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Sammanfattning 
Syftet för denna uppsats är att undersöka barns skapande verksamhet med digitala och analoga medel 
och hur de användas som komplement till varandra för att erbjuda barn varierade möjligheter för 
meningsskapande. Vi har använt oss av videoobservationer samt skärminspelningsfunktion i vår 
undersökning för att närma oss sen djupare förståelse för den kommunikationen som sker mellan barn 
och olika medel ur ett socialsemiotiskt perspektiv. Detta har gett oss bredare förståelse för barns 
meningsskapande, samspel, kommunikation och kreativitet. Resultatet i våra analyser visar att barn 
skapar mening på kreativa sätt oavsett ett materials syfte. Barns interaktion sker ofta via resurser, t.ex. 
digitala plattor med blick och gester jämfört med verbal kommunikation. För att interaktion ska ske på 
varierade sätt behövs neutralisering av digitala medel vilket betyder att inarbeta de digitala medlen så 
att de kan användas på lika villkor. Resultatet av möjligheter för barns meningsskapande med digitala 
och analoga medel berodde på barns fysiska tillgång till materialen, både digitala och analoga. 
Därutöver ligger vikten på pedagogers inspiration och introduktion för att kunna erbjuda fler 
möjligheter för meningsskapande och använda material till sin fulla potential. 
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Förord 
 
Vi, Martina Pavlov Segura och Hannu Lehtonen, är två förskollärarstudenter från Stockholms 
universitet som skriver vårt examensarbete. Detta examensarbete började med att vi båda var 
intresserade av att inkludera digitala medel i förskolan. Martina hade tänkt på sambandet mellan 
skapande verksamhet och digitalitet. Hannu funderade på möjligheterna att utforska filmskapande med 
barnen.  

För att komma fram till en gemensam punkt diskuterade vi vad digitalitet respektive teknik innebär 
och vad vi ville observera. Efter att ha diskuterat möjliga forskningsfrågor kom vi fram till att vi 
delade intresset för digitalt skapande, specifikt med digitala plattor i vår benämning lärplattor. Under 
begreppen skapande verksamhet och digitalitet ryms intressanta forskningsmöjligheter då det är två 
områden inom förskolan som är aktuella. Martina hade erfarenheten av att det sällan skapades med 
digitala plattor i förskolan och att mycket omkring samhället är digitalt konstruerat. Hannu funderade 
på barn som filmproducenter och hur barn hanterar digital teknik vilket vi kopplade till en form av 
skapande och till vårt gemensamma ämne.  

Det vi fick se på förskolan där vi genomförde studien var en intressant blandning av aktiviteter, både 
analoga och digitala samt hur barnen hanterade dessa olika medel på egna villkor. Vår eftersträvan var 
att undersöka hur digitalitet kompletterade traditionella resurser vilket vi också tror oss ha sett då barn 
gärna använde sig av båda medlen.  

Vi vill tacka förskolans personal, barn samt vårdnadshavare för deras välkomnande och för att de gett 
oss deras höga förtroende av att använda oss av de medlen vi behövde för vår studie. Vi vill ge ett tack 
till vår handledare Petra Petersen i vårt examensarbete. Ett särskilt stort tack vill ge till våra familjer 
och vänner för deras stöd och tålamod under dessa år. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett 
fint samarbete.  
 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

 
Under vårt examensarbete har vi haft kontinuerliga möten för uppföljning och skrivande tillsammans. 
Utifrån vårt syfte sökte vi tidigare forskning tillsammans där vi avslutade med att dela artiklarna som 
var relevanta för vår studie så att båda kunde ta del av dem och bestämma vilka vi fann mest 
intressanta.  

I arbetet med vårt metodkapitel letade vi efter metodlitteratur som behandlade observationer alternativt 
videoobservationer. Vi letade referenser ur den tidigare forskningen vi använt oss av och sökte fler 
artiklar bland annat i Stockholms universitet. Vi fann ett stort utbud av relevanta böcker och artiklar 
som vi fördelade mellan oss. Vid nästkommande träff gick vi igenom litteraturen tillsammans. Vi 
delade upp texten så att vi fick skriva olika delar men diskuterade samtidigt och jobbade därefter 
igenom hela texten tillsammans.  

Studiens teori och tidigare forskning skrev vi i Google Docs, vilket är ett program för dokument online 
där båda har tillgång till samma text och kan skriva samtidigt då dokumentet ständigt uppdateras vilket 
underlättar det gemensamma skrivandet. Inför detta hade båda förberett en text utifrån 
litteratursökningarna och artiklarna vi läst. Vi omarbetade och jobbade gemensamt igenom texten. Vi 
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kunde dela upp ansvaret genom att en av oss kunde gå igenom språket i texten och den andra jobbade 
med referenser, därefter gjorde vi det omvända.  

Under transkriberingsprocessen fick vi fördela videomaterialet mellan oss för att transkribera i kodade 
dokument i separata datorer då det var en lång process och mycket material att gå igenom. Vi 
transkriberade så många observationer som möjligt i försäkran av att finna det mest intressanta och 
relevanta materialet för vårt examensarbete. 

Analyserna gjorde vi genom att gemensamt diskutera för att därefter skriva separata texter och jämföra 
det vi uppfattat till en djupare analys. Detta jobbade vi genom en ytterligare analys och diskussion.  

Gällande diskussion och avslutande delen överlade vi alla tankar, slutsatser och kopplingar till 
litteratur, tidigare forskning och våra forskningsfrågor samt skrev två texter i förberedande syfte innan 
vi tillsammans arbetade ihop en gemensam text med studiens syfte, resultat och avslut.   
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Inledning 
I denna studie vill vi undersöka barns skapande verksamhet med digitala och analoga medel och hur 
de används som komplement till varandra för att erbjuda barn varierade möjligheter för 
meningsskapande. Med analoga medel menar vi traditionella skapande verktyg som papper och 
pennor med digitala medel t.ex. lärplattor. Våra undersökningsfrågor grundar sig i att vårt intresse att 
undersöka både analoga och digitala medel. Vi vill bidra till ökad kunskap om hur medlen kan 
användas som komplement till varandra. Frågorna innefattar hur man ser på skapande, kommunikation 
och hur man ser på digitala medel. 

Mycket av kommunikationen som sker i samhället sker skriftligt dock är det något som är i 
förändringsfas i och med den teknologiska utvecklingen (Kress 1997, ss. 1, 6). Teknologisk utveckling 
innebär att allt fler digitala medel som digitala plattor, lärplattor, kameror och datorer blir vanligare 
(Petersen 2015, s. 14). Samtidigt har tillgängligheten av digitala medel i stor utsträckning ökat i 
förskolan (Skolverket 2013, ss. 6, 8; Bakó 2016, s. 145).  

Ett problematiserande exempel vore om digitala plattor skulle ersätta all form av skapande i förskolan 
eller att digitala plattor inte kan erbjuda samma upplevelser och därav bör hållas separat från analoga 
medel. I en intervju lyfter forskaren Kjällander (Brising 2016) skillnaden mellan digitala och analoga 
världen på så sätt att om det finns virtuella musikinstrument i lärplattan eller möjlighet att rita med 
hjälp av en applikation kan riktiga analoga instrument och material inte ersättas med en digital 
applikation. En bra blandning av digitala (virtuella) och analoga (verkliga) världar belyser Shifflet, 
Toledo och Mattoon (2012, ss. 39–40) i sin artikel där barnen bakade virtuellt med lärplattan. Barnen 
förstod att virtuella bakelser inte gick att äta och att verkligheten var en annan sak.   

Om vi utgår från förskolans läroplan så framgår det att barnen ska få möjlighet att använda teknik för 
att kommunicera (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, ss. 7, 11) vilket går att tolkas som att teknik 
ingår i kommunikativa resurser, men vad teknik däremot innefattar framgår inte. Vad vi ser i 
Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan (Skolverket 2018) så är digitaliseringen en av 
de största och mest omnämnda ändringarna i revideringen som sker. Detta betyder att digitala medel är 
som mest aktuella och viktiga i förskolan och bör forskas om då de med största sannolikhet kommer få 
en större roll i förskolans styrdokument. 

I Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan (Skolverket 2018, s. 4) skrivs det om 
kommunikation och skapande genom att “[...] barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa 
genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både 
ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande”. Detta tolkar vi 
som att skapande är en form av kommunikation och att barnen måste erbjudas både analoga och 
digitala medel i olika aktiviteter då det både gynnar deras sociala och kommunikativa utveckling med 
varandra men också deras förståelse för världen. 

Många pedagoger känner trygghet i användandet av digitala resurser men trots det behövs det 
kompetensutveckling (Skolverket 2013, ss. 11, 30) vilket lutar mot att digitaliseringen ännu inte är helt 
inarbetat i förskolan. Med detta sagt behövs det mer forskning kring digitala medel för att öka 
pedagogernas kompetens om resursernas betydelse för barn.  

Forskare som Kjällander och Moinian (2014, s. 10) skriver att det undersöks och finns för lite kunskap 
om förskolebarns interaktion med lärplattor och lyfter att barns meningsskapande idag sker bland 
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annat med digitala resurser vilket även Bakó (2016, s. 147) poängterar som ytterst viktigt för barn då 
digitala medel är något de upplever dagligen. Det sociala samspelet är i förändringsfas i och med att 
det sker kommunikation på flera sätt än det verbala, såsom visuellt och auditivt, med lärplattor i barns 
meningsskapande (Kjällander & Moinian 2014, ss. 12, 18). Detta har betydelse för vårt teorival 
socialsemiotik där multimodalitet menar att barn interagerar och kombinerar olika uttryckssätt i sin 
kommunikation (Jewitt 2006, ss. 9–10, 76–77). Detta fördjupar vi oss i uppsatsens teoriavsnitt. 

Vad vi förstår utifrån den tidigare forskningen är att digitala medel ofta upplevs som ett läromedel för 
att lära språk; oftast skriftlig och muntligt språk (se Falloon 2013; Kervin & Mantei 2017), snarare än 
att det sker språk genom resursen (Kress 1997, ss. 1, 6). Vad vi vill undersöka är inte enbart hur man 
kan lära sig genom lärplattor utan vad lärplattorna skapar för kommunikation; hur barnen kan få 
möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom att använda digitala och analoga medel som komplement 
till varandra. 

Även om digitala medel får en egen roll i Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan 
(Skolverket 2018) står fortfarande de andra målen kvar och ska strävas efter. Med detta sagt blir vår 
forskningsfråga i behov av aktuell forskning då digitalitet är här för att stanna.  

