammat att 
många skolelever inte ser relevansen i skolundervisningen då de upplever att avståndet mellan undervisningen 
och deras egna liv är alltför stort.  

Halldén (2011, s. 22) menar att ”Nutida barn beskrivs som levande ett liv kontrollerat av media och modern 
teknologi, som gör att de undviker platser där de inte är uppkopplade”. Istället för att se detta som ett problem 
skulle man inom skolväsendet kunna utnyttja den digitala tekniken som en resurs för att motivera och inspirera 
till att lösa uppgifter och problem i växelspel med den fysiska miljön. Exempelvis tycks många barn motiveras 
av datorspel (Gärdenfors 2010, s. 76) och då digitala verktyg används i undervisningen tycks elevernas 
engagemang öka (Edforss Fuchs, Arvola, Nyman & Szczepanski 2015). 

 

IKT i lek och lärande  

Ett flertal forskare tycks mena att multimedia och informationsteknik kan förstås som verktyg som förstärker 
lärandet (Edforss Fuchs et al. 2015; Eliasson 2013; Kjällander 2014a). Gärdenfors (2010 s. 56) menar att det 
rumsliga minnet kan stödjas genom visualiseringar, som exempelvis en karta. Vi utgår här ifrån att denna karta 
lika gärna kan vara en digital karta på en GPS som en fysisk papperskarta. Ett exempel på detta återfinns i 
VASS-projektet (Edforss Fuchs et al. 2015), där koordinater för platser i närmiljön spardes för att sedan 
användas i applikationer på de digitala verktygen. Eliasson (2013) lyfter mobil teknik för positionsbestämning 
som ett stödjande verktyg i barns utforskande av naturen. Han menar samtidigt att mobilteknologin riskerar att 
bli ett distraherande moment som hindrar barnen från att interagera med den fysiska omgivningen. Digital teknik 
blir ofta kritiserad som dämpare av barns fantasi och lekar (Jönsson 2014; SVT 2012), men det finns studier som 
visar att så inte alls måste vara fallet. I Kjällander och Moinians (2014, s. 29) studie illustreras att barnens 
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användande av digitala spel, i form av applikationer på digitala lärplattor, inte är en dämpare av kreativitet utan 
snarare ett kreativt verktyg när de använder de modes/teckensystem som finns tillgängliga för att skapa ny 
mening. Jönsson (2014, s. 73) menar att den virtuella leken på datorplattan blir allt annat än platt, då den 
stimulerar barns fantasi i lekar utanför den virtuella världen.  

 
Redan 1997 lyfter Dahlgren och Szczepanski (1997) potentialen i att kombinera IKT och utomhuspedagogik då 
de menar att styrkan i den mobila tekniken är just att den är mobil. Till skillnad från stationära datorer är såväl 
laptops som lärplattor och smartphones inte låsta till en speciell plats vilket gör att det inte längre finns någon 
anledning att anta att lärande med IKT-verktygen behöver ske stillasittande framför en datorskärm inomhus 
(Gärdenfors 2010, s. 241-242). Tekniken kan enkelt flyttas och tas med till andra miljöer såväl inomhus som 
utomhus. Det finns flera studier som visar hur IKT kan användas för att förstärka fysiska landskap (Harvard 
2009; Edforss Fuchs et al. 2015). Gärdenfors menar att det inte heller finns några hinder för “att de tekniker för 
lek och spel som har utvecklats i datorvärlden flyttas ut till utomhuslekplatser” (Gärdenfors 2010, s. 187). Denna 
effekt syns bland annat i studien APPKNapp (Kjällander 2014a) där det framgår hur barn tar inspiration från 
virtuella aktiviteter på datorplattan i sina fysiska lekar och vise versa. Gärdenfors är av uppfattningen att de 
tekniska systemens potential i hög grad är outnyttjad och menar att en av de stora fördelarna med multimedia 
och informationsteknik är att det “kan användas för att ge eleverna en virtuell erfarenhet, framför allt genom 
olika simuleringar och rollspel” (Gärdenfors 2010, s. 153). Han menar att tekniken på så vis kan bidra till ett mer 
djupinriktat lärande genom att den teoretiska kunskapen kan förankras på ett liknande vis som praktiska 
erfarenheter kan öka förståelsen för samband genom skenbara fenomen (Dahlgren 2007 s. 42-43). I en 
enkätundersökning om mobil teknik framgår att en majoritet av de 107 lärare i Australien och Europa som 
besvarade enkäten ser autenticitet som en viktig aspekt av sin undervisning (Kearney, Burden & Rai 2015). Av 
studien framgår att en tredjedel av lärarna avser att simulera autentiska upplevelser genom multimedia och IKT-
verktyg. I samma studie beskrev emellertid endast sex procent av deltagarna aktiviteter utanför klassrummets 
väggar, vilket tyder på att teknikens potential föga utnyttjas på platser i utomhusmiljön. Även Martin och 
Ertzberger (2013, s. 84) belyser möjligheten att med IKT simulera autentiska lärmiljöer och därigenom skapa 
engagemang och delaktighet hos eleverna. Dock tycks det saknas forskning kring detta i förskolan. 

   

IKT i dokumentation och kommunikation  

Flera studier belyser arbetet med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barns lärprocesser i 
förskolan (se t.ex. Elfström 2013; Olsson 2013). Svenning (2011, s. 99) lyfter datorns potential i 
dokumentationsarbetet och menar att den möjliggjort kommunikation genom multipla teckensystem, olika 
modes, såsom text, symboler, bilder, ljud och animation. I detta arbete ses barn som medkonstruktörer och 
barnens roll i dokumentationsprocessen anses viktig eftersom barnens perspektiv synliggörs då de själva får hålla 
i videokameror och kameror (Palmer 2012; Svenning 2011), vilka i ökad omfattning ersätts av lärplattor. Den 
snabba teknologiska utvecklingen har gjort att allt fler förskolor har fått tillgång till den digitala tekniken. Detta 
har samtidigt medfört allt större krav på etiska riktlinjer för exempelvis e-posthantering och mobilanvändande 
(Svenning 2011, s. 31). Problematiken ligger i att den mobila tekniken, tillsammans med utbyggnaden av nätet, 
gjort att ”möjligheterna att samla och sprida information i dag är större än någon gång tidigare” (Åsén 2002, s. 
42). Detta har lett till att det blivit svårare att begränsa spridningen av känsligt material, såsom bild och film, på 
de digitala medieplattformarna. Flera förskolor utnyttjar idag även sociala medier för att kommunicera sin 
verksamhet till föräldrarna (Nöjd 2011). Palmer (2012, s. 64) påpekar emellertid de begränsade möjligheterna att 
ta bort bilder då de en gång har publicerats på nätet. 
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Möjliga hälsoeffekter av IKT-användning 

I en debatt i SVT 3/10-2014 hävdade barnläkaren Hugo Lagercrantz att surfplattor och liknande teknik försämrar 
barns koncentrationsförmåga samt förvränger barns uppfattning om naturen (SVT 2012). Lagercrantz kritiserar 
de digitala verktygen för att vara tidsbovar som tar tid från den spontana leken, och menar att de försämrar barns 
språkutveckling (SVT 2012). Hans slutsats är därför att barn under fyra år inte bör använda lärplattor 
överhuvudtaget. Sommerville och Williams (2015, s. 109) menar även att bilden av att barn frånkopplas från 
naturen som en följd av de alltmer dominerande aktiviteterna med digital teknologi är vanligt förekommande.  

Jämfört med andra länder är Sverige relativt tillåtande och positivt inställd till digital teknik. I exempelvis 
Ryssland är man långt mer reserverad, där bland annat barn och gravida avråds från att använda mobiltelefoner 
och annan trådlös teknik (Hedendahl 2011). Den främsta orsaken till detta är att man vill minska exponeringen 
för den strålning som denna teknik sänder ut. Forskning har bland annat visat att hjärnans nervceller påverkas 
negativt av mikrovågsstrålning, vilket kan leda till ”sämre minne och sämre intellektuell förmåga” (Hedendahl 
2011, s. 3). Hannaford (1997) menar att barns ökade TV-tittande och datoranvändande dessutom påverkar deras 
inlärning genom att hjärnan vänjs vid ett passivt inlärningstillstånd där fysiskt, sensoriskt och emotionellt 
engagemang till stor del uteblir. Detta sätt att lära på är radikalt annorlunda än det upplevelse- och 
sinnesbaserade lärandet som utomhuspedagogiken förespråkar (Dahlgren 2007). 

Det tycks också finnas en föreställning om att den ökade användningen av datorer och lärplattor gör att barn rör 
på sig i mindre utsträckning än tidigare (Halldén 2011, s. 22; Ladberg 2013; Lundvik 2015; SVT 2016). 
Gärdenfors (2010, s. 186-187) menar att ”Vår kultur har gjort oss till Homo sedens – den sittande människan”. 
Då det finns starka belägg för att fysisk aktivitet stärker vår kognitiva kapacitet (Ericsson 2005; Hannaford 1997; 
Statens folkhälsoinstitut 2011) och minskar risken för förtida död (World Health Organisation 2009) är denna 
utveckling oroväckande. Forskningsprojektet APPKNapp (Kjällander 2014a) som genomförts i förskolor i 
Botkyrka kommun söder om Stockholm har emellertid visat att barn kan inspireras till rörelse och naturvistelse 
genom olika typer av appar. Liknande resultat uppvisas även i slutrapporten från VASS-projektet i Helsingborg 
(Edforss Fuchs et al. 2015). En slutsats av detta är att det inte är tekniken i sig, vad-frågan, som leder till 
minskad fysisk aktivitet och passivitet utan hur tekniken används. 