Tidigare forskning 
Mot bakgrund av den digitala teknikens snabba utveckling, vad gäller både produkter och 
användningsområde, har vi valt att avgränsa detta avsnitt till att omfatta studier som publicerats mellan 
år 2010–2018. En annan särskild anledning är att första iPad modellen kom ut till marknaden under 
2010 och utifrån vår erfarenhet är iPad ett digitalt verktyg med pekskärm som används aktivt i 
förskolan.  

För att redogöra synen på traditionellt (analogt) skapande redovisar vi några artiklar inom ämnet. Vi 
valde en doktorsavhandling från 2005 av Änggård för att vidga synen, jämföra hur traditionellt 
skapande såg ut innan digitala resurser blev vanliga. I Änggårds (2005, s. 8) studie var syftet att 
analysera hur barn skapade mening i bildskapande aktiviteter med traditionella medel.  

Vi har valt att använda begreppet ”lärplatta” genomgående om digitala bärbara verktyg med pekskärm. 
Valet av begrepp gjordes eftersom författarna använder olika benämningar för digitala plattor och för 
att inte skapa förvirring. Nästa val av begrepp var att kalla applikationer, som används i lärplattan, för 
”appar”. Detta eftersom 6 av 8 av de vetenskapliga artiklar och en licentiatavhandling vi valt i studien, 
där de benämner digitala verktyg, har använt begreppet appar. Vi börjar med att gå igenom Nilsens 
(2014) licentiatavhandling för att därefter göra kopplingar till andra vetenskapliga artiklar. 
Avslutningsvis gör vi en sammanfattning av de mest centrala punkterna till vår studie.  

Syftet med Nilsens (2014, s. 10) studie var att utforska vilka aktiviteter det sker med lärplattor, både 
hur barn och vuxna interagerar med medlet samt hur lärandet sker respektive utvecklas i de 
aktiviteterna. Nilsens (2014, ss. 5–6) definition av en lärplatta är ett bärbart verktyg som kan användas 
varsomhelst, har pekskärm som går att styra med fingrarna och är tryckkänslig. Hon förklarar vidare 
att lärplattan använder trådlöst nätverk och kan användas för att spela spel genom appar, filma, 
fotografera, lyssna på musik och söka information.  
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Vi tolkar detta som att digitala medel i dagsläget kräver internet för att kommunikation ska ske på 
djupare plan. Kommunikation blir även synlig i barns icke-digitala bildskapande aktiviteter där barns 
interaktion inte bara sker verbalt utan med gester och deras analoga bildskapande, målande (Änggård 
2005, s. 199).  

En fördel med lärplattan enligt Nilsen (2014, s. 6) är att skärmen tillåter flera användare samtidigt 
vilket innebär att den är gynnsam i gemensamma aktiviteter som det sociala samspelet. Wohlwend 
(2015, s. 160) ser också pekskärmens funktion, att tillåta flera användare samtidigt (multiplayer) som 
viktigt för barns sociala samspel. Kjällander och Moinian (2014, s. 28) lyfter likadana fördelar för 
användningen av lärplattan och skriver hur digitala lärplattor, speciellt med plattans storlek och form, 
bjuder på flera olika möjligheter för barns meningsskapande som att lära sig tillsammans oavsett var 
de befinner sig. 

Forskare som Wohlwend (2015, ss. 155–156) skriver i sin studie om barns samarbete med en lärplatta 
genom appen Puppet Pals och att barn trots att det ser stökigt ut, samarbetar och förhandlar med 
varandra för att komponera en berättelse, vilket appen går ut på. Barns samarbete möjliggörs genom 
lärplattan, appen och olika funktioner exempelvis spela in ljud, flytta, förstora och förminska 
karaktärer (Wohlwend 2015, s. 157). Även forskare som Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, s. 37) 
påpekar att barnen i deras studie agerade i samverkande interaktioner och hjälpte gärna varandra. 
Wohlwends studie (2015, s. 154) visar att när flera barn arbetar med enbart en lärplatta bidrar det till 
barns sociala samspel. Nilsen (2014, s. 133) lyfter att med fler lärplattor blev aktiviteterna inte mindre 
socialt inriktade utan lika sociala. Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, ss. 37–38) har fått liknande 
resultat och delar uppfattningen med Nilsen (2014, s. 133) att även om barn har fler lärplattor, vill de 
ändå arbeta med eller nära varandra. Resultaten är intressanta för vår studie eftersom det sociala 
samspelet, kommunikation, är en av de viktigaste faktorerna i socialsemiotiken. När digitalitet blir del 
av förskolans vardag är det viktigt att hitta bästa sätt att använda resurserna på.  

Kommunikation sker, som tidigare nämnt, på fler sätt än verbalt exempelvis visuellt. Enligt Änggård 
(2005, ss. 171–172) kan traditionellt bildskapande i hög grad ses som en social aktivitet eftersom barn 
ofta sitter nära varandra men att barnen riktar sin uppmärksamhet mot sin bild. Det finns inte samma 
behov av att turas om i analogt bildskapande som i exempelvis barns fantasilek, där leken kräver 
turtagning och samarbete för att leken ska utvecklas och fortgå (Änggård 2005, ss. 153–154). 

Skapande och konst har utforskats i en studie av forskarna Hui, He och Ye (2015) som lyfter nyttan av 
att lära sig genom skapande eftersom barn lär sig både visuellt och verbalt. Barn som speciellt 
fokuserade på visuellt skapande uttryckte sig ofta med hjälp av både verbal och icke-verbalt språk 
(Hui, He & Ye 2015, ss. 323–324). Ytterligare fler positiva resultat om skapande både i användning av 
analoga och digitala verktyg, enligt forskningen, anses öka barns motivation, samspel, problemlösning 
och språk (Papadimitriou, Kapaniaris, Zisiadis & Kalogirou 2013, s. 395; Falloon 2013, s. 519). 
Resultaten gör det intressant att utforska barns multimodala meningsskapande och att utveckla 
möjligheter den digitala och analoga världen tillsammans erbjuder i dagens förskola. 

Nilsen (2014, ss. 131, 136–137) förklarar hur en apps designen, utformning och 
användningsmöjlighet, har en inverkan i barns bruk av appen men att pedagogens roll i hur de stöttar 
barnen är ännu viktigare. Det krävs en medvetenhet om hur appen fungerar, vilka kulturella 
erfarenheter barnen har och vad som stimulerar deras lärande utifrån barnens perspektiv och intresse. 

Nilsen (2014, s. 132) beskriver vidare hur pedagogerna i hennes forskningsarbete berättar om deras 
ambition att neutralisera lärplattan i den dagliga verksamheten. Vi tolkar att tanken är att få barnen att 
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möta lärplattan likt andra resurser i den pedagogiska miljön såsom leksaker, färger, papper mm. utan 
att lärplattan ska få högre status än andra icke-digitala föremål.  

I en studie av Rowe och Miller (2016, ss. 425, 429, 434) gjorde barnen digitala böcker med 
pedagogernas mål av att stödja barnens användning av hemspråk samt engelska språket med hjälp av 
appar. Barnen använde digitala kameror för att göra digitala böcker i lärplattor med både 
ljudinspelningar och stöd av skrivna ord. Forskarna jämförde de digitala böckerna med fysiska böcker 
och menade att kombinationen av multimodala uttryckssätt inte hade uppnåtts på samma sätt på 
papper jämfört med i digitala appar (Rowe & Miller 2016, ss. 425–426). 

Något Bakó (2016, s. 147) lyfter som är värt att nämna är hur barns digitala litteracitet beror på 
erfarenheter till multimodala medier. Trots att det finns en stor tillgänglighet av lärplattor i samhället 
betyder det inte att alla barn har tillgång till dessa vare sig det är beroende av socioekonomiskt 
tillstånd eller barnens individuella tillgänglighet till dem (Bakó 2016, s. 147). Rowe och Miller (2016, 
s. 428) ser också en stor vikt i att möjliggöra tillgång till digitala verktyg eftersom alla familjer inte har 
råd med digitala medier. I dessa avseenden är det ännu viktigare för förskolan att erbjuda barnen 
digitala medel (Rowe & Miller 2016, s. 428).  

Nilsen (2014) påpekar att appar inte ska tas för givet utan behöver väljas utifrån medvetna, 
välgrundade val. Falloon (2013, s. 519) skriver om betydelsen att noggrant välja appar till barn för att 
en betydelsefull interaktion och ett lärande ska ske. I ideala fall innehåller apparna begripliga 
lärandemål, syften, som barnen ska förstå och lära sig av, instruktioner, återkoppling under aktiviteten 
och åldersanpassade, interaktiva funktioner (Falloon 2013, s. 519). Om ett barn exempelvis inte kan 
läsa så problematiserar Nilsen (2014, s. 135) detta med att barnet inte längre använder appen som 
menat, att uppfylla målen, utan endast på ett sätt som övervinner spelet. Vi tolkar det som att Nilsen 
(2014, s. 135) menar att det krävs en anpassning av appar till barn för att lärande ska ske. Falloon 
(2013, s. 515) beskriver fler distraherande faktorer i appar som exempelvis reklamavbrott och att dessa 
hävdar lärandet. Avgörande val, enligt Falloon (2013, s. 519), som är av betydelse vad som gäller 
appar är lämplig kombination av spel och lärandemål samt appens åldersanpassning. Kjällander och 
Moinian (2014, s. 28) ser däremot användningen av appar på annorlunda sätt, de lyfter empiriska bevis 
för att stötta betydelsen av att respektera och inkludera barnens meningsskapande. Studiens resultat 
visar att barnen använde olika tillgängliga sätt för att skapa mening och använder appar, digitala spel, 
på ett kreativt sätt som inte alltid följer appens mening och därav inte stämmer överens med den kritik 
att digitala spel hindrar kreativiteten (Kjällander & Moinian 2014, s. 29).  

En intressant koppling till kreativitet är hur barn använder digitala medel till sin egen mening i likhet 
till det traditionella bildskapandet. Änggård (2005, s. 197) skriver att barnen i studien använde 
bruksbilder, som personalen producerade till de på annat sätt än menat. Dessa bilder var avsedda som 
dekorationer men i barnens händer fick de en annan mening och reproducerades, omformades. 
Änggård (2005, s. 198) beskriver barns bildskapande som transformativ, för att barnen experimenterar 
och omformar materialet. Barnen tolkar alltså bilder till egna och skapar nya berättelser, 
meningsskapande, av de. 

Wohlwend (2015) beskriver användningen av appar på ett överensstämmande sätt som Rowe och 
Miller (2016, s. 427) som ser att appar kan användas för att uppnå klassiska mål som att läsa och 
skriva. De kan tolkas som slutna appar med slutet mål (Rowe & Miller 2016, s. 427) i motsats till 
appen Puppet Pals med varierande användningsområde (Wohlwend 2015, s. 158). Wohlwend (2015, s. 
160) ser slutna appar som inriktade i lärandemål som exempelvis baskunskaper i alfabetet, vilket gör 
att barnen blir konsumenter snarare än producenter av multimodala uttryckssätt. 
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Studien av Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, s. 37) lyfter vikten av att utvärdera verktygen som 
används i lärandet för barn. Som resultat av studien lyfter forskarna lärplattornas bidrag till barns 
sociala samspel och hur barnen kollaborerade för att utforma bilder tillsammans digitalt, som de stolta 
visade upp. Forskarna fann det sällsynt att barnen arbetade på ett och samma medel tillsammans, i 
detta fall lärplattan, för att skapa (Shifflet, Toledo & Mattoon 2012, s. 38). I Änggårds studie (2005, 
ss. 155–156), om traditionellt bildskapande, satt barnen istället runt ett bord och arbetade med sina 
individuella bilder. Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, ss. 39–40) ser att det viktiga är att hitta balans 
mellan digitala verktyg och analoga medel, alltså skilja det virtuella från det verkliga, vilket de i sina 
resultat också fick insikt av att barnen kunde. Barnen använde appar där de exempelvis bakade samt 
fick chansen att skapa lekaktiviteter om bageri. De bakade med sand och vatten för att slutligen baka 
med verkliga ingredienser och mått. Det blev tydligt för barnen att det som bakades i lärplattan inte 
gick att äta och att mätsystemet fungerade annorlunda. 

I Kervin och Manteis (2017, s. 722) studie skulle barnen få en fördjupad förståelse för deras närmiljö 
genom berättande. Barnen fick göra teckningar av deras närområde med ”en fågelutsikt” vilket innebar 
med hjälp av bilder från Google Maps tagna uppifrån, både fysiskt utskrivna bilder och i appen. Vi 
tolkar det, precis som i Shifflet, Toledo och Mattoons studie (2012, s. 39), att barnen skulle kunna 
skilja det verkliga från det virtuella men också använda sig av båda medlen som komplement till 
varandra i utvecklandet av sitt berättande vilket kan leda till utökad språkutveckling och kreativitet. 
Genom att barnen materialiserar sina erfarenheter har de möjligheten att förklara abstrakta upplevelser 
som pedagoger annars inte förstår (Burnett, Pahl & Rowsell, 2014 se Kervin & Mantei 2017, s. 721). 
Trots att det finns ett flertal appar som erbjuder ett variationsrikt meningserbjudande av både ljud och 
bild så menar forskarna att digitala appar kan användas i stöd av det analoga materialet eftersom barn 
använder flera multimodala uttryckssätt i sitt meningsskapande (Kervin & Mantei 2017, s. 722). 

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen  
 
Nilsen (2014, s. 58), som utgår ifrån en sociokulturell teori, menar att barnen väljer appar de är 
intresserade av och utvecklar användningsområdet utifrån sina erfarenheter. Vidare krävs stöttning för 
att vägleda barnen i dessa val (Nilsen 2014, ss. 135–136). Kjällander och Moinian (2014, s. 28) skriver 
att lärplattor och appar har vissa meningserbjudanden men att det också finns andra sätt att använda 
resurserna utifrån egna mål. Falloon (2015) ser att appar bör ha tydliga lärandemål annars finns risken 
att barnen inte förstår dessa mål vilket vi tolkar kan ha att göra med den sociokulturella teorin, som 
Nilsen (2014, s. 38) och Rowe och Miller (2016, s. 430) också utgår från, där stöttning ses som viktigt. 
Detta beskrivs som riktlinjen som styr barnet åt rätt håll (Säljö 2014, s. 123) vilket vi kopplar till 
Wohlwends (2015, s. 120) förklaring av slutna appar som inte låter användaren gå utanför givet mål.  

I vår sammanfattande redogörelse av den tidigare forskningen har digitala lärplattor vissa positiva 
egenskaper och kan ses som en resurs som underlättar barns sociala samspel (Kjällander & Moinian 
2014, s. 14; Nilsen 2014, s. 21; Wohlwend 2015, ss. 160–161; Shifflet, Toledo & Mattoon 2012, ss. 
37–38). Något vi ser av vikt till vårt forskningsarbete är hur Nilsen (2014, s. 132) redovisade att 
digitala medel kan neutraliseras så att de inte får högre status än andra medel. Anledningen till detta är 
för att vi i vår studie vill utforska hur digitala medel kan användas i skapande verksamhet då skapande, 
enligt vår tidigare erfarenhet, inte sammankopplas till digitala medel. Tidigare forskning som Falloon 
(2013, s. 519) har visat att val av appar samt hur de introduceras för barnen har en inverkan i barnets 
fortsatta interaktion. Trots det kommer meningsskapande ske utifrån barns intresse (Kjällander & 
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Moinian 2014, s. 29). Dessa processer av meningsskapande utifrån skapande verksamhet i samband 
med digitalitet är vad vi vill undersöka.  

Syfte och frågeställningar  
I vårt forskningsarbete vill vi undersöka barns skapande verksamhet med digitala och analoga medel 
och hur de används som komplement till varandra för att erbjuda barn varierade möjligheter för 
meningsskapande. Eftersom lärplattor har ett brett användningsområde så kan meningsskapande ske 
på ett högt varierande sätt, vilket innebär att materialet kan användas på fler sätt än tänkt (Kjällander 
& Moinian 2014, ss. 13, 21, 28). Digitala medel blir allt mer centrala i förskolans vardag, men vad vi 
upplevt sedan tidigare när det gäller skapande och digitalitet är att dessa begrepp sällan kopplas 
samman. Syftet med vår studie är att bidra till kunskap om barns skapande med digitala och analoga 
medel. 

Detta hoppas vi bidra till barns möjligheter att förstå skillnaden mellan den virtuella och verkliga 
världen (Shifflet, Toledo & Mattoon 2012, s. 40). 

 

Våra forskningsfrågor är:  

• 1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande verksamhet? 

• 2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till varandra för att utveckla 
möjligheter för barns meningsskapande? 

Teoretiskt perspektiv 
Vi kommer att använda oss av ett socialsemiotiskt perspektiv eftersom teorin lyfter vikten av 
kommunikation av alla former vilket vi kopplar till vårt syfte av barns skapande aktiviteter. I detta 
teoretiska perspektiv kommer vi använda oss av 7 teoretiska begrepp vi delat in i tre undertitlar som vi 
förklarar i detta avsnitt och använder vidare i resultat och analysdelen. I vår redogörelse för teoretiska 
perspektiv valde vi att använda oss av de svenska översättningarna av de teoretiska begreppen, om de 
finns, eftersom uppsatsen skrivs på svenska och det faller oss naturligt att använda svenska begrepp.  

Jewitt (2006, s. 2) menar att kommunikativa upplevelser, språk, under tidigare år strävade efter läs- 
och skrivförståelse som dominerande kommunikationssätt. Selander och Kress (2010, s. 27) fortsätter 
med förklaringen om hur berättelser först framfördes muntligt och efteråt med tryckta ord men vi 
uppfattar att berättelser även utformas i andra medier som film och digitala spel där användaren kan 
bli medaktör. I Kress (1997, ss. 8–9) förklaring av litteracitet skriver han att skriv- och läskunnighet är 
viktiga faktorer och en del av språket som barnen behöver lära sig men samtidigt har form, både av 
material och omgivning, olika betydelser för språket och barns sätt att kommunicera. Att barnen 
bygger och ritar med material är enligt Kress (1997, s. 9) givet men betydelsen av vad barn gör tolkas 
mer som ett uttryck snarare än kommunikation. Detta kopplar vi till vårt forskningsarbete om 
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skapande med digitalitet då det, enligt vår tidigare erfarenhet, inte alltid räknas som en kommunikativ 
och kreativ förmåga att skapa med en lärplatta. Textbegreppet hade, som tidigare nämnt, 
huvudsakligen fokus på skriven text vilket kan ha en inverkan till pedagogernas förhållningssätt idag, 
men har, enligt socialsemiotiska teorin, vidgas till att även omfatta det visuella som bilder och tecken 
(Kress 1997, s. 5). Med den teknologiska utvecklingen förändrades litteracitet från endast läs- och 
skrivkunnighet till en bredare repertoar med exempelvis färger, rörelser, ljud och animationer som 
språk. Detta formar den socialsemiotiska teorin (Jewitt 2006, s. 3). 

Jewitt (2006, s. 3) betonar i sin förklaring av multimodala, kommunikativa uttryckssätt, vad 
socialsemiotisk teori bygger på; hur människor skapar mening i kommunikation med varandra med 
hjälp av olika teckensystem, eller teckenvärldar som Selander och Kress (2010, s. 26) översätter ordet. 
Kommunikation kan alltså utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv förstås som olika medel (Kress 1997, 
s. 7) som barnen använder sig av i sina processer där de skapar mening; i det sociala samspelet med 
varandra och i vår studie med fokus på digitala verktyg.  

Teckensystem (teckenvärldar) och multimodalitet 
 
Två begrepp i den socialsemiotiska teorin är ”mode” samt ”sign” (Bezemer & Kress 2016, s. 16). 
Enligt Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 39) går mode att översättas till teckensystem. Sign tolkar 
vi enligt Kress (1997, s. 6) till att betyda tecken på svenska. Med teckensystem (mode) också kallat 
”system of signs” (Kress 1997, s. 6) menas t.ex. språk, bilder, ljud men även kläder. Bezemer och 
Kress (2016, s. 7) beskriver teckensystem som semiotiska resurser som är socialt formade och 
kulturellt tillgängliga. Leijon och Lindstrand (2012, s. 178) förklarar ordet resurser att inkludera dels 
olika medier, teckensystem, material och redskap som kan användas för att yttra sig, dels den egna 
kapaciteten som finns tillgänglig att använda i sociala sammanhanget. 

Teckenvärldar kan, enligt Selander och Kress (2010, ss. 26–27), innehålla många olika aspekter som 
människan använder i sin kommunikation: gester, ljud, färgskalor. Dessa olika teckenvärldar kan 
kombineras i olika medier t.ex. i TV och radio. Den här kombinationen av olika teckenvärldar kallas 
enligt Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 39) multimodalitet. Bezemer och Kress (2016, s. 7) 
skriver att teckensystem alltid kombineras och att teckensystem alltid framstår i kombinationer som 
innefattar t.ex. bild, text och layout, något Kress (1997, s. 10) också skriver om tecken, att tecken alltid 
är multimodala, i kombination av andra tecken. I ett problematiserande exempel föreställde vi oss vara 
i ett becksvart rum där vi inte var omringade av olika teckensystem. Trots att vi inte ser något har vi 
fortfarande andra sinnen och tidigare upplevelser som gör att vi kommer att bete oss på ett visst sätt i 
rummet. Om vi exempelvis kopplar mörker till rädsla kanske vi tar fram händerna eller försöker ropa 
på någon, vilket är en kombination av teckensystem, kommunikation genom gester och tal. 