 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka var och hur barnen använder sig av IKT samt hur 
förskolepedagogerna möjliggör detta användande. Genom att fokusera var-frågan vill vi synliggöra hur platsen 
påverkar barnens meningsskapande med IKT-verktygen liksom hur IKT-verktygen påverkar användandet av 
platsen. Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Hur kan barn använda sig av IKT i den pedagogiska verksamheten i förskolan? 

2. I vilka miljöer och i vilka syften används IKT-verktygen?  
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Teoretiskt perspektiv 

Socialsemiotiskt multimodalt perspektiv 
Denna uppsats utgår från ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. Inom detta perspektiv betonas den kreativa 
dimensionen av lärande- och lekaktiviteter för yngre barn (Kress 1997; Kress & van Leeuwen 1996). 
Perspektivets multimodala fokus möjliggör att studera både teknologins och miljöns betydelse för 
meningsskapande (Kress & van Leeuwen 2001) och således lämpar sig perspektivet väl för denna studies fokus 
på IKT i ett platsbaserat lärande. De centrala begrepp som kursiverats i följande stycke förklaras nedan. 

I denna studie har vi valt att se till fler modes än det verbala, varför det krävts teoretiska utgångspunkter som 
möjliggör att studera och beskriva lärande ur ett multimodalt perspektiv (Åkerfeldt 2014, s. 42). Teorin är en 
förgrening ur det socio-kulturella perspektivet. Istället för att endast se till sociala aspekter har det 
socialsemiotiska multimodala perspektivet lyft blicken till ett mer platsbaserat lärande (Kjällander & Moinian 
2014, s. 15), där fler resurser har betydelse än endast den verbala kommunikationen (Åkerfeldt 2014, s. 41). 
Blicken lyfts mot de olika modes som är ständigt närvarande och som talar till oss med olika affordances samt 
erbjuder möjligheter för att skapa egen mening. I ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv förskjuts fokus från 
det verbala till kommunikationen mellan multipla modes. Verbalt språk ses inte som nödvändigt för att förmedla 
tankar, känslor eller meningsskapande (Åkerfeldt 2014, s. 41). Socialsemiotiken har utvecklats till förmån för att 
förstå lärandet i det digitala gränssnittet och barns samspel med den nya tekniken (Kjällander 2016, s. 10).  

 

 

Centrala begrepp 

 

Multimodalitet 

Begreppet multimodalitet påvisar användandet av olika teckensystem i kommunikationen med varandra. Varje 
teckensystem kan fungera isolerat men ofta sker kommunikation och meningsskapande genom ett samspel med 
andra teckensystem multimodalt (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 39-40; Jewitt 2010, s. 362-363; Leijon & 
Lindstrand 2012, s. 175; Åkerfeldt 2014, s. 42). Inom det multimodala perspektivet ses barn som kompetenta att 
omvandla information samt skapa nya tecken genom att vidga kombinationerna av sina teckensystem och 
därigenom förändra deras form av mening (Kjällander & Moinian 2014, s. 11). Ett multimodalt perspektiv ser till 
helheten av de multipla teckensystem som miljön har att erbjuda snarare än att se specifika områden som åtskilda 
från varandra (Kjällander & Moinian 2014, s. 15). Kress (1997, s. 6-7) menar att språk inte är något entydigt 
begrepp utan att det, vilket han menar ofta glöms bort, är uppbyggt av flera teckensystem. Mycket av senare 
forskning visar på hur modes är av stor vikt i det digitala gränssnittets interaktioner (Kjällander 2011, s. 36; 
2014b). Dagens samhälle präglas av en allt mer digitaliserad värld som interagerar med flera olika modes 
multimodalt. Trots att det finns en medvetenhet kring detta ses fortfarande det verbala språket som det 
dominerande modet som förmedlare av kunskap och lärande (Jewitt 2010, s. 363). Det multimodala perspektivet 
utmanar dessa normer genom att belysa att lärande inte sker endast över ett mode, utan i allra högsta grad över 
multipla modes (Jewitt 2010, s. 363; Kjällander 2011, s. 55).  
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Modes/Teckensystem 

Det engelska begreppet modes är centralt inom socialsemiotiken och kan på svenska översättas till teckensystem 
(Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 39), eller teckenvärldar (Selander & Kress 2010, s. 27). Dessa olika 
teckensystem används som resurser i den vardagliga kommunikationen och erbjuder olika möjligheter till 
meningsskapande (Kress 1997, s. 97). Modes är socialt och kulturellt skapade resurser för att skapa mening 
(Bezemer & Kress 2008, s. 171, 175; Kress 2010, s. 79). Traditionellt sett har det konventionella språket i form 
av tal och skrift setts som de främsta aspekterna av literacy (Selander & Kress 2010, s. 27), medan resurser som 
bild, gester, ljud och musik betraktats som illustrativa stöttor för språket (Bezemer & Kress 2008, s. 175; 
Kjällander 2014b, s. 136). Carrington och Marsh (2008, s. 1) menar att den digitala utvecklingen utmanar 
traditionellt fokus på de nya modes som successivt växer fram. Socialsemiotiken utgår från att den sociala 
världen skapas genom vårt användande av språket och menar att människan i sitt meningsskapande använder sig 
av flera semiotiska resurser (Bezemer & Kress 2008, s. 171; Jewitt 2010, s. 364-365). De olika modesen används 
simultant för att förmedla olika saker och tankar (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 39; Kjällander & Moinian 
2014, s. 12). Således erbjuder socialsemiotiken en bredare syn på vad kommunikation är och kan bli. 
Kommunikation kan inte till fullo förstås som ett endimensionellt fenomen, utan bör istället förstås som ett 
samspel mellan olika modes (Bezemer & Kress 2008, s. 171; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 40; Leijon & 
Lindstrand 2012, s. 175). Förskolebarn använder de modes som de finner passande för just deras intresse för att 
skapa mening i relation till deras tidigare erfarenheter (Kjällander & Moinian 2014, s. 12).   

 

Affordance  

Begreppet affordance, ibland översatt till det svenska begreppet meningserbjudande (van Leeuwen 2005, s. 5), 
används för att beskriva de meningserbjudanden som uppstår i mötet med olika slags semiotiska resurser (Elm 
Fristorp & Lindstrand 2012, s. 70; Jewitt 2010, s. 366; Selander & Kress, 2010). Affordances är något som över 
tid konstrueras genom kulturella och sociala aspekter (Kjällander 2011, s. 66). Inom socialsemiotiken ses barn 
som aktiva kunskapsproducenter som skapar tecken utifrån de intressen och den nyfikenhet som uppstår i mötet 
med de modes som finns tillgängliga för dem i stunden (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 68-69, 118; Kress 
1997, s. 10-11), och i sitt meningsskapande sker ett ständigt testande och utmanande av den aktuella designen. 
Kress (1997, s. 10-11) menar att dessa tecken endast representerar de delar som uppfattas av den som skapar 
tecknet liksom av den som tolkar tecknet då tecknet används eller uppstår. Inom socialsemiotiken betraktas 
multimodala symboler som en del av literacy (Kress 1997). Således ses också ickekonventionella symboler och 
tecken som centrala modes i barns meningsskapande. Socialsemiotiken betonar sociala- och kulturella 
miljöaspekter och menar att symboler och bilder får sin mening först i de kontexter där de förekommer (Fast 
2011, s. 204). Detta medför att meningsskapandet är kulturellt situerat och att symbolers betydelse är dynamisk 
då betydelsen kan variera med sammanhanget. Istället för att fokusera på hur designen är tänkt, eller i vilken 
mån konventionerna styr handlandet, ligger intresset i vilka agensmöjligheter som uppstår då de olika resurserna 
tas i bruk i olika situationer (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 70; Kjällander & Moinian 2014, s. 13). 
Affordance kan alltså beskrivas som de kvaliteter som finns i ett objekt, eller i den fysiska miljön, som tillåter 
oss att agera (Kjällander 2011, s. 65; Kjällander & Moinian 2014, s. 13).  
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Prompts 

Prompts som på svenska kan översättas till en anmodan till en interaktion (Kjällander 2011, s. 66), är en 
uppmaning till barnen att ge ett svar eller en respons (Kjällander 2011, s. 66; Kjällander & Moinian 2014, s. 13). 
Den stora skillnaden mellan affordance och en prompt är att en prompt uppmanar till att få en interaktion/respons 
till prompten medan en affordance är ett meningserbjudande (van Leeuwen 2005, s. 5). En prompt vägleder 
fokus mot ett specifikt objekt såsom en knapp eller en symbol (Kjällander 2011, s. 66). 

 
 

Metod 

Val av metod 
Denna studie har en kvalitativ etnografisk ansats där videoobservationer använts som datainsamlingsmetod. Det 
empiriska underlaget har samlats in genom observationer av tre förskolegrupper på två skilda förskolor, förskola 
A och förskola B, i två svenska städer. Observationerna har genomförts i förskolornas ordinarie verksamhet i 
samband med deras vardagliga användande av IKT i olika miljöer. Valet att genomföra en kvalitativ studie har 
motiverats av att de forskningsfrågor som studien utgått ifrån varit av kvalitativ karaktär. Anledningen till att 
videoobservationer valts som insamlingsmetod är upplevelsen av att det ger fylligare data än vid traditionella 
observationstekniker, då de i större mån kan fånga barnens olika teckensystem som språk, bild, gestik, 
skärmaktivitet och ljud (Kjällander & Moinian 2014, s. 16). Dessutom bidrar videoobservationer på ett tydligt 
sätt till synliggörandet av den didaktiska var-frågan, som är central i denna studie. Videoobservationerna 
synliggör till viss del också hur-frågan då de möjliggör observationer av hur barnen använder IKT-verktygen 
och hur de tycks skapa mening i samspel med dessa och miljön.  