I socialsemiotisk teori har omgivningen alltid betydelse för teckenskapande, där tillgängliga tecken 
används för att producera nya tecken. Kress (1997, s. 12) beskriver tecken som element där mening 
och form kombineras och omskapas i tolkning samt förståelse när de används. Han fortsätter att 
beskriva tecken som metaforiska processer av betydelsefulla symboler respektive tecken där 
omgivning och plats har en avgörande roll. Olika tecken skapas alltid i ramar av respektive 
teckensystem (Bezemer & Kress 2016, ss. 8–10). Detta syftar till att barn ständigt skapar och befinner 
sig omkring olika tecken, medel, och beroende på de sociala och kulturella sammanhangen förstår 
barnen språk. Språk är i denna förklaring alltid i rörelse (Jewitt 2006, s. 3).  
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Olika teckensystem (modes) innehåller olika tecken (signs) t.ex. gester kan vara en del av flera 
teckensystem. Att visa tummen upp kan förstås som ett tecken, en gest i ett visst kulturellt 
sammanhang, en del av ett teckensystem. I vårt följande exempel kan gesten av tummen upp i Sverige 
tolkas som att någon vill gestikulera att fallet är bra, inom dykning betyder samma gest att dykaren vill 
upp till ytan, men inom TAKK betyder tecknet nummer sex. Alltså kan detta teckens betydelse 
förändras beroende på den individuella användaren och det kulturella sammanhanget, då även TAKK 
skiljer sig beroende på vilket land samt vilket kulturellt sammanhang man är i. Vi tolkar att 
teckensystemet barnet eller individen befinner sig i skapar slutligen signaler och betydelser för 
tecknet.  

Bezemer och Kress (2016, s. 5) lyfter vikten av att ta alla tecken på allvar, oavsett teckensystem och 
påpekar att omgivningen alltid har betydelse för tecknets mening. De sociala sammanhang som i 
tidigare exempel, definierar betydelsen av dessa olika uttryckssätt (Selander & Kress 2010, s. 26). 
Multimodalitet kan förstås som ett komplext system där skrift kombineras med olika representationer, 
omskapande av tecken till nya meningsskapande processer. Forskarna Selander och Kress (2010, s. 
30) nämner speciellt bildskärmen, i vårt fall lärplattor, som ett exempel där olika teckenvärldar kan 
mötas och där även användaren själv kan producera information eller en representation. 

Med begreppet producent som vi kommer använda senare i analysen syftar vi till barns 
teckenskapande process, där barnen ses som kreativa aktörer som använder olika teckensystem för att 
producera, skapa tecken, i samspel med omgivningen (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 37, 45). 
Begreppet konsument förstår vi istället ha motsatt betydelse, där mening ses som färdigproducerat för 
att konsumeras (Leijon & Lindstrand 2012, s. 177). 

Representation, transformation och transduktion  
 

En representation kan förstås som en människas tolkning av världen, det är alltså ingen sanning, utan 
visar personens subjektiva förståelse (Selander & Kress 2010, ss. 36–37). Representation består av 
tecken som formas i en viss situation, där utgångspunkten är att ta det mest centrala av semiotiska 
resurser och befintliga representationer och forma en ny bild, representation (Selander & Kress 2010, 
s. 33). Representation som modell täcker inte allt, utan vissa aspekter blir mer centrala än andra och 
vissa aspekter tas som givna, till motsats av andra (Selander & Kress 2010, s. 36). T.ex. kan en ritning 
vara mer eller mindre en exakt representation, avbildning eller tolkning, av det man ritar.  

När ett barn ritar en bil är det inte enbart en bild av en bil, utan en representation av barnets förståelse 
av en bil. Kress (1997, s. 11) förklarar detta genom att barn ritar en representation utifrån hens 
förståelse av vad som är viktigast och utgör en bil, till exempel hjul. Eftersom hjul är runda blir cirklar 
vad barnet söker i sin avbildning, representation. Den ritade bilden blir en bil av endast cirklar för 
barnet. För detta barn blir resultatet av bilden en bil även om det inte representerar vad som utgör en 
bil för andra människor.  

Transformation och teckenskapande är två sätt att visa vad man lärt sig, alltså omarbetar barn 
information av vad de lärt sig genom exempelvis en berättelse till något nytt beroende på det sociala 
sammanhanget (Selander & Kress 2010, ss. 33–34). I en transformation adderar barnen till 
representationen och omvandlar den till det de menat. Låt oss säga ett barn ritar en bild av en flicka. 
Bilden representerar en flicka men det är inte förrän barnet har klippt ut bilden som den transformeras 
till en karaktär (Kress 1997, ss. 25, 27). En representation behöver inte vara fysisk, utan den kan vara 
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format utifrån andra teckensystem som tal och gest men genom att ha gjort de representationerna i en 
transformationsprocess blir upplevelsen gripbar och i barnens fall verklig i deras här och nu (Kress 
1997, s. 25). När dessa representationer blandas och omformas med andra teckensystem som fysiskt 
papper och penna till det digitala blir detta istället en transduktion (Selander & Kress 2010, s. 34; 
Kress 1997, s. 29) vilket öppnar upp för nya sinnesintryck. Kress (1997, s. 29; 2010, s. 125) förklarar 
vidare att människor ständigt använder invecklade transduktioner, översättningar, av exempelvis ljud 
till ord eller lukt till hudnära förnimmelser eller rörlig bild till text, tal och gester. I vår studie skulle 
det innebära en transduktion om barnen använder digitaliteten som komplement till skapande och 
exempelvis gör skisser av sina idéer som de därefter gör en representation av i digitalt filmprogram.  

Meningspotential och affordance  
 
Meningspotential är ett socialt och kulturellt etablerat sätt att använda ett föremål eller en resurs, i stort 
sett som det är menat att användas (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 69). Meningspotentialen skiljer 
sig vidare mellan olika teckensystem och erbjuder på så sätt olika möjligheter för teckenskapande 
(Bezemer & Kress 2016, ss. 9–10).  

Ett materials affordance innebär att man omskapar ändamålet av föremålet till ett eget (Kress 1997, s. 
22). Affordance riktas inte, som meningspotential, mot hur ett föremål har tänkt att användas, utan 
tvärtom. Bezemer och Kress (2016, s. 23) beskriver begreppet affordance som begränsningar och 
potentialer för meningsskapande. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 70) menar att begreppet 
affordance syftar till hur olika föremål eller resurser blir till i situationer. En fristående rutschkanas 
meningspotential är att åka på den, men rutschkanans affordance lockar till andra ändamål som att 
bygga en koja i mellanrummet under rutschkanan (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 69–70).  

Hur resurser är utformade signalerar olika meningserbjudanden och affordances till barnen. Beroende 
på situation, miljö, kultur och sociala sammanhang kopplar barnen resurser till sina egna syften och 
språkliga uttryck. En pinne har exempelvis inget specifikt syfte och kan förvandlas till mer än bara en 
pinne beroende på barns fantasi och lek. I vissa fall kan en pinne bli en slev, i andra fall kan det bli ett 
ljus till en tårta eller ett svärd. En annan förståelse är en flaskas meningspotential vars 
användningssyfte är att dricka ur men samma materials affordance erbjuder möjligheten att ställa en 
pinne, en blomma eller andra smalare föremål i (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 69–70). Flaskan i 
exemplet används inte till sitt originalsyfte utan får nya, kreativa användningsmöjligheter.  

I vår studie, när det gäller lärplattan ser meningserbjudandet annorlunda ut då det inte är ett material 
som endast har ett användningsområde utan är resurs med en variation av olika erbjudanden. Vi 
kopplar detta till vårt forskningsarbete genom att försöka hitta en balans mellan kreativt skapande med 
så kallade öppna appar, som möjliggör en variation av språk. Appar har en viss affordance, utifrån 
barns förmåga till meningsskapande. Alltså är denna teori intressant att koppla till vår studie eftersom 
språk går att tolkas genom olika teckensystem som barn använder sig av tillsamman med lärplattan. Vi 
vill med denna studie undersöka olika sätt att möjliggöra kreativa förmågor att kommunicera och 
skapa kommunikation, då det enligt denna teori är en form av språk.  

 



12 
 

Argumentation för vårt teorival  

 
Om vi tänker att vi alternativt skulle ha valt en annan teori blir det intressant att förstå skillnaden 
mellan den empiriska data, resultatet vi skulle kunnat få. Eftersom digitalitet; digitala miljöer och 
digitala verktyg/resurser är centrala i vår studie så är det helt avgörande att de uppmärksammas i det 
empiriska materialet.  

Utifrån exempelvis ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet mellan individen och kollektivet som 
ses som viktigt (Säljö 2014, s. 18). Sociokulturell teori uppmärksammar situationer där stöttning och 
vägledning i barns utvecklingszon pågår, vilket enligt sociokulturell teori är en central punkt där barn 
befinner sig i och utvecklas (Säljö 2014, ss. 122–123). Utifrån dessa utgångspunkter, i den 
sociokulturella teorin, ser vi att lärande och utveckling i det sociala samspelet är viktigt (Säljö 2014, s. 
37). Med ett socialsemiotiskt perspektiv ser man på kommunikation som ett vidgat textbegrepp till att 
även inkludera bilder och färger som talar i sina teckensystem och utgör sin egna kommunikation 
(Kress 2010, s. 1; Kress 1997, s. 5). Selander och Kress (2010, s. 30) skriver att bildskärmen är ett 
exempel där olika teckenvärldar möts och användaren får möjlighet att producera information och 
representation. Eftersom vårt syfte är att utforska barns skapande verksamhet med digitala och analoga 
medel och hur de används som komplement till varandra blir alla teckensystem lika centrala. Vi finner 
det intressant att få utforska det enskilda barnet i interaktion och skapande med lärplattan. 

I ytterligare jämförelser av teorier så ser man i fenomenologi människokroppens upplevelser som 
betydelsefulla (Løkken 2006, s. 29) Utifrån vårt syfte är det inte enskilda individers subjektiva 
upplevelser som står i centrum, utan hela händelseförloppet om hur digitalitet och analoga medel kan 
användas, vad det signalerar eller hur det används som komplement till skapande aktiviteter. Vi ser 
därför att det är centralt att se alla teckensystem som sker, både de som barn uttrycker och det som 
kommunicerar till barn, inte endast kroppsliga uppfattning som är i fokus i fenomenologiska teorin 
(Merleau-Ponty 1962, s. 354). Datainsamling i fenomenologiska studier genomförs oftast med hjälp av 
intervjuer och självrapporter (Szklarski 2015, ss. 135–136). Enligt vår tolkning skulle användningen 
av intervjuer som datainsamlingsmetod troligen inte synliggöra barns multimodala kommunikation 
som är ytterligare en anledning till varför vi valde socialsemiotisk teori.  