 

Videoobservation 

Ett flertal forskare har kommit fram till att all form av observation är teoriberoende (Andersen 1998, s. 157; 
Johansson 2011, s. 79; Öhlander 2011, s. 28). Johansson (2011) motiverar detta med att ”Observation är en aktiv 
mental process, den är intentional, riktad mot vissa drag i det perceptuella fältet medan andra drag är mer eller 
mindre omedvetna” (Johansson 2011, s. 100). Detta innebär att tidigare föreställningar och förväntningar 
tenderar att påverka data då föreställningarna till viss del styr vad forskaren iakttar och registrerar. Detta är ett 
fenomen som Andersen (1998, s. 157) kallar för selektiv perception.  

Valet att genomföra videoobservationer har gjorts utifrån möjligheten att återse situationerna flera gånger, där de 
är oförändrade och finns sparade på en dator. Varje tillfälle som filmklippen studeras erbjuder möjligheten att 
fokusera på olika saker. Detta har möjliggjort för oss att fokusera på samspelet mellan platsens betydelse, 
användandet av IKT samt barnen i interaktionen med de digitala verktygen (Eidevald 2015, s. 114-115). Då vi 
valde videoobservationer var vi medvetna om att metoden är tidskrävande (Eidevald 2015, s. 116-117), men för 
att kunna fokusera så många modes som möjligt fanns aldrig något tvivel om vilken metod som var lämpligast. 
En annan ofrånkomlig svårighet med videoobservation, liksom med andra observationstekniker, är huruvida 
observatörernas närvaro påverkar de som observeras (Andersen 1998, s. 157). Detta är något som tyvärr förblir 
osynligt även i denna studie. 
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Urval och avgränsningar 
Inför studien kontaktades ett flertal utomhusprofilerade förskolor. Av de förskolor som ville delta i studien 
valdes två stycken. På Förskola A bedrivs en stor del av verksamheten utomhus, både på förskolegården och i 
närliggande miljöer karaktäriserade av både planerad miljö och naturmiljö. Förskolan har ganska nyligen 
kommit igång med arbetet med IKT men har som mål att utveckla detta vidare. Fram till ganska nyligen har 
IKT-verktygen, främst lärplattor och digitalkameror, uteslutande använts i arbetet med pedagogisk 
dokumentation och där pedagogerna varit de främsta användarna. Under de senaste månaderna har 
användningsområdena däremot utökats och barnen har i större utsträckning än tidigare fått tillgång till lärplattor 
och kameror. Under videoobservationerna på denna förskola följdes två barngrupper. Förskola B har under flera 
år arbetat med IKT, bland annat lärplattor, kameror och digitala mikroskop. Förskolan jobbar aktivt med att bryta 
upp gränsen mellan inne och ute och de använder sig i stor utsträckning av IKT-verktygen utomhus.  

Valet att genomföra studien i dessa två förskolor grundar sig främst på diversiteten i såväl användandet av IKT, 
olika erfarenheter och geografiskt läge, vilket är en viktig aspekt av det platsbaserade lärande som studien 
fokuserar. Syftet är inte att jämföra de båda förskolorna eller för den delen värdera eller bedöma hur bra 
förskolorna är på att arbeta med IKT. Syftet är heller inte att generalisera hur förskolor i allmänhet arbetar med 
IKT och platsbaserat lärande. Sammanlagt har flera observationer genomförts, av vilka främst fem bedöms 
relevanta för studiens frågeställningar. Därför är det dessa fem observationer som diskuteras under resultat- och 
analysdelen.  

  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

På båda förskolorna överlämnades valet av barn och barngrupp till personalen. Detta främst av organisatoriska 
skäl, men också beroende av vilka barn som fått och givit sin tillåtelse att medverka i studien. På förskola A 
observerades två barngrupper där respektive grupp utgjordes av sex barn och två pedagoger. I bägge grupperna 
var barnen mellan fyra och fem år. På förskola B observerades en barngrupp om tio barn och där en förskollärare 
och förskolans utomhuspedagog närvarade. Även där var de observerade barnen mellan fyra och fem år. 

 

Genomförande 
Datainsamlingen påbörjades så snart blanketterna för informerat samtycke undertecknats av samtliga pedagoger 
samt vårdnadshavare för de barn som skulle delta i studien. Den första dagen på förskola A inleddes med en 
presentation av oss, där vi berättade varför vi var där och vad vi skulle göra på förskolan. Därefter gavs en 
rundtur inne på förskolan samt på förskolegården. Syftet med detta var att bekanta oss med förskolans miljöer, 
barnen samt förskolans pedagoger. Barnen och pedagogerna berättade om olika projekt som de haft under de 
senaste månaderna och visade delar av den pedagogiska dokumentation som växt fram ur dessa projekt. Vi följde 
också barnen i deras lek och skapande under den vardagliga verksamheten.  

Även på förskola B inleddes besöket med en rundvandring inne i förskolans lokaler. Rundvandringen leddes av 
förskolans utomhuspedagog som arbetar projektinriktat i alla förskolans avdelningar. Fokus under 
rundvandringen var digital miljö och hur den fysiska miljön utomhus influerat inomhusmiljön. Observationerna 
ägde sedan rum i den ordinarie verksamheten i olika miljöer där fokus låg på barnen och deras interaktion med 
IKT-verktygen. 
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Vi ser en styrka i att båda studenterna närvarat vid datainsamlingen eftersom det möjliggjort att fältanteckningar 
kunnat föras parallellt med videodokumentationen. Därmed har vi också kunnat uppmärksamma olika saker, som 
annars kunnat gott oss förbi. Ett exempel på detta var då barnen använde lärplattorna. Om endast en av oss hade 
närvarat hade fokus troligen legat på det som videokameran registrerade. På så vis hade de aktiviteter som 
skedde på lärplattan varit svåra att registrera. Om fokus istället hade legat på aktiviteten på lärplattan hade det 
som skedde runt lärplattan varit svårt att registrera.  

Databearbetning och analysmetod 
Transkriberingen av videomaterialet påbörjades så snart vi hunnit titta igenom materialet tillsammans. Vi 
bearbetade materialet noggrant genom att föra anteckningar parallellt med att filmklippen studerades. 
Filmklippen studerades flera gånger för att fokusera så många modes som möjligt i analysen. Vi hade 
möjligheten att pausa, stoppa eller spola tillbaka filmerna om det var en sekvens i filmen som vi fann extra 
intressant. Denna möjlighet är unik för just videoobservation (Eidevald 2015, s. 115). Studiens fokus på  
användandet av IKT och plastbaserat lärande styrde analysen mot var IKT verktygen användes samt vilka det var 
som använde dessa. I bearbetningen av materialet valdes de mest relevanta sekvenserna ut vilket resulterade i 
fem situationer där olika typer av IKT-verktyg användes på olika sätt. Frågan hur IKT-verktygen användes kan 
delvis tyckas osynliggjord i resultatdelen. I de beskrivna situationerna utgår vi från att läsaren har vissa 
förkunskaper om hur verktygen används, varför bland annat hanteringen av förekommande appar endast flyktigt 
beskrivs. Detta främst för att minska situationsbeskrivningarnas omfattning i syfte att förenkla för läsaren. 

Valet av teori har spelat en stor roll i vilken empiri som har erhållits, då olika teorier fokuserar på olika saker 
(Karlsson 2014, s. 20-21). De flesta modes går att transkribera, men transkriberingen representerar endast en 
reducerad version av det som faktiskt observerats (Kjällander & Moinian 2014, s. 16). Petersson understryker 
också att “Valet av olika modes i transkriptionen medför olika möjligheter och begränsningar för analysen” 
(Petersson 2015, s. 32). Efter att ha gått igenom filmklippen ett flertal gånger valde vi att skapa ett eget 
analysverktyg där vi spaltade upp varje situation, vilka typer av IKT verktyg som användes under situationen 
samt vilken plats situationerna utspelade sig på. Efter detta upptäckte vi ett brett mönster av användandet av IKT, 
vart barnen på de två förskolorna använde sig av detta samt vilka barn, eller pedagoger, som nyttjade verktygen. 
Efter kategoriseringen av situationerna i analysverktyget valde vi att skriva kortare beskrivningar av hur de olika 
situationerna hade gått till för att sedan kunna analysera dessa mer ingående. För att hålla isär de olika 
situationerna döptes dessa med namn och nummer så snart vi tittat på filmklippen. Detta för att analysen av 
empirin skulle ske på ett snabbare och smidigare sätt (Eidevald 2015, s. 121). 

Forskningsetiska överväganden  
Denna studie har varit en process i vilken etiken varit ständigt närvarande (Löfdahl 2014, s. 32). Studien har 
genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska riktlinjer där information, samtycke, 
konfidentialitet samt nyttjande är de centrala ledorden. Inför observationerna på de båda förskolorna skickades 
blanketter för information och samtycke ut till samtliga pedagoger samt föräldrar vars barn som kunde komma 
att beröras av studien. Innan videoobservationerna påbörjades tillfrågades även barnen om de samtyckte till 
medverkan. I ett fall visade ett av barnen tydligt avståndstagande från kameran och sökte ögonkontakt med den 
av oss som höll i kameran. Därefter kollade barnet ner i marken och lämnade kamerans synfält. I genomgången 
av videomaterialet raderades de sekvenser där detta barn syntes i bild.  