Metod 

Val av metod 
 
Vi har valt att använda oss av observationer som datainsamlingsmetod. I vår studie vill vi undersöka 
barns skapande verksamhet med digitala och analoga medel och hur de används som komplement till 
varandra för att erbjuda barn varierade möjligheter för meningsskapande. Med observation som metod 
blir det möjligt att fånga barns olika multimodala uttryckssätt. Stockholms universitet rekommenderar 
i kursbeskrivningen för självständigt arbete, UB700Y, att använda papper och penna som verktyg i 
datainsamlingen för uppsatsskrivandet (Stockholms universitet 2018, s. 15) för att bland annat 
säkerställa de etiska aspekterna av att utföra studier där barn deltar (Vetenskapsrådet 2017, s. 40), se 
avsnittet Forskningsetiska överväganden för utförligare redogörelse av hur vi förhållit oss till 
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forskningsetiska frågor och skyldigheter. Utifrån tidigare forskning har det blivit synligt att vi 
möjligen kommer stå inför en problematisk uppgift om vi tänker oss kunna fånga alla de olika 
teckensystem barnen använder i kommunikation med material och varandra med hjälp av papper och 
penna (jmf. Petersen 2015, s. 42).   

I en fördjupning i vårt val av observationer förklarar vi varför vi inte valde exempelvis intervjuer. I 
och med att vårt syfte är att observera barn i skapande processer med digitalitet innebär det, ur ett 
socialsemiotiskt perspektiv, en interaktion med digitaliteten respektive medspelare under en aktivitet, 
ett multimodalt perspektiv (Jewitt 2006, ss. 16–17). Jewitt (2006, s. 16) skriver att ett multimodalt 
perspektiv är bra att använda eftersom det möjliggör att kunna se relationerna som pågår mellan de 
olika resurserna och barns meningsskapande. Dessa observationer och relationer är centrala för att 
kunna förstå effekten resurserna har i barns meningsskapande och är därför endast möjliga att se 
genom observationer. Observationer ger oss förståelse för människor i sociala sammanhang både 
genom kropp och miljö som inte alltid går att sätta ord på (Pripp & Öhlander 2011, s. 115). Eftersom 
vi är intresserade av att närma oss barns utgångspunkt och se vad de gör anser vi, likt Enochsson 
(2014, s. 96), att observationer är den bästa och lämpligaste metoden för att analysera vad som sker 
och uppstår med digitalitet.  

Videoobservationer och skärminspelning 
 

Petersen (2015, s. 42) lyfter att i verkligheten är det nästan omöjligt att fånga alla resurser barnen 
använder utan videofilmning. I hennes studie har hon förutom videoinspelning av barnen även använt 
sig av skärminspelning för att fånga ytterligare aspekter av barns socialsemiotiska interaktion 
(Petersen 2015, s. 36). Skärminspelning innebär att man spelar in det som pågår i lärplattan barnen 
använder sig av. Med detta som grund styrker hon att barns multimodala kommunikation inte skulle 
vara möjligt att fångas endast med transkriberingar på papper med penna utan kräver videoinspelning 
för grundlig, bredare förståelse (Petersen 2015, s. 42). Eidevald (2015, s. 114) stöttar detta resonemang 
genom att skriva hur videosekvenser kan fånga saker som skulle vara svåra att uppmärksamma med 
hjälp av andra observationstekniker. Även Enochsson (2014, s. 96) skriver om utmaningen med 
digitala verktyg och att komma åt, observera, vad som händer på skärmen när man försöker observera 
på vad barnen gör. En ytterligare styrka med videoobservationer är att man kan återgå till materialet, 
det sociala sammanhanget och notera det som annars missats och dessutom går att tolka med ett annat 
fokus, en annan analytisk metod (Heath, Hindmarsh & Luff 2010, s. 60).     

Eftersom vi ville fokusera på barns användning och kombinerande av olika teckensystem ansåg vi att 
skärminspelning behövdes som komplement till videoinspelning. Vi skärminspelade när det fanns 
möjlighet för det. Enochsson (2014, s. 96) påpekar att många mobila verktyg som idag används gör 
det komplicerat att följa vad som händer på skärmen och då kan skärminspelnings möjlighet vara till 
hjälp. Vi använde iPads inbyggda skärminspelningsfunktion, i operativsystemet iOS 11, som 
publicerades hösten 2017. Eftersom funktionen är relativt ny vet vi inte hur mycket den har hunnit 
nyttjats i forskning. Fördelen med tekniken var att slippa ha externa medel för skärminspelning, 
nackdelen var att behöva avbryta barnen för att starta funktionen. En ytterligare fördel var att detta är 
en inbyggd funktion vilket betyder att den är tillgänglig för alla som använder Apple iPad med iOS 11. 

Det som är centralt i ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv är att kunna se och fånga hur barnen 
kombinerar olika tecken som t.ex. gester, ljud, färg och form (Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). De 
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fördelar skärminspelning erbjuder (Heath & Hindmarsh 2002, ss. 8–9) är att kunna analysera samma 
sekvens flera gånger, använda ”slow motion”, sakta ner sekvenser och med hjälp av dessa möjligheter 
kunna fånga olika detaljer för analys och vidare forskning. Dock kan det enligt Eidevald (2015, ss. 
114, 118) förstås som nackdel med videoinspelning att det är en tidskrävande metod. En anledning är 
att hela processen, att få tillstånd (i några tillfällen även etikprövning) och analysering av material kan 
ta lång tid. I vårt fall ledde användningen av flera lärplattor oss till liknande situation.  

Heikkilä och Sahlström (2003, s. 38) lyfter olika funderingar om användning av en kamera jämfört 
med flera vilket de anser att man ska använda om resurserna finns men samtidigt poängterar de hur 
mer teknik sällan löser forskningsproblem. Vi tolkar att författarna menar att vi helst ska använda så 
många medel som möjligt dock är det, i vår studie, problematiskt eftersom vi inte får använda egna 
digitala medier som annars skulle utökat datakvalitén. Våra möjligheter att filma berodde på 
förskolans resurser.  

Urval och avgränsningar 
 
Eftersom vår studie handlar om digitala och analoga miljöer i exempelvis användning av lärplattor, var 
det avgörande att hitta en förskola där digitala verktyg hade en central roll och användes aktivt. Det 
var till fördel att pedagogerna hade digital kompetens och positiv inställning till inkludering av digitala 
verktyg såväl skapandet. 

Vi var i kontakt med flera olika kommuner där vi efterfrågade relevanta förskolor med inriktning 
digitalitet samt hade direkt kontakt med ateljéristor och förskolechefer som jobbade med flera enheter. 
Som resultat fick vi två alternativ på förskolor där en av de drog sig undan. Med slutgiltiga förskolan 
hade vi mejlkontakt med en förskollärare. Vi besökte förskolan för att diskutera med förskolläraren 
om tankar och intressen samt ställde frågor om förskolans arbetssätt och observerade den digitala 
miljön.  

Vi valde att göra videoobservationer för att kunna se samma sekvens flera gånger (Heath & 
Hindmarsh 2002, ss. 8–9) och för att kunna fånga barns multimodala kommunikation. Eidevald (2015, 
s. 119) skriver att det är en utmaning hur små barn ger sitt tillstånd för att filmas. Därför kändes det 
etiskt korrekt att observera äldre barn som hade möjligheten att uttrycka i ord om de ville eller inte 
ville bli filmade. Ytterligare ett urval vi gjorde för att fånga flera av barnens multimodala uttryck var 
att använda skärminspelning som kompletterande metod (Petersen 2015, s. 36). 

Vi upplevde att de äldre barnen hunnit skapa sig fler erfarenheter om digitalt skapande och digitalitet 
samt att de också kunde uttrycka sig på flera multimodala uttryckssätt som skulle var nyttiga för oss 
eftersom valda teori, socialsemiotik, handlar om kombinationer av uttryckssätt, teckensystem.  

Utifrån vår insamlade data och transkriberade material, 12 observationer, valde vi att analysera 7 
stycken som vi tolkade som skapande. I och med att datamängden blev för stor gjorde vi ytterligare ett 
urval av 5 observationer som både hade och inte hade skärminspelning samt lärarledda aktiviteter 
respektive barns fria val med lärplattor och appar. 
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Deltagare i studien och material 

 

I denna studie har vi observerat barn i åldrarna 2,5–5 i både i sitt vardagliga användande av lärplattor 
och i lärarledda aktiviteter där 7 barn delades i två grupper  

Vårt undersökningsmaterial innefattar transkriberingar av 12 observationer som motsvarar 20 A4 sidor 
samt en lista på 10 appar barnen använt. Lärplattan var det enda digitala verktyg de använde, om TV-
skärmen inte räknas med. Vi valde att använda fem observationer i studien med tre olika appar med 
koppling till skapande. I en fördjupad analys av apparna, i valda observationer, tog vi skärmdumpar, 
utefter tillåtelse, som vi bifogade som bilagor. I studien observerades 16 barn i två förmiddagar. 
Studien omfattar nästan hälften flickor, hälften pojkar.   

Genomförande 
 

Petersen (2015, s. 42) lyfter observationer med videokamera för att fånga de olika detaljer och 
teckensystem i barns olika aktiviteter. Utöver lärplattor som vi använde för att filma använde vi också 
skärminspelningsfunktion som finns inbyggd i lärplattors (Apple iPad) senaste operativsystem iOS 11. 
Detta betydde att vi behövde ha två lärplattor tillgängliga, en som kunde användas som videokamera 
och den andra med senaste iOS 11 installerad, för skärminspelningsfunktionen. Detta arrangemang 
satte sina krav på transkriptionsfasen eftersom vi behövde ha tillgång till båda lärplattorna under vår 
vistelse i förskolan. 

Observationerna gjordes under två förmiddagar utifrån praktiska skäl, både för att förskolans dagliga 
verksamhet skulle fungera men också för att ge mer tid till transkriberingsarbetet, vilket vi gjorde i 
ytterligare två dagar. Vi beslöt att använda förmiddagarna för observationer då barnen, i vår 
uppfattning, har mer energi och verksamheten hade planerad aktivitet med digitala medel på måndag 
förmiddag. På eftermiddagen bearbetade vi vårt empiriskmaterial för att inte glömma bort något 
centralt vilket tog avsevärt mer tid än själva observationerna. Transkriberingarna tog avsevärt mer tid 
än planerat vilket var anledningen till att vi tog två dagar extra för arbetet. 