En åtgärd för att uppnå konfidentialitet har varit att avidentifiera de individer som har deltagit i studien 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 43), vilket är en mycket viktig etisk princip (Löfdahl 2014, s. 38). Det har däremot 
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varit svårare att avidentifiera en av de två förskolorna, då de har en viss pedagogisk profil vilket ökar risken för 
identifiering (Löfdahl 2014, s. 34). För att undvika detta har förskolorna döpts till Förskola A och Förskola B, 
och deras geografiska lägen har preciserats i så liten grad som möjligt.  

I uppsatsen har vi valt att inkludera fotografier av bland annat teckningar, digitala verktyg och av vissa 
observerade situationer. Detta för att förstärka texten genom att tillföra ytterligare ett mode. I 
integritetsskyddande syfte har vi valt ut bilder där inga ansikten syns samt retuscherat vissa detaljer i några av 
fotografierna för att minska risken för identifiering.  

Då studien huvudsakligen involverat barn har ytterligare etiska ställningstaganden tagits hänsyn till. Löfdahl 
(2014, s. 39) påpekar att barns relation till förskollärare innebär en beroendeställning från barnets sida och menar 
att samma relation inte skall omfatta forskaren. Ett starkt argument för detta är att barnen då kan anpassa sina 
svar eller handlingar för att behaga forskaren snarare än förmedla sina egna tankar, vilket påverkar resultatet. Ett 
annat argument är att barnens eventuella rädsla för att avböja eller avsluta sitt deltagande i studien då de inte 
förstår konsekvenserna av detta (Löfdahl 2014, s. 38). För all forskning som omfattar barn under femton år gäller 
att informerat samtycke alltid måste inhämtas från båda barnets vårdnadshavarna, i de fall barnet inte endast har 
en vårdnadshavare (Löfdahl 2014, s.42). Som nämnts ovan har vi valt att respektera barnets egen vilja i de fall 
barnet tydligt visat att han eller hon inte vill delta trots att båda vårdnadshavarna har samtyckt till barnets 
medverkan i studien. Det kan också vara svårt att veta om barnen förstått vad det innebär att delta i studien eller 
kanske rentav har glömt bort vad de har samtyckt till. Därför är barns samtycke att betraktas som provisoriskt 
och som forskare har vi strävat efter att påminna barnen om vad de har tackat ja till. En annan viktig 
utgångspunkt är att vara transparent vad gäller avsikter, metoder och resultat (Johansson 2011, s. 77), och att 
förhålla sig så objektivt som möjligt (Vetenskapsrådet 2011, s. 42). Som nämnts i metoddelen är fullständig 
objektivitet i det närmaste omöjligt att uppnå då tidigare föreställningar och värderingar tenderar att osynliggöra 
resultat som inte är förenliga med dessa, men också då relationen till respondenterna kan komma att påverkas 
och förändras under forskningsarbetets gång.  

I valet av verktyg för videoobservationerna gjordes avvägningen huruvida lärplattor eller ”riktiga” videokameror 
skulle användas. Då barnen på de båda förskolorna är vana vid lärplattor verkade det till en början vara det 
klokaste valet. Dock ökar såväl ljud- och bildkvalitet som lagringsutrymme vid användandet av en riktig 
videokamera, varför vi istället valde att använda en sådan. En etisk aspekt av att använda en videokamera istället 
för lärplatta är också att det blir tydligare för barnen att de videofilmas eftersom lärplattor idag används till 
mycket annat än just videoinspelning. På så vis är det enklare att avvärja missförstånd.  

Studiens kvalitet 
Som framhållits tidigare i uppsatsen har det varit svårt att hitta forskning om förskolan inom 
forskningsområdena. Detta har medfört att delar av den tidigare forskning som redogörs för i bakgrunden i denna 
uppsats har analyserats utifrån ett förskoleperspektiv. Exempelvis är en av artiklarna som använts i uppsatsen 
(Prensky 2001) skriven utifrån ett fokus på collegestudenter. I likhet med Kjällander (2011) har denna forskning 
omtolkats till ett barnperspektiv, då de omskrivna begreppen digital natives och digital immigrants kan tillämpas 
även på barn i förskoleålder och deras pedagoger.  

Våra egna ställningstaganden och positiva erfarenheter av platsbaserat lärande och IKT i förskolan har möjligtvis 
färgat denna studie, bland annat genom val av tidigare forskning och litteratur samt synen på de analyserade 
situationerna. Vi har dock strävat efter att frångå dessa föreställningar för att möjliggöra en mer kritisk analys. 
Som Andersen (1998, s. 16) påpekar är vi alla kunskapsproducenter i något avseende. Han menar att vi sällan är 
medvetna om alla de valmöjligheter som dyker upp under projektets gång och heller inte om de konsekvenser 
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som alternativa val får för kunskapsproduktionen. Att vara transparent med hur studien har genomförts är därför 
en vital del av den vetenskapliga forskningsmetoden så att läsaren kan bedöma i vilken mån uppsatsens slutsatser 
underbyggs av de argument som presenteras (Johansson 2011, s. 77).  

Resultat och analys 
Nedan presenteras de resultat som följt av de videoobservationer som genomförts i denna studie. Innan 
situationsbeskrivningarna presenteras kommer en kort redogörelse för vilka digitala resurser som finns 
tillgängliga på respektive förskola (se Figur 1.1), samt ett schema över de situationer som ligger till grund för 
analysen (se Figur 1.2). De verktyg och tekniska termer som listats i figurerna förklaras i en ordlista som finns 
bifogad som bilaga i denna uppsats (Bilaga 2). 

Digitala resurser på Förskola A och Förskola B 
På Förskola A finns en lärplatta per avdelning. Lärplattorna har inget skyddande fodral mot väder och vind, men 
det finns planer på att köpa in sådana inom en snar framtid. Varje avdelning är dessutom utrustad med varsin 
digitalkamera för att dokumentera den vardagliga verksamheten. På förskolan finns också en projektor som delas 
mellan de tre avdelningarna. 

Förskola B har många digitala resurser som TV-apparat med Apple TV på varje avdelning, digitala luppar, Bee-
bots, projektorer, datorer, lärplattor samt en smartboard på avdelningen för de äldsta barnen. De flesta verktygen 
finns fritt tillgängligt för barnen att använda och de väggfasta apparaterna är placerade i en för barnen tillgänglig 
höjd. På avdelningen för de äldsta barnen finns dessutom tillgång till ett Green Screen-rum där barnen 
uppmuntras till att skapa egna filmer baserade på de fotografier som barnen tar under deras regelbundna möten 
med olika miljöer, samt genom sökande på internet.  

 

Förskola A Förskola B 

En lärplatta per avdelning. 
Lärplattorna saknar vatten- och 
stöttåliga fodral. 
 
En projektor på förskolan. 
 
En digitalkamera per avdelning. 

Fyra lärplattor per avdelning, samt 
varsin lärplatta till alla pedagoger på 
förskolan. Samtliga lärplattor är 
skyddade i vatten- och stöttåliga fodral. 
 
Digitala luppar av två typer  
– WiFi puck och Ägglupp. 
 
En projektor per avdelning, samt en 
mobil miniprojektor på en av 
avdelningarna. 
 
En TV-apparat med tillhörande Apple-
TV per avdelning. 
 
Tre stycken Bee-bots på 
”Storbarnsavdelningen”. 
 

Figur 1.1 - Tillgängliga IKT verktyg 



15 
 

 
Aktivitet Plats Digitala verktyg Övrigt material 
1. Solrosprojektet 
Produktion och konsumtion 
av QR- och EAN-koder 

Närliggande miljöer och 
inne på förskola A 

Lärplatta, QR-app, 
projektor, dator, 
digitalkamera 

Penslar, färg, färgpennor, 
papper, tops, lim, kartong, 
plusplus, folie, pärlor 

2. Skattjakt 
Dokumentation med 
lärplattor 

”Ljusa skogen” i närheten 
av förskola B 

Lärplattor, smartboard  Trollstavar, magisk karta, 
naturföremål, skräp 

3. Green Screen Inne på förskola B Lärplattor, Green 
Screen-app, 
musikstreamingtjänst  

Green Screen-box, gröna 
duschdraperier, leksaker 
(plastfigurer), gröna 
handskar, grönt garn  

4. Undersökande av 
naturföremål 

Inne på förskola B Lärplattor, ägglupp, 
WiFi puck,  

Naturföremål, skräp 

5. Programmering Inne på förskola B, men 
även utomhus på 
förskolegården 

Lärplatta, Bee-bots, 
Bee-Bot-app  

Pappersmatta med rutnät, 
kartor 

6. Stop Motionfilm Inne på förskola A, men 
även utomhus på 
förskolegården 

Lärplatta, Stop 
Motion-app 

Storyboard, Pup-figurer, 
fondvägg, leksaker, 
trädstock 

Figur 1.2 – Schema över observerade situationer 

Förklaring av Figur 1.2 

Figur 1.2 innehåller en schemaläggning av sex aktiviteter, hämtade från videoobservationerna, varav två 
observerats på Förskola A och fyra på Förskola B. Då denna studies syfte inte är att jämföra hur de två 
förskolorna använder IKT, utan snarare påvisa hur aktiviteter med IKT kan se ut, är detta inget som vi analyserar 
närmare. De situationerna som tas upp i denna uppsats har valts ut ur ett större videomaterial, utifrån relevans för 
studien och för att visa en variation av aktiviteter. Därför bör det inte antas att det på Förskola A arbetas mindre 
med IKT än på Förskola B. 