I praktiken besökte vi förskolan klockan 07:45 fredag morgonen och introducerade oss för 
vårdnadshavare samt svarade på eventuella frågor även om de hade fått information om detta i förväg. 
Vi introducerade vår roll som studenter och forskare för barnen genom att visa en video vi skapat om 
oss och universitetet. Detta gjordes under en samling. Efter att ha svarat på barnens frågor lämnade vi 
för dagen.  

Måndag nästkommande vecka kom vi till förskolan vid kl. 8 på morgonen och började direkt att 
observera. 09:00 hade barnen grupper och lärarledda aktiviteter, vi observerade arbetet med digitalitet 
fram till lunchen vid 11 tiden. Vi använde eftermiddagen fram till kl. 17 för att transkribera materialet 
vi spelat in med avidentifiering samt diskussion med varandra om vad vi sett och fann intressant. På 
tisdagen var vi på plats igen och observerade barns dagliga interaktioner med lärplattor, valfritt 
användande fram till lunchen och använde eftermiddagen för att transkribera. Under onsdag förmiddag 
hade vi handledning på Stockholms universitetet men återvände till förskolan för att jobba med 
transkriberingar från kl. 12-17. Torsdagen var sista dagen på förskolan där vi gjorde några 
kompletterade transkriberingar från kl. 11 till 15 och såg till att ha raderat allt videomaterial innan vi 
lämnade förskolan. 
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Vi observerade oftast tillsammans, en filmade och annan antecknade med paper och penna, för att 
säkerställa att inget missades i observationen. Första dagen filmade en av oss och andra transkriberade, 
andra dagen bytte vi för att arbetet skulle bli rättvist fördelat. Vid några tillfällen delade vi oss t.ex. 
under senare delen av lärarledda aktiviteten på måndag förmiddag. En av oss stannade kvar och 
fortsatte observera barn i fri aktivitet med lärplattor och antecknade med papper och penna. Medans 
den andra gick till ett annat rum för att filma hur barnen skapade berättelser med lärplattor. 

Under tiden på förskolan mötte vi flera utmaningar som hade med tekniken att göra. De digitala 
verktyg som användes på avdelningen var lärplattor, iPads i olika skärmstorlek, utgåvor och 
operativsystem samt en TV-skärm på väggen som ibland användes som en projektor, för att visa 
bilden från lärplattans skärm för flera barn. De utmaningar som hade störst effekt till vårt arbete var att 
lagringsminne nästintill var slut på fyra av fem lärplattor vilket betydde att det inte hade fungerat att 
filma med de. Vi förde ett samtal om problemet med förskolläraren vi varit i kontakt med som var 
behjälplig och rensade det hon kunde i lagringsminnet för att vi skulle kunna göra vår studie. Några 
lärplattor hade också äldre operativsystem som inte möjliggjorde skärminspelning. Även appar skiljde 
sig i lärplattorna och ibland när pedagoger ville ladda ner en app i en annan lärplatta gick det inte för 
att det var problem med internetkopplingen. Detta betydde att lärplattan med appen ifråga var den som 
pedagogen var tvungen att använda och kanske inte hade skärminspelningsfunktion för vårt 
forskningsarbete. En till praktisk sak var att alla lärplattor inte hade skal som möjliggjorde lärplattans 
användning stående på bordet som var viktigt när barnen arbetade med stopmotion. Sist orsakades 
problem med Airplay, att trådlöst dela skärmbilden via Apple-TV till TV-skärmen som ibland inte 
gick med alla lärplattor. Vi hade även problem med internet som orsakade att flertalet videofilmer 
fastnade bland annat vår introduktionsfilm för barnen.  

Databearbetning och analysmetod 
 

Vårt insamlade videomaterial var det mest centrala data, jämfört med anteckningar, i transkriberings 
och analysfasen då vi med videomaterial kunde återgå till samma sekvens och fånga detaljer som vi 
missat. Det gav möjligheten att ändra fokus och på så sätt vidga synen för analys genom att fokusera 
på olika sätt att kommunicera (Heath, Hindmarsh & Luff 2010, s. 60).  

Gällande analys och bearbetning av data, enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 24), så påbörjas 
analysdelen redan innan alla data blivit insamlat. Detta kopplade vi till våra observationer genom att vi 
gjorde uppdelningar, olika kategorier, av våra transkriberingar redan i förväg; lärarledda aktiviteter 
och barns fria val av appar för att möjliggöra djupare analyser. Vi diskuterade om det skulle uppstå 
skillnader mellan barns användning av appar beroende på deras kön och om det utgjorde något viktigt 
för vår analys. Förutom kategoriseringar av aktiviteter och kön diskuterade vi om skillnaderna mellan 
öppna och slutna appar (Wohlwend 2015, s. 160).  

Efter att vi observerat, samlat videodata, satt vi i förskolan och transkriberade med vid varsin dator 
och varsin lärplatta samt hörlurar. Vi transkriberade videomaterial med stöd av anteckningar utifrån 
olika fokus; det som hände, tillgängligt material, vad som sades mm. och försökte hitta olika mönster. 
Digitala materialet bestod av videofilmer och skärminspelningsdata. Vi analyserade även två 
stopmotion filmer barnen gjorde under våra observationer. Datamängden utgjorde ungefär 2 timmar i 
mängd varav vi valde ut 5 sekvenser av 12 möjliga. Några transkriptioner var en sida långa, andra var 
en halv. Vi valde några observationer med skärminspelning för att utifrån vårt teorival, socialsemiotik 
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(Leijon & Lindstrand 2012, s. 174), fånga många multimodala uttryck, som var av vikt för barns 
kommunikation. Vi kunde med hjälp av skärminspelning komplettera vårt videomaterial med uttryck 
som annars missats vilket vi skriver om i resultat och analysdelen exempelvis vad barnen såg genom 
lärplattan (obs. 1). Några observationer gjorde vi utan skärminspelning eftersom möjligheten inte 
fanns exempelvis då vi inte ville avbryta barns pågående processer (obs. 4). 

De valda aktiviteterna var intressanta till forskningsfrågan av hur barn skapar med hjälp av digitala 
medel samt analoga, vårt teorival respektive tidigare forskning. Tillsammans gick vi också igenom och 
skrev en lista på vilka appar barnen använt och möjligen haft problem med för att därefter göra val av 
observationer och närmare utforska apparnas funktioner och användningsmöjligheter. 

Genom transkriberingsarbetet hittade vi fortlöpande intressanta kopplingar till tidigare forskning t.ex. 
hur digitala verktyg påverkade barns samspel (Kjällander & Moinian 2014, s. 14), om barnen använde 
öppna eller slutna appar (Wohlwend 2015, s. 160), vilken betydelse app designen hade till aktiviteten 
(Falloon 2013, s. 515) och hur lärplattan hade lyckats neutraliseras i verksamheten (Nilsen 2014, s. 
132). Dessa tankar använde vi oss av senare i uppsatsens diskussions del.  

Med transkriptionerna kunde vi se hur barnen kombinerade flera teckensystem i sin kommunikation, 
kommunicerade multimodalt vilket socialsemiotisk teori grundar sig i. Vi använde det transkriberade 
materialet i resultat och analysdel i denna uppsats. I transkriptioner använde vi olika sätt att beskriva 
de deltagande personer. Hannu började att markera barnen med hjälp av färgen på tröjan de hade på 
sig och kallade läraren ”pedagog”. Martina skrev fiktiva namn direkt i texten som vi senare arbetade 
ihop till fiktiva namn. Vi skrev alla transkriptioner i löpande text med muntlig och icke-verbal 
kommunikation.  

Med våra transkriptioner kände vi vikten av att spara de i datorns lokala hårddisk/lagring och inte 
använda molntjänster. Vi använde också lösenordskyddade dokument i arbetet med transkriptionerna 
även om alla deltagarna redan hade avidentifierats och förskolans namn inte hade använts i 
transkriptioner alls. Slutligen innan vi lämnade förskolan raderade vi både videomaterialet vi filmade 
och skärminspelningsdatan.  

Forskningsetiska överväganden  
 
I vår studie där både vuxna och barn var involverade var viktiga utgångspunkter att de medverkande 
informanterna fick information (informationskrav) om studiens syfte, pågående längd, mm. och att de 
fick välja, samtycka, om de ville medverka eller inte. Enochsson (2014, s. 96) skriver är det alltid 
viktigt att komma ihåg att informera anhöriga när en registrering av data kommer att göras. Därför 
behövde vi tidigt skicka information för att ge vårdnadshavare betänketid innan våra observationer. En 
del av samtyckeskraven var att informanterna kunde avbryta sitt deltagande när som helst, utan att 
behöva förklara sin orsak (Löfdahl 2014, s. 36). Vi valde att besöka förskolan fredagen tre dagar innan 
observationerna för att kunna svara på möjliga frågor från barn och/eller vårdnadshavare. Detta gjorde 
vi för att ge barnen och vårdnadshavarna trygghet. 

När det gällde barnen i observationsstudierna, med eller utan videoinspelning, respekterade vi 
individens integritet. Vi grundade oss i att filmningen ska göras med respekt och på ett ansvarsfullt 
sätt (Vetenskapsrådet 2017, s. 27).  
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Eftersom informanterna var under 15 år behövde vi båda vårdnadshavarnas samtycke för observation 
(Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Dessutom behövde vi barnens samtycke till medverkan för att studien 
skulle genomföras på ett etiskt korrekt sätt där barnen haft möjlighet att välja sin roll (Vetenskapsrådet 
2017, s. 27). Om ett barn inte ville bli filmad var vi redo att genast sluta, dock var det inte något som 
uppstod i vår studie (Vetenskapsrådet 2017, s. 27).  

I början av studien hittade möjliga förskolor för medverkan och kontaktade förskolechefer först 
(Löfdahl 2014, s. 36) som antingen svarade direkt till oss eller skickade vår förfrågan vidare till 
förskollärare. Vi berättade om oss, vårt projekt; hur vi kommer att göra för att studien ska göras på ett 
korrekt sätt. Vi observerade under flertalet korta tillfällen i förskolan med deras utrustning, lärplattor, 
samt transkriberade insamlade data till text på förskolan där vi avidentifierade namn, förskolan och 
ytterligare känslig information som möjliggjorde spårande av informanter.  