Situation 1 – Solrosprojektet 
Under besöket på Förskola A visade och berättade barn och pedagoger om ett pågående projekt som vuxit fram 
ur ett besök vid en stor plantering av solrosor. I anslutning till solrosorna upptäckte ett barn att det fanns små 
metallskyltar med siffror uppsatta. Flera barn blev snabbt nyfikna på skyltarna och de två pedagogerna som var 
med vid besöket bestämde sig för att fotografera skyltarna med lärplattan så att de tillsammans med barnen 
kunde ta reda på mer om dessa på förskolan. Det visade sig vara koder för avläsning av vattenmätare (se Bild 1) 
och detta föranledde en intensiv diskussion kring vad en kod är och vart koder av olika slag står att finna. Under 
projektets gång har barnen tillsammans med pedagogerna arbetat vidare med koder. Till en början handlade det 
om numeriska koder som portkoder, men allteftersom började barnen aktivt att söka även efter andra koder av 
mer grafisk typ såsom EAN- och QR-koder. Vare sig barnen eller förskolepedagogerna hade någon tidigare 
erfarenhet av QR-koder, varför de började ta reda på mer om detta tillsammans. Barnen har under projektet 
skapat QR-koder på lärplattan för att tillgängliggöra information av olika slag. Barnen har bland annat fått vara 
med i processen att via lärplattan skapa egna virtuella texter om sig själva till deras kommande vernissage. 
Barnen har även börjat använda QR-koder för att ge information till föräldrarna, där barnen vill att föräldrarna, 
med hjälp av smartphones eller lärplattor, ska skanna vad de gjort under dagen samt för att delge vad de själva 
lär sig. Under rundvandringen visade barnen hur man scannar av eller hur man skapar en QR-kod och öppnade 
själva det program som behövs för att få fram informationen i koden eller för att skapa nya QR-koder. Barnen 
har också intresserat sig för de estetiska aspekterna av EAN- och QR-koder och har bland annat skapat sådana 
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koder genom att rita/måla på papper (se Bild 2), klistrat upp vita tops på svarta papper och skapat QR-koder med 
plusplus. Barnen har haft stor frihet att skapa dessa koder utifrån sina egna föreställningar och intressen.  

Barnen har parallellt med arbetet med koder arbetat med solrosor som var startskottet till projektet med koder. 
Under besöket vid solrosplanteringen fotograferades även solrosorna. Genom en projektor projicerades sedan 
denna bild på ett stort vitt papper på en vägg inne på förskolan så att barnen kunde måla av och färglägga 
solrosorna. Ett av barnen började använda utklippta EAN- och QR-koder för att skapa ett kollage som bildade en 
solros. Detta resulterade i ett samarbetsprojekt där flera barn hjälpte till att skapa en solrosskulptur med hjälp av 
kartong och olika koder (se Bild 3).  

 

Bild 2, Barnens egenproducerade QR-koder, 

videoobservation 5, Förskola A 

 

Bild 1, Vatten avläsningskoder, 

videoobservation 2, Förskola A  

Bild 3, Barnens solrosskulptur, videoobservation 8, Förskola A 
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Analys av situation 1: Kreativitet, 
meningsskapande och koder som modes 
Barnens intresse för koder väcktes då de fann vattenavläsningskoderna vid solrosplantaget. Dessa koder 
fungerade som ett affordance som vid det aktuella tillfället tilltalade barnen mer än de solrosor som varit 
pedagogernas förväntade fokus. Pedagogerna tillät detta meningserbjudande ta plats och på så vis har barnen 
blivit de drivande krafterna bakom projektets fortlevnad. Pedagogerna utmanade barnen genom att be dem hitta 
koder utanför förskolan och har därmed också interagerat föräldrar och familj i det pågående projektet. Barnen 
uppfattas av pedagogerna som vana användare av lärplattorna, främst genom tidigare erfarenheter hemifrån. 
Barnen är mer eller mindre uppväxta med den digitala tekniken och kan i vissa avseenden förstås som digital 
natives (jfr. Prensky 2001). I förskolans reviderade läroplan uttrycks att barnen skall ges möjlighet att utforska 
vardagsteknik (Skolverket 2010, s. 10), i vilket både koder och lärplattor bör omfattas. Det är tydligt att barnen 
ses som kompetenta användare av lärplattorna och erbjuds i detta projekt möjlighet att bekanta sig vidare med 
denna teknik, och dessutom arbeta med den utifrån sina egna intressen (Skolverket 2010, s. 11). För att stödja 
barnen i sitt utforskande och användande av QR-koder och lärplattor har pedagogerna tvingats läsa på och prova 
sig fram, men de har gjort det i samspel med barnen. I detta avseende kan både pedagogerna och barnen förstås 
som digital immigrants som lär sig detta nya språk, QR-språket, tillsammans (jfr. Prensky 2001). Barnens vana 
av lärplattor gäller främst själva hanteringen av lärplattans knappar och symboler. Inom det digitala gränssnittet 
är dessa modes tecken som ”talar” till barnen. Under rundvandringen visade barnen hur de självständigt kunde 
öppna appen för QR-scanning, och hur de med hjälp av appens symboler navigerade sig i menyn. Detsamma 
skedde i appen för skapande av QR-koder. Utifrån vår tolkning av Kjällanders (2011, s. 66) redogörelse för 
begreppet prompt, tycks de olika symbolerna på lärplattan i detta fall fungera som prompts som erbjuder en 
anmodan till en interaktion med lärplattan och med de appar som används.  

Barnens produktion av QR-koder sker både digitalt och i den fysiska världen. Barnen använder flertalet modes 
när de transformerar de digitala QR-koderna till fysiska teckningar. Barnen använder sig av pennor, papper, tejp, 
klister och saxar för att skapa sina egna koder på ritpapper och kartong. Barnen kommunicerar samtidigt verbalt 
med varandra om hur denna transformation sker. Alla barnens QR-koder har olika former och färger och i 
tolkandet av de olika teckningarna tillskrivs koderna olika mening beroende på vilket barn som betraktar och 
skapat koderna. Kress (1997) menar att symboler får sin betydelse först då de används. I ovan beskrivna situaion 
får alltså barnens QR-koder olika mening eller betydelse beroende på vem som betraktar dem. En liknande 
tolkning kan göras av barnens produktion av EAN-koder, streckkoder, där barnen påvisar ett brett val av material 
till aktiviteten. Barnen reflekterar med varandra och ser att det är streck i olika tjocklekar och att det under dessa 
finns olika siffror. De flesta barnen transformerar EAN-koderna för att efterlikna de befintliga koderna, medan 
andra barn använder sig av strecksystemet men sedan skapar egna tecken där siffrorna brukar vara. Ett av barnen 
har använt ett unikt teckensystem med symboler som han byggt kring en egen fantasivärld som han kallar för 
”Hopplandet” (se Bild 4). Liksom hos Kjällander och Moinian (20014, s.12) fann vi alltså att barn ibland 
använder/skapar egna modes som är meningsskapande i relation till deras tidigare erfarenheter.   

Trots att mycket fokus legat på koder har solrosprojektet varit ett återkommande tema, där barnen använt EAN- 
och QR-koder som estetiska material för skapande av solrosor. I projektet finns också ett exempel på hur en plats 
utomhus, solrosplantaget, har flyttats in till förskolan. Projicerandet av solrosfotot på det vita pappret innebär en 
transformation i fyra led. Barnen har upplevt solrosorna i verkligheten (1), tagit ett fotografi av dessa (2), 
projicerat fotot på pappret (3) och därefter målat av dem (4). Detta kan förstås som ett sätt att sudda ut gränsen 
mellan inne och ute, och kan förstås som ett sätt att arbeta med platsbaserat lärande. 
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Situation 2 – Skattjakt 
På Förskola B har de under några veckor haft ett projekt som de kallar “Från skräp till magisk skatt”. Projektet 
har växt fram genom återkommande skräpplockning i skogen och kring förskolan, men där barnen förutom skräp 
även funnit tilltalande naturföremål. Under första observationen på förskolan besöktes den närliggande skogen. 
Inför besöket fick barnen i demokratisk anda välja vilken plats de ville besöka. Väl framme på platsen 
introducerade förskollärarna dagens uppgift – att med hjälp av lärplattorna dokumentera/fotografera de saker 
som barnen uppfattade som magiska i miljön. Till aktiviteten hade barnen skapat egna trollstavar av pinnar som 
de sedan smyckat ut med färg, paljetter och glitter. Dessa trollstavar gick barnen runt med i skogen och då de 
viftade med stavarna förvandlades skräp och naturföremål till magiska skatter. De har dessutom skapat en 
magisk karta där bland annat skogen och förskolan finns markerade med paljetter och glitter i olika färger. 

Barngruppen utgjordes av tio barn i åldern fyra till fem år, och de fick dela på de tre lärplattor som hade tagits 
med till skogen. Tidigare har bilderna för den pedagogiska dokumentationen tagits av pedagogerna, men under 
den senaste månaden har istället barnen varit de främsta fotograferna för denna dokumentation vilket av 
pedagogerna ses som ett sätt att synliggöra barnens perspektiv. Förutom de tre lärplattor som barnen använder 
har förskollärarna tillgång till varsin lärplatta för att dokumentera barnens dokumenterande. Då gruppen återvänt 
till förskolan gick barnen igenom dokumentationsmaterialet där både barnens fotografier och pedagogernas 
fotografier sammanställts och där bilderna förstorades upp på den smartboard som sitter på en för barnen 
tillgänglig höjd. Där reflekterade barnen kring bilderna och valde tillsammans ut de bilder som de kom överens 
om att ha för väggdokumentationen.  