När vi diskuterat om studien med arbetslaget på avdelningen, för deras godkännande, kom vi överens 
om tider och skickade informationsbrev och samtyckesavtalen (se bilaga 1–2) till förskolläraren, enligt 
överenskommelse. De vidarebefordrades i sin till vårdnadshavarna och pedagogerna. Brevet innehöll 
som vi tidigare påpekat information om vilka vi var, vad vi ville utforska/observera, varför och med 
vilka metoder/teknik. Vi gjorde det också tydligt att det finns lag om personuppgifter, tystnadsplikt, 
och att vi kommer följa rekommendationerna av ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet 2017). Till 
vårdnadshavarna betydde detta att barnens identitet inte skulle avslöjas, inte heller vilken förskola 
studien var i. Att ta med polisintyg kändes viktigt för oss eftersom vi ville visa att man kunde lita på 
oss och att vi viste hur arbetet brukar ske i förskolan och vad som krävs för att kunna jobba i 
verksamheten. 

Eidevald (2015, s. 119) skriver om Stockholms universitets etiska regler att filmning ska göras med 
förskolans utrustning och inget videomaterial får lämna förskolan. Vi filmade enbart med förskolans 
utrustning och såg till att ha raderat allt videomaterial efter att vi transkriberat det. Vi kommer 
dessutom att förstöra alla transkriberingar, samtyckesavtal och påbörjade forskningsarbete efter att 
betyget är satt i försäkran om att inget spåras till förskola. Under processens gång använde vi 
lösenordskyddade dokument och avkodade namn i försäkran av att skydda de involverades identiteter.  

Det svåra med denna metod var att informera barnen på ett sätt de förstod om vad studien innebar, att 
deras medverkan var frivillig (Vetenskapsrådet 2017, ss. 13, 27). Ytterligare svåra aspekter var att vara 
observanta på om barnen visade med kroppen att de inte ville medverka eller kände sig obekväma med 
oss forskare respektive kameran. Detta gjorde att man som forskare behövde vara i akt och inte verka 
påträngande och ta för mycket plats, alltså behövde barnen få sitt dagliga fri rum utan att vår 
forskarroll skulle inkräkta (Heath, Hindmarsh & Luff 2010, ss. 16–17, 21).  

Inför studien förberedde vi oss på olika etiska dilemman som kunde uppstå. Om barnen exempelvis 
kroppsligt visade att de inte ville bli filmade, genom att vända blicken, skulle vi sluta filma och ta bort 
filmen. Även om vi var i förskolan som forskare såg vi våran roll som vuxna med ett ansvar över 
barnen exempelvis om de far illa. Det innebar att barnens omvårdnad kom först och vår studie efter.  

Om vårdnadshavare inte givit oss samtycke skulle vi inte ha filmat barnen och inte haft med de i 
studien. Ifall barnet däremot ville bli filmade men vi inte hade samtycke från vårdnadshavare skulle vi 
exempelvis ha låtsasfilmat som alternativt sätt precis som Löfdahl (2014, s. 42) gjorde i sin studie så 
att barnet inte kände sig uteslutna. Detta var några av de etiska dilemman vi förberedde oss på men 
inte skedde under våra observationer.   
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Introduktionsfilm om vår roll 

 

Vi valde att introducera vår roll som forskare och studenter genom att visa barnen en film om vår väg 
till ”vuxenskolan”, Stockholms universitet. Det gav barnen mer begriplig uppfattning om vart vi 
studerar och vad vi gör i skolan. Vårt mål var att de skulle känna trygghet till oss under vår tid i 
förskolan och få en inblick i vilka vi är. Stor anledning till valet av introduktionsfilm var för att 
använda teckensystem multimodalt, i kombination, som vår teori bygger på exempelvis video och 
musik. För att filmen skulle bli kul att se på introducerade vi den som en gissningslek av vilka 
färdmedel vi tar, som man ser i videon, och såg till att ha en låt som inte tog för mycket 
uppmärksamhet och inte heller stred mot copyright lagar.  

Inför detta förberedde vi oss på alternativa frågor barnen kunde ställa. Efter det förklarade vi att vi har 
i uppgift från skolan att observera i barngruppen och att vi skulle vilja filma men att barnen får välja 
om de ville eller inte ville vara med, att det var frivilligt. Vi repeterade flera gånger att barnen gärna 
fick säga till om de inte ville bli filmade, för att vi under barns spontana tillfällen med digitala medel 
ibland övervägde att inte fråga barnen om tillåtelse att filma då vi upplevde att aktiviteten kunde dö ut, 
barn kunde tappa intresse, efter att vi ständigt skulle fråga om tillstånd då vi redan under en dag 
repeterat det många gånger. Här var vi i akt på barns multimodala samtycke, uppmärksamma på om 
barnen med olika tecken visade att de ville respektive inte ville vara med på film. Inför 
undervisningstillfällen frågade vi vid start av aktiviteter om vi fick filma eller inte. 

Studiens kvalitet 
 
Vi ser att vårt val av metod, videoobservationer, tillsammans med skärminspelningar fungerade bra för 
att kunna fånga barns kreativa skapande och multimodal kommunikation som skede under båda styrda 
och icke-styrda aktiviteter. Även om det var lättare att fånga de olika teckensystem som skedde i 
aktiviteter med hjälp av videokameran, jämfört med papper och penna (jmf. Petersen 2014, s. 42), 
gäller samma dilemma i transkriberingsfasen, vi behöver göra val och tolka empiriska materialet. Det 
vi transkriberar är vår tolkning, och avgränsning av det som hänt. Senare fortsätter tolkningsarbetet i 
analysen, som också är vår syn med hjälp av valda teorin hur händelserna och kommunikation mellan 
barn och material/resurser kan förstås. 

Som svagheter i studien kan faktum lyftas att vi bara observerade två halva dagar, dels eftersom 
ansvariga pedagogen, vår kontaktperson, hade olika arbetsuppgifter utanför förskolan och vi fick 
ungefär en vecka att vistas på förskolan för att genomföra båda observationer och transkriberingar. 
Samtidigt kunde vi inte flytta observationer framåt för att hinna bli färdiga med både observationer 
och transkriberingar i tid. En annan motivering för att bara observera under två dagar var medvetenhet 
att videoobservationer, speciellt tillsammans med skärminspelning, tar lång tid (Eidevald 2015, s. 114) 
att gå igenom och transkribera.  

För att inte glömma bort saker är det viktigt att tiden mellan observationer och sortering, 
transkribering, inte blir för lång (Gradén & Kaijser 2011, s. 201). Även om videoinspelning innebär att 
man har tillgång att se samma sekvens flera gånger fattade vi beslutet att filma på förmiddagarna och 
transkribera materialet efter lunchen samma dag. 



20 
 

För att minimera vår påverkan i pedagogens förhållningssätt till vår studie berättade vi inte alltför 
mycket vad vi uppmärksammat i den tidigare forskningen (Svensson & Ahrne 2015, s. 19) för att 
studien skulle bli så transparent, objektiv som möjligt. Vi ville inte att pedagogen, för vår studie, 
skulle planera aktiviteter med just de appar som väckt vårt intresse vid litteraturstudier som 
exempelvis Puppet Pals. Detta såg vi som en forskningsetisk ståndpunkt för att försöka nå så objektiv 
slutsats som möjligt. När vi besökte förskolan för att diskutera möjligheter för att genomföra studien 
berättade vi naturligtvis om våra syften för att kunna veta om förskolan arbetade med digitalitet som vi 
kände är centrala för vår studie.  

Resultat och analys 
Inför våra resultat och analyser börjar vi med en beskrivning av våra observationer. Vi kommer gå 
igenom fem observationer med dess analyser. Därefter presenterar vi observationerna och respektive 
analyser i två underrubriker av våra forskningsfrågor. Våra forskningsfrågor lyder: 

 

• 1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande verksamhet? 

• 2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till varandra för att utveckla 
möjligheter för barns meningsskapande? 

 

Det är måndag förmiddag i förskolan. Barngruppen har fått en introduktion i storgrupp att de ska 
skapa berättelser; med början, mitten och slut, med tekniken stopmotion för första gången. 
Stopmotion, i appen iMotion, innebär skapande av en film med bilder där externa materialet successivt 
flyttas och skapar en rörelse. Pedagogen Anna använde Bockarna Bruse som ett exempel och visade 
att ett blått papper kunde vara vatten och frågade barnen -vad kan vara bron? Detta gjordes i en kort 
film i iMotion med olika utvalda material vilket utgör observationer 1–3. Observationer 4–5 utgår 
ifrån barns valfria interaktion med lärplattan. I observationerna 4–5 jämför vi skapande med digitala 
medel, apparna barnen valt, till analoga medel t.ex. pärla med pärlplattor, som vi såg i barngruppen. I 
alla observationer använder vi oss av fiktiva namn. Vi har dessutom rekonstruerat bilder av iMotion 
(obs. 1) och Sandbox (obs. 5) utanför förskolans verksamhet för att man ska få en förtydligad 
förståelse om vad barnen såg på skärmen, vilket vi lagt in som bilagor 4–6. Dessa har vi fått tillåtelse 
att skärmdumpa av respektive app utvecklare.  

iMotion, plantan syns inte på skärmen (obs. 1) 
 
Fyra barn sitter i en ateljé och har bestämt sig att de inte vill göra berättelsen Bockarna Bruse. Barnen 
haft en diskussion om vem som ska vara ”trollkarlen”, en Duplo figur, samt vem som ska sköta 
”kameran”, lärplattan, tills pedagogen tilldelat uppgiften till ett barn, Fredrik. 

Pedagogen Anna frågar Fredrik, -ser du hela scenen? Han tittar genom lärplattan. -Du kanske måste 
fixa kameran, frågar Anna. Barnen tittar på skärmen och varandra samt diskuterar hur lärplattan ska 
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flyttas för att synliggöra materialet; en plast planta/kruka, papper, sax, plast ko mm. Barnen flyttar på 
allt material, tittar på varandra och vrider på kroppen. Fredrik lyfter lärplattan bak från plantan. -Nu 
ser jag hela, ropar han. Tania, som satt vid plantan, går runt bordet och tittar på skärmen. Tania tittar 
på krukan och flyttar den längst ner på bordet. -Nu ser vi kanterna av trädet, säger Fredrik. De tittar 
genom skärmen igen och flyttar krukan flera gånger. -Man ser bara krukan hela tiden, man behöver 
lyfta den, för att se hela, fortsätter Fredrik tittandes mot Anna.  

Vid ett tillfälle börjar Fredrik lite skakigt vinkla plantan till liggande position men vänder tillbaka den. 
Pedagogen säger -vad skulle det hända om du gjorde som förut? -Blixten slår ner trädet, säger Fredrik 
och tittar på Anna. Nu lägger han plantan liggande på bordet och backar, tittar på skärmen och säger -
nu ser jag hela, och vänder sig om mot Anna som står bakom honom. Peter som inte ser skärmen, 
hoppar upp, kommer närmare skärmen och säger högt -får jag se? Frida har tittat på lärplattan flera 
gånger och suttit på stolen bredvid Fredrik och har nu sjunkit ner på stolen. Därefter lagt huvudet mot 
bordet och slutligen tagit upp det.  