Bild 4, EAN-kod – ”Hopplandet”, videoobservation 3, Förskola A 
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Analys av situation 2: Platsens betydelse för 
användningen av lärplattor och multimodalitet  
I arbetet med dokumentationen ses barnen som medkonstruktörer och barnens roll i dokumentationsprocessen 
anses viktig eftersom barnens perspektiv synliggörs då de själva får välja vad de vill dokumentera (jfr. t.ex. 
Palmer 2012; Svenning 2011). Den observerade situationen utgår från barnens intresse att söka efter magiska 
ting i skogen. Barnens intresse av att undersöka de magiska föremål/skatter de fann med digital teknik bejakades 
av pedagogerna. I barnens interaktion med det digitala gränssnittet på lärplattorna under skattjakten är det tydligt 
att de är kompetenta användare som utan problem navigerar i lärplattans meny för att leta upp kameraappen. Det 
är också tydligt att de förstår de symboler som finns i själva kameraappen; blixt, video/foto, effekter och time-
lapse. Liksom i Situation 1 blir dessa symboler prompts som inbjuder barnen till interaktion. 

I aktiviteten i skogen framträder platsens betydelse för tekniken. Väder och vind påverkar hur fotografierna blir, 
genom skuggor, ljus och vatten. Platsen påverkar också vilka magiska objekt som finns tillgängliga för barnen 
inte minst genom de växtarter som finns just i den skog som de besöker liksom det skräp som förekommer på 
platsen. I motsats till uppfattningen att lärplattorna står i vägen för barnens kreativitet (jfr. Jönsson 2014; SVT 
2012) tycks dessa snarare fungera som förstärkare av såväl fantasi som kreativitet. Lärplattorna tycks dessutom 
bli ett verktyg som under denna aktivitet uppmuntrar till fysisk aktivitet, då barnen letar efter andra saker att 
dokumentera än deras kamrater. Barnens produktion av fotografier i interaktion med tekniken är sprungna utifrån 
deras intressen i stunden (jfr. Kjällander & Moinian 2014, s. 12). Barnen fotograferar alltså endast det som de 
upplever meningsfullt just där och då. I aktiviteten arbetar barnen över flera modes; digitalt och virtuellt på 
lärplattan men även genom sinnesintryck som lukt, känsel och hörsel. De använder sig av två dimensioner av 
syn; sin egen syn och synen genom lärplattan. I arbetet med dokumentationen kommunicerar barnen ständigt 
med varandra då de är fler än vad de har lärplattor. Barnen kommunicerar med varandra för att bestämma vems 
tur det är och när någons tur har tagit slut, och kommunikationen sinsemellan liksom gentemot naturen sker över 
flera olika modes (jfr. t.ex. Leijon & Lindstrand 2012, s. 175; Åkerfeldt 2014, s. 42) genom verbala ord, gester, 
mimik, kroppsspråk samt att fysiskt röra på lärplattan. Då fotografierna projiceras på smartboarden inne på 
förskolan återupplever barnen flera av de modes som de var en del av i skogen. Bilderna fungerar som en 
producent av plats och de tar med sig utevistelsen in. 

 

Bild 5, Dokumentation i skogen, 

videoobservation 9, Förskola B 
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Situation 3 – Green Screen 
Under skogsbesöket med Förskola B på förmiddagen, där barnen dokumenterade magiska saker med lärplattor, 
gav flera av barnen förslag på att de kunde arbeta med Green Screen senare på dagen. Inne på förskolan finns ett 
rum där en av väggarna är täckt med gröna duschdraperier. Dessa används då barnen skapar berättelser och 
filmer genom att med hjälp av en lärplatta och en för aktiviteten avsedd app omvandla de gröna fälten till 
bakgrunder från fotografier eller rullande bilder. Barnen har också tillverkat små Green Screen-studios eller 
boxar av gamla skokartonger och grönt papper. Utifrån de fotografier som barnen tagit med lärplattorna tidigare 
under dagen valde de ut ett fotografi som passade för den berättelse som de ville filmatisera. Därefter valde de ut 
sin rekvisita – två plastfigurer. På en annan lärplatta valde de, via en musikstreamingtjänst, ut den musik som de 
ville ha i filmen och började så småningom att spela upp det brottningsscenario som det kommit överens om att 
filmatisera. Till en början bär det barn som håller i figurerna ett par gröna vantar på sina händer för att händerna 
skall bli osynliga på filmen. Detta har de under tidigare erfarenheter av Green Screen kommit fram till är ett 
effektivt sätt att göra sig själva osynliga på. Då barnet som vid detta tillfälle styrt figurerna efteråt fick se filmen 
upptäckte hen att figurerna inte syntes så bra eftersom de små figurerna till stor del täcktes över med handskarna, 
och att den bakgrund som valts ut för filmen upptog större delen av figurernas yta. Av denna anledning fick 
barnen förslaget att använda grönt garn att knyta runt figurerna så att dessa kunde styras utan att händer eller 
handskar syntes i bild. Denna upptäckt skapade nya förutsättningar och skapade nya rörelsemönster hos 
figurerna som nu kunde hoppa och göra avancerade volter i luften. Ganska snart kommer barnet som filmar på 
att den skogsmiljö som de valt ut inte riktigt passar den brottningsaktivitet som de bestämt sig för att filmatisera. 
Därför går de med stöd av en pedagog in på Google och skriver in sökordet ”BROTTNING” (med versaler). 
Efter en stund hittar de en bild på en brottningsrink och återupptar aktiviteten, denna gång med det gröna garnet 
runt plastfigurernas halsar.  

Bild 6, Green Screen – Virtuell miljö blir reell 

miljö, videoobservation 22, Förskola B 

Bild 7, Green Screen-box – Brottning, 

videoobservation 24, Förskola B  
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Analys av situation 3: IKT som producent av plats 
och fantasifrämjande verktyg 
Situationen är ett tydligt exempel på hur digital teknik kan användas på ett kreativt och fantasifullt vis, och där 
samarbete blir en central aspekt av aktiviteten. Meningserbjudandet i denna aktivitet är att barnen själva får 
handla samt diktera villkoren i hela förhandlingsförloppet, exempelvis valet av modes, bland annat i form av den 
bild/film de vill ha som bakgrund till filmen, vilken rekvisita som ska vara med eller vilken musik som ska 
spelas upp i filmen. Barnen sköter arbetet med Green Screen helt självständigt, likt digital natives (jfr. Prensky 
2001), och ber om hjälp från pedagogen endast då de behöver hjälp att stava ordet ”BROTTNING”. Liksom i 
barnens tidigare Green Screen-produktioner använder de sig också i denna situation av två stycken lärplattor när 
de arbetar med Green Screen; en där de har Green Screen applikationen igång och en annan från vilken de styr 
musiken. Till en början valde de en bild som de tagit i skogen, en plats som de känner igen. Möjligtvis har de 
tidigare erfarenheter av att brottas på den platsen vilket då skulle förklara varför de väljer att iscensätta denna 
aktivitet på Green Screen. Då barnet som håller i lärplattan efter en stund vill byta bakgrundsbild används 
internet som resurs, och detta informationssökande är en av de kompetenser som eftersträvas i förskolans 
verksamhet (Skolverket 2010, s. 6). Valet föll på en brottningsrink, en plats som de inte hade fysisk tillgång till i 
förskolans miljö. På så vis fungerar lärplattan tillsammans med Green Screen också i denna situation som en 
producent av plats.  

Lärplattorna erbjuder affordance i form av musik och bild, men också Green Screen-boxen erbjuder affordance i 
form av fysiskt utrymme. Barnen arbetar multimodalt med de båda lärplattorna och de interagerar med den 
visuella miljön som tillsammans med de verkliga figurerna blir de levande aktörerna i deras berättelse.  

 

Situation 4 – Undersökande av naturföremål 
På Förskola B finns två digitala luppar av olika typ. Den ena, ”ägget”, är USB-ansluten och kopplas till en dator 
som i sin tur är sammankopplad med smartboarden. Högst upp på den äggformade luppen finns en fotoknapp. 
Det andra verktyget, ”WiFi pucken”, är trådlöst och kan kopplas ihop med upp till tio lärplattor samtidigt, där 
samma bild visas på samtliga enheter. På lärplattans display finns symboler för fotografi/stillbild, 
videoinspelning och fotoalbum - tidigare sparade filmer och foton som tagits i appen lagras på den lokala 
enheten.  

Under barngruppens skogsutflykt plockades några naturföremål med. Detta eftersom barnen var nyfikna på att 
undersöka föremålen närmare med hjälp av den för barnen välbekanta WiFi pucken. Väl inne på förskolan 
kopplade barnen självständigt upp lärplattorna med pucken och satte sig två och två kring lärplattorna runt 
bordet medan de turades om att styra puckens fokus. Ett barn blev snabbt ivrigt att visa och berätta om en larv 
som de undersökt veckan tidigare och klickade på symbolen för fotoalbum för att öppna en av filmerna på denna. 
Ytterligare två barn ansluter för att titta på filmen medan övriga barn fortsätter att undersöka en lavbevuxen rot.  

Parallellt med pucken pågick en liknande aktivitet med ägget. Barnen satte själva igång datorn och öppnade det 
program som krävdes för att arbeta med ägget. Sedan kopplade de ihop datorn med smartboarden och började 
utforska alla de föremål som det plockat med sig från skogen. Det blev snabbt en intensiv aktivitet kring 
verktygen och barnen samarbetade för att få så bra bilder och filmer som möjligt av de olika naturföremålen.  
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Analys av situation 4: Växelverkan mellan 
inne/ute och IKT som främjare av social 
interaktion 
I situationen framstår barnen som digital natives som är kompetenta användare av den digitala tekniken (jfr. 
Prensky 2001). De hanterar självständigt smartboarden, datorn och dess gränssnitt. Barnen är väl medvetna om 
vad ikonerna på datorn betyder, trots att de inte kan läsa den text som står i programmets menyer. Den intensiva 
aktiviteten kring naturföremålen, WiFi pucken/ägget och lärplattorna tyder på att utforskandet är meningsfullt 
för barnen. Kanske är det faktum att barnen själva valt ut och plockat med sig naturföremålen extra 
meningsskapande för dem. Det är tydligt att barnen har positiva erfarenheter av denna typ av undersökande, 
vilket synliggörs då ett av barnen vill visa inspelningen av larvsekvensen.  

I denna aktivitet är valet av plats mer eller mindre givet då WiFi pucken kräver tillgång till ett nätverk för att 
fungera. Däremot hade andra platser, som skogen, kunnat erbjuda större möjligheter att utforska naturobjekten i 
en mer autentisk miljö. Därför får valet av plats för aktiviteten förstås som en kompromiss i brist på 
nätverksuppkoppling ute i skogen. Det system av sammankopplade lärplattor med WiFi pucken innebär att 
samtliga plattor har tillgång till den information som pucken sänder ut samtidigt. Varje lärplatta erbjuder också 
olika prompts i form av ikoner för fotografi/stillbild, videoinspelning och fotoalbum. Eftersom verktygens 
gränssnitt är tillåtande kan de välja exakt vad för material som de vill analysera eller titta närmare på och i 
aktiviteten med WiFi pucken kan de stanna upp och ta stillbilder utan att de andra enheterna störs. Ägget är ett 
verktyg som är mer låst än WiFi pucken då det måste vara USB-kopplad till en dator samt att rätt program måste 
vara öppet på datorn. Båda verktygen erbjuder ett brett urval av affordances då dessa styrs utifrån vad barnen 
finner intressant i stunden. 

Situation 5 – Programmering 
På Förskola B finns tre stycken Bee-bots fritt tillgängliga för barnen att använda. Bee-bots är en leksak som är 
designad för programmering av rörelser. Bee-botsen programmeras genom att barnen trycker på någon eller 
några av de fyra riktningsknapparna på botens rygg och då de därefter trycker på den gröna GO-knappen åker 
boten i väg enligt det rörelsemönster som inprogrammerats.  

Bild 8, Utforskande med WiFi pucken, 

videoobservation 15, Förskola B 
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Under en situation som observerades på storbarnsavdelningen lekte två barn med dessa Bee-bots på en 
egentillverkad pappersmatta på golvet. På mattan har barnen ritat ut ett rutmönster och vägar vilket gör att den 
liknar en labyrint. Barnen satt djupt koncentrerade och diskuterade hur många knapptryckningar i respektive 
riktning som behövdes för att boten skulle ta sig till den punkt som de bestämt som sitt mål. Då det blev fel 
började de om från början igen till dess att boten slutligen nådde sitt mål. Efter en stund ansluter en av 
pedagogerna som berättar om hur barnen brukar göra olika banor för varandra inne på förskolan och på 
förskolans gård, där de använt symbolerna från Bee-botarnas knappar på sina kartor. Vi får även ta del av en 
väggdokumentation med bilder som visar denna aktivitet.   

 

 

Analys av situation 5: IKT som främjare av fysisk 
aktivitet och symbolers betydelse för 
meningsskapande  
I den observerade situationen tycks barnen uppfatta leken med botsen som meningsfull. Bee-botarnas fem 
knappar utgör olika prompts som berättar för barnen hur de kan röra sig. Den GO-knapp som är placerad i mitten 
är kodad med en grön färg, en färg som enligt konvention i västerländsk kultur är en symbol för bland annat 
trafiksignalen för gå/kör (jfr. Kress 1997, s. 6-7). Barnen lär sig betydelsen av höger, vänster, upp och ner genom 
att pröva sig fram i knapptryckandet. Uppåtpilen skvallrar om att det kommer att hända något som är uppåt, eller 
i det här fallet framåt, och GO-knappen väntar på att sätta boten i rörelse. Alla dessa symboler är anmodan till 
interaktioner, allt för att locka barnen att interagera med dem. Fast (2011, s. 204) menar att symboler får sin 
mening i de kontexter där de förekommer. I detta fall förstår barnen att uppåtpilen betyder framåt och inte uppåt. 

Den digitala aktiviteten/leken har inspirerat barnen till att skapa liknande aktiviteter i den fysiska miljön, genom 
att rita kartor och använda pilar och andra symboler, modes. Därmed transformeras språket från digital till fysisk 
miljö. Istället för att programmera Bee-botarna programmerar barnen varandra, de blir Bee-botarna. Detta 
påvisar att de digitala aktiviteterna med Bee-bots kan främja fysisk aktivitet, då barnen kopierar botarnas 
rörelsemönster. De aktiviteter som beskrivs av pedagogerna och genom den dokumentation som fanns på detta 
visar att barnen lekt Bee-bots i olika miljöer, både inomhus och utomhus. Detta kan förstås som en typ av 
platsbaserat lärande där de olika miljöerna erbjuder olika möjligheter att röra sig och där de varierade 
terrängerna är av betydande roll. Skillnaden mellan att programmera en Bee-bot och att programmera en kompis 

Bild 9, Bee-bots, 

videoobservation 7, Förskola B 
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är att riktningsknapparna inte sitter på ryggen på barnen de måste meddela kommandot genom andra modes, 
exempelvis genom verbalt språk eller gestik. På så vis blir detta en multimodal aktivitet.  

Diskussion  
Denna studie inriktar sig på förskolebarns användande av digitala verktyg i ett platsbaserat lärande. Syftet med 
studien var att undersöka var och hur barn kan använda sig av IKT i förskolans verksamhet samt hur 
förskolepedagogerna möjliggör detta användande. Studiens empiri visar hur IKT kan stödja barns lärande och 
komplettera utevistelsen. Resultaten visar också hur IKT-verktygen och de digitala aktiviteter som sker på dessa 
kan främja fysisk aktivitet, kreativitet och fantasi.  

I flera av de situationer som observerats i denna studie har platsen varit inomhus. Detta motiveras inte av 
omöjligheten att genomföra samma aktiviteter utomhus. Det handlar om att miljön, platserna, i dessa situationer 
upplevdes som de bästa platserna att genomföra aktiviteterna i. Som Fägerstam (2012, s. 5) lyfter behöver 
utomhuspedagogik inte nödvändigtvis ske utomhus. Lärandets innehåll anpassas till den för detta bäst lämpade 
platsen (Szczepanski 2007, 2008, 2013, 2015). I fyra av de fem situationerna som beskrivs i uppsatsen har 
föremål, bilder eller inspiration tagits med från platser utomhus in till förskolan och därmed har gränsen mellan 
inne och ute till viss del suddats ut. I den femte situationen har aktiviteter som skett inomhus och i det digitala 
gränssnittet flyttats utomhus och transformerats till fysiska aktiviteter i andra miljöer. IKT-verktygen tycks också 
kunna fungera som producent av plats, där fotografier av platser som barnen besökt och bilder från internet 
erbjuder möjligheten att skapa nya platser genom Green Screen-tekniken. 

Oron att barns mentala landskap begränsas till följd av deras ökade aktiviteter med informationsteknik och 
multimedia samt att detta leder till färre möten med utomhusbaserade miljöer (Szczepanski 2013, s. 6) tycks 
alltså inte bekräftas genom de resultat som uppvisas i denna studie. Inte heller finns det något i denna studie som 
tyder på att barns lekar och fantasi skulle hämmas på så sätt som Lagercrantz befarade i debattinslaget i SVT 
(2012) eller att tekniken, så som Eliasson (2013) beskriver, skulle vara ett distraherande moment som hindrar 
barnen från att interagera med den fysiska omgivningen. Tekniken tycks snarare stimulera barnens fantasi (jfr. 
Jönsson 2014, s. 73), främja fysisk aktivitet och leda till kreativa möten med den fysiska omgivningen.  

I takt med att den digitala tekniken utvecklas och blir mer tillgänglig växer möjligheterna att skapa än mer 
kreativa lärsituationer där gränsen mellan inne/ute och virtuellt/reellt suddas ut. Ett möjligt steg att utveckla den 
platsproducerande tekniken, likt Green Screen gjorde i en av de situationer som observerades i denna studie, är 
att använda Virtual Realityteknik (se Bilaga 2) för att simulera autentiska lärsituationer. Där ges nästintill 
obegränsade möjligheter att uppleva och utforska potentiellt farliga situationer eller besöka avlägsna platser för 
att skapa upplevelsebaserade erfarenheter.  

 

 

Betydelse för praktiken och professionen 
Denna studie visar på möjligheterna att använda sig av IKT i ett platsbaserat lärande. Eftersom det, så vitt vi vet, 
inte gjorts någon liknande studie kan denna uppsats ses som ett stöd för de förskolor som vill utveckla sitt 
pedagogiska arbete med IKT, och då i synnerhet att våga använda digital teknik utomhus. Som nämnts ovan är 
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IKT något som bör implementeras i den pedagogiska verksamheten, men många tycks vara ambivalenta i sin 
inställning till detta. Mycket forskning finns kring utomhuspedagogik i förskolan, men där “utomhus” ofta 
underförstått betyder naturmiljö, ofta skogen, eller förskolegården. I denna uppsats vill vi istället använda oss av 
begreppet platsbaserat lärande, vilket är ett mycket vidare begrepp som också omfattar miljöer som inte 
nödvändigtvis ligger utomhus. Det tycks finnas viss oro för implementeringen av IKT i pedagogisk verksamhet, 
där de främsta argumenten för att inte använda IKT är att det fjärmar fysisk aktivitet och hälsa samt minskar 
barns fantasi och kreativitet. Vi vill i denna uppsats istället lyfta IKT som verktyg som kan främja fysisk aktivitet 
samt stimulera barns fantasi och kreativitet. Vi vill därmed hävda att det inte är tekniken i sig som fjärmar 
hälsan, utan istället hur den används. Därmed blir de didaktiska frågorna som följer med IKT-användning något 
som all personal i såväl skola som förskola bör reflektera kring.  

 

Slutsatser 
Våra slutsatser är att IKT har stor potential att stärka såväl lärande och hälsa som samarbete. Eftersom många 
barn i förskoleålder på daglig basis använder IKT, oftast på fritiden, får vi anta att det är något som är 
betydelsefullt för dem samt att det är nödvändigt att barn behärskar tekniken i framtiden. Denna studie har visat 
på en rad kreativa och nyskapande sätt som den digitala tekniken kan användas på i förskolan, med barnen som 
aktiva skapare av kunskap. Växelverkan mellan teknik och miljö blir tydlig i barnens användande av digitala 
verktyg i olika miljöer. Miljöerna som barnen använder den digitala tekniken i varierar och det är tydligt att 
innehållet i aktiviteterna påverkas av de platser som dessa sker på. Samma påverkan tycks också ske i omvänd 
riktning då de digitala verktygen påverkar miljöerna såsom i Green Screen-aktiviteter.  

Det finns inget i denna studie som tyder på att barns fantasi och kreativitet minskar som en effekt av 
teknikanvändningen – tvärtom – barnen använde både sin kreativitet och fantasi då de hämtade uppslag från den 
virtuella världen i aktiviteter utanför teknologin och i omvänd ordning använde den reella världen som 
inspiration i sina aktiviteter med tekniken. Studien visar inte heller några resultat som tyder på att aktiviteterna 
med IKT minskar barns fysiska aktivitet. IKT-användandet i studien uppmuntrade till lek och rörelse dels genom 
de platser som tekniken användes på men också genom de digitala aktiviteter som barnen uppfattade intressanta 
för sitt meningsskapande utanför de virtuella världarna. Vi anser därför att det inte är tekniken i sig som leder till 
dessa negativa effekter utan hur tekniken används. Därför anser vi att det är av stor vikt att utveckla IKT 
kompetensen hos både barn och pedagoger, och tycker det är viktigt att förskolor som ställer sig kritiska till IKT 
får möjlighet till att inspireras och lära sig hur man kan implementera denna teknik i verksamheten. 

 

Vidare forskning 
Denna uppsats är skriven inom ett område som ännu inte är ett forskningsområde. Det behövs vidare forskning 
kring hur IKT kan användas för att förstärka lärandet, implementeras i utomhusundervisning samt hur detta kan 
främja fysisk aktivitet och hälsa. Med den snabba utvecklingen av digitala verktyg följer ett ökat behov av 
kompetensutveckling för pedagoger i skola och förskola samt ett ökat behov av forskning som fokuserar den 
pedagogiska användningen av dessa verktyg. 
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Bilaga 1, Samtyckesblankett 
 
 

Ort och datum 
Stockholm 2016-XXXX 

 
Hej Föräldrar på XXX förskola! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om IKT (informations och 
kommunikationsteknik) i förskolans utomhusverksamhet. Vi intresserar oss av användandet av IKT i aktiviteter 
utomhus, samt det plastbaserade lärandet. 
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	vi	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	förskolan	under	tiden	2016-
XX-XX	–	2016-XX-XX.	Vid	dessa	tillfällen	vill	vi	observera	XXX	med	hjälp	video	upptagningar	samt	
anteckningar.	
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	(1998:204)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	
personalens	och	förskolans	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	anonymitet	gäller.	Allt	insamlat	
material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	kommer	att	
upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	vår	egen	bearbetning	och	analys	samt	
sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	
kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	för	ert	barns	medverkande	i	studien.	All	medverkan	är	
frivillig	och	kan	när	som	helst	avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett.	Om	
ni	accepterar	kommer	barnen	också	att	bli	informerade	om	arbetet	och	får	möjlighet	att	besluta	om	sitt	
eget	deltagande.	En	förutsättning	för	barnens	medverkan	är	att	ni	samtycker	till	studien.	Om	ni	tackar	ja	
till	medverkan,	men	barnen	säger	nej	så	kommer	barnens	beslut	att	respekteras.		
	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	
 
Vänliga	hälsningar	Isak	Åkervall	&	Linus	Nilsson	
	
Isak	Åkervall	
07X-XXXXXXX	
XXX@gmail.com	
	
Linus	Nilsson	
07X-XXXXXXX	
XXX@gmail.com		
	
	
Maria	Svedäng	(handledare)	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Telefon:	08-1207	6305	
Mailadress:	XXX@buv.su.se	
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan den XXX. 
Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 

 
 
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
Barnets namn 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares 
namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………
…. 
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Bilaga 2, Ordlista över digitala 
verktyg och tekniska termer 

Verktyg/Term Beskrivning av verktyget/termen 
 

Vidare information 

Smartphone 
 

En kombinerad telefon och handdator.  
De flesta smartphones är utrustade med 
digitalkamera, GPS-navigation, 
mediaspelare, trådlöst nätverk (WiFi), 
bluetooth samt mobilt bredband.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smarttelefon 
 

Lärplatta 
 

Ett samlingsbegrepp för handhållna 
digitala verktyg med liknande egenskaper 
som smartphones fast i större format. 
Verktyget kan också kallas surfplatta, 
läsplatta eller padda. 
 

https://sites.google.com/a/edu.sollentuna.se/ipad-
i-foerskolan/home/ikt-strategi 
 

App/Applikation 
 

Ett begrepp som syftar på program 
utvecklade för smartphones, datorer och 
lärplattor. 
 

 
 
 

Smartboard  
 

Är en interaktiv tavla där en stor skärm 
belyses från en videoprojektor som är 
ansluten till en dator.  
 

http://www.smartboard.se 
 

Bee-bot 
 

En bi-liknande leksak för programmering. 
Fungerar ungefär som en radiostyrd bil, 
fast leksakens rörelsemönster 
programmeras i förväg. 
 

http://www.hos.se/produkter?searchQuery=bee-
bot 
 

WiFi puck 
 

Digitalt mikroskop som trådlöst (via WiFi) 
kan kopplas ihop med digitala enheter som 
lärplattor, datorer och smartphones för att 
undersöka olika typer av material. 
 

http://www.hos.se/produkt/ipad-mikroskop-
puck/1554 
 

Ägglupp  
 

Digitalt äggformat mikroskop som både 
finns som USB-bundet och som trådlöst 
(via WiFi). Verktyget är utrustat med en 
knapp som möjliggör att ta stillbilder som 
sedan kan lagras på den enhet som det är 
kopplat till. 

http://hos.se/produkt/web-ägget-
usb/217?categoryId=242 
 

QR-kod En QR-kod innehåller olika typer av 
information som kan avkodas med hjälp av 
en QR-läsare. För att koda av, eller för att 
skapa egna QR-koder, använder man sig 
av en app på en lärplatta, smartphone eller 
dator. Informationen i en QR-kod kan t.ex. 
utgöras av GPS-koordinationer, bilder, 
filmer, ljud, text eller webblänkar. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod 
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EAN-kod 

Är en förkortning för European Article 
Number och är ett nummersystem som 
används världen över för att märka olika 
typer av varor. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/European_Article_N
umber 
 

Green Screen Green Screen (Grön Skärm på svenska) 
bygger på Chroma Key-teknologin, vilket 
är en metod som används inom film- och 
tv-produktioner för att ta fram 
specialeffekter. Tekniken går ut på att man 
väljer en nyckelfärg (i detta fall färgen 
grön) som genom specifika datorprogram 
kan ersättas med fotografier eller rörlig 
bild. På så vis går det att göra föremål med 
nyckelfärgen osynliga eller att byta färg på 
dessa föremål/bakgrunder.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Chroma_key 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oxjlKc8ms1c 

Apple TV En mediespelare från företaget Apple som 
via ett trådlöst nätverk (WiFi) möjliggör 
streaming (uppspelning av media) från till 
exempel en lärplatta eller dator.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_TV 

Virtual Reality Virtual Reality, på svenska översatt till 
Virtuell Verklighet, är en benämning på en 
digitalt producerad värld där användaren 
genom simuleringar upplever sig befinna 
sig/agera. För att använda VR-tekniken 
krävs att användaren bär speciellt 
utformade glasögon som kopplas samman 
med en dator med denna programvara. 
VR-tekniken tillämpas idag inom bland 
annat spelindustrin, forskning och 
utbildning där den möjliggör användaren 
att uppleva avlägsna platser eller 
potentiellt farliga situationer utan att 
fysiskt behöva besöka dem.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
virtuell-verklighet 
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