 

Skärminspelning 

 

Det vi fick syn på genom skärminspelning var hur Fredrik flyttar lärplattan många gånger och att 
kameran delvis vinklas ner. Fredrik sträcker höger hand mot plantan men Tania hinner ta plantan och 
flytta den. Det som syns genom skärmen är det blå papper samt det resterande materialet dock endast 
en kant av den svarta krukan. Krukan flyttas av både Tania och Fredrik och ställs i bordens ände där 
man ser Peter lutar kroppen åt sidan. Fredrik tar åter igen krukan och ställer den i mitten. Slutligen 
läggs plantan ner och nästan hela syns med på bild, dock täcker plantan större delen av kon och endans 
saxens spets syns med på bild. 

 

1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande 
verksamhet? 

 

Vi tolkar i denna observation att pedagogen Anna använder sig av teckensystemet tal genom att fråga 
Fredrik om han ”ser hela scenen” på sin skärm men väljer att befinna sig vid sidan av så att hon inte är 
alltför tillgänglig att utföra arbetet åt barnen. Istället för att muntligt svara på Annas fråga riktar 
Fredrik istället fokus mot lärplattan. 

Som svar på vår första forskningsfråga tolkar vi att det skedde en multimodal kommunikation mellan 
barnen, lärplattan, och materialet. Barnen befann sig i en skapande process med både analoga och 
digitala medel och skulle skapa en berättelse och fota den. Barnen tittade, flyttade och pratade om 
materialet med varandra. Barnen använde flera teckensystem multimodalt som blick samt rörelse 
genom att exempelvis titta på lärplattan för att se materialet. Vi tolkar att det som skedde i 
interaktionen var att Fredrik mestadels kommunicerade tillbaka till Anna genom att kommunicera till 
lärplattan. Anna hade exempelvis frågat om Fredrik såg hela scenen men istället för att muntligt svara 
blickade han mot lärplattan och flyttade den. Med förevarande kopplar vi att alla tecken och 
teckensystem uppstår i kombination av andra tecken och att interaktion inte sker via verbal 
direktkontakt med den vuxne (Bezemer & Kress 2016, s. 7; Kress 1997, s. 10).  
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Lärplattan kommunicerar meningspotential av video/bild genom skärmen till materialet men barnen 
blir, i vår tolkning, mellanhanden som sköter ”scenen”, allt material på bordet, så att de får önskat 
resultat, att se allt på skärmen. Vi tolkar utifrån vår forskningsfråga att lärplattan är en regissör som 
kommunicerar, ber barnen göra som den vill, producera en scen. Lärplattans meningspotential, form, 
vinkel och situationen; aktiviteten av iMotion, tolkar vi som centrala då lärplattan är både bild/filmare, 
program/iMotion och åter spelare (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 69).  

Bildskärmen, enligt Selander och Kress (2010, s. 30), blir en mötesplats för olika teckenvärldar där 
användaren kan producera representationer. Utifrån vår forskningsfråga tolkar vi att medlets 
meningspotential erbjuder socialt samspel genom att fler barn kan ta del av bilden på skärmen och 
söka svaret på om ”hela scenen syns”. Barnen sökte svar på om hela scenen syntes genom materialets 
meningspotential och med hjälp av det sociala samspelet. Utifrån Kress (2010, ss. 34–35) tolkar vi att 
barns samspel alltid sker på nya, invecklade sätt då deras meningsskapande alltid sker i interaktion av 
olika medel exempelvis lärplattor. 

När Fredrik uttryckte att han ”ser hela” kom Tania bakom skärmen för att genom lärplattan bekräfta 
att det som Fredrik sade stämde. Vi tolkar utifrån vår forskningsfråga hur kommunikation sker, att det 
skedde mindre verbalt barnen emellan. I interaktionen använde barnen i högre uttryckssträckning 
andra multimodala uttryckssätt som gester och blick. Trots det förstod barnen varandra, i likhet till när 
Fredrik svarade till Anna genom lärplattan. Tania flyttade på plantan vilket vi tror resulterade i att 
fokusen hamnade på lärplattan och plantan. I detta fall utgjorde lärplattans meningspotential mindre 
möjligheter för Fredrik att flytta på den då lärplattan fortfarande behövde stå stilla på bordet för att 
filma även om han vid ett tillfälle valde att lyfta den och märkte att han såg allt. Vi kopplar detta till 
Kress (1997, s. 9) att materialets form, lärplattans fodral samt appens användningssätt inte bara 
erbjuder möjligheter men också hävdar möjligheter för barn att kunna skapa på det sättet de önskar, 
exempelvis hålla i lärplattan. Materialet försvårade därför användningsmöjligheterna för Fredrik att få 
med allt han ville i bild vilket går in i vår andra forskningsfråga.  

 

2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till 
varandra för att utveckla möjligheter för barns meningsskapande?  

 

Vi tolkar i svar på vår andra forskningsfråga, om hur medlen används som komplement till varandra 
att syftet med aktiviteten var att använda sig av båda medlen. Vi tolkar att flera faktorer försvårade 
barns skapande process exempelvis att iMotion var något nytt för barnen och att fodralet på lärplattan 
riktade lärplattan ner mot bordet. Utifrån detta tolkar vi att materialen inte användes som komplement 
då formen på exempelvis lärplattans fodral snarare hävdade barnens kreativitet då de inte kunde gå 
vidare i att fota/filma. Meningspotentialen av appen förutsatte att lärplattan skulle stå still på bordet 
och trots att Fredrik löste det med att hålla lärplattan så måste bilderna tas från en och samma punkt. 

Vi finner det däremot intressant att Fredrik kallade plantan för trädet och gav den en anledning till att 
kunna vinkla den, att blixten slog ner, vilket vi tolkar som en representation, en avbild av ett fallet 
träd. Utifrån Kress (1997, s. 11) förklaring tolkar vi att det skapades en representation av faktorn som 
var viktigast för Fredrik, att det fallna trädet ligger. Vi tolkar utifrån vår forskningsfråga att medlen 
användes som komplement genom att erbjuda Fredrik möjligheter för representation. 
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Utan det digitala tolkar vi att Fredrik inte hade behövt lägga trädet men i komplement till varandra 
utvecklade materialen nya möjligheter för meningsskapande. Både lärplattan och appen utmanade 
barnen att hitta lösningar för att se det analoga materialet i skärmen. 

Utifrån skärminspelningen finner vi det intressant att lyfta hur vinkeln på kameran riktar delvis ned, 
mot bordet, vilket kan vara en av anledningarna till varför barnen fann det svårt att se allt på bild, trots 
att de flyttade lärplattan, något Kress (1997, s. 9) tanke om formens vikt styrker. När barnen väl 
uttalade att de såg allt och hade lagt plantan ned så täckte den för kon och saxen syntes knappt med på 
bild. Vi tolkar att kommunikationen, meningserbjudandet (Selander & Kress 2010, s. 26), av 
resterande material inte var lika centrala som plantan som behövde synas genom lärplattan som aktivt 
kommunicerade bild. Eftersom Tania redan var i kommunikation med plantan kan det ha gjort en 
inverkan i att hon märkte att den inte syntes när hon gick runt bordet för att titta på skärmen. Fredrik 
som vi tolkar lagt märke till Tanias samspel med plantan upplevdes hålla med henne och uppslukas av 
vikten att den ska synas. När plantan låg ner och till störst del syntes upplevdes barnen nöjda, vilket 
påminner oss om Bezemer och Kress (2016, s. 5) förklaring hur alla situationer där barn skapar 
mening behöver tas på allvar då alla former av teckenskapande har betydelse.  

iMotion, vulkanen (obs. 2 – Forts på obs. 1) 
 
Barnen har haft rast efter tidigare aktivitet av iMotion och är nu tillbaka för att fortsätta. Tania (barn) 
har lämnat rummet men Anders (barn) har nu tagit hennes plats.  

-Jag gör också vulkanen, säger Peter och tar många pennor i olika färg i handen. Fredrik pekar mot 
bordet där det finns en hög pennor och säger -här är vulkanen. Flera barn tar pennor ur lådan och 
lägger de på bordet. -Först åker den och sedan hoppar över vulkanen och sprutar eld, ropar Peter och 
visar med handen samtidigt och tittar på pedagogen som nu också sitter vid bordet. -Vilken är 
vulkanen nu, frågar pedagogen. -En liten hög i mitten av bordet med många pennor blir vulkanen, 
svarar ett barn. Frida sitter vid bordet och tittar pedagogen i ögonen och gäspar.  
 
Barnen har klippt på olika papper och hämtat mer material än det som tidigare fanns på bordet och 
utvecklat sin historia de tidigare påbörjat. Peter tar plastkon och lägger den på blåa pappret. -Det här är 
ju vatten, säger han och tar gula plastbilen i handen, byter den till en grön sportbil och säger -bilen är 
snabb som blixt. Anders tittar fokuserat genom lärplattan som står på bordet och visar appen iMotion. 
Han går och flyttar liggande pennor barnen bestämt representerar bilbanans kanter. Pedagogen säger - 
börja någonstans, och så får ni ta ett kort så flyttar ni bilen ett litet steg och tar kort igen. -Bort med 
händerna, fortsätter hon. Peter kör bilen och gör ett brummande ljud, han hoppar och klappar med 
händerna -är ni klara att ta ett kort, frågar pedagogen. 

-De kunde simma på vulkanen, så fick du hoppa över den, säger Peter och visar med hela kroppen och 
händerna. Peter gör läten under hela tiden när han gör något: flyttar bilar eller gubbar i berättelsen. 
Han lutar sig mot väggen och en spegel när han lyfter upp händerna, låter och snurrar med händerna, 
han tittar mot sin spegelbild och fastnar en kort stund.  

Efter att aktiviteten fortsatt på liknande sätt säger pedagogen att de är dags att börja ta bilder. Barnen 
flyttar på materialet steg för steg och tar bilder som resulterar i en iMotion film. 
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1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande 
verksamhet? 

 

I svar på vår första forskningsfråga om hur interaktionen sker med lärplattor i barns skapande 
verksamhet tolkar vi att ett barn har fått rollen som filmare och resterande barn ska skapa den analoga 
miljön. Eftersom barnen hade fått separata roller skedde interaktionen genom respektive material. 
Fredrik och Peter tolkar vi som aktiva producenter i observationen. De använde flera teckensystem för 
att uttrycka sig, deras kommunikation skedde multimodalt. Peter uttryckte sig med hela kroppen, 
medan Anders stannade bakom lärplattan och tittade hur världen såg ut genom skärmen. Barns 
kommunikation utifrån socialsemiotisk teori innefattar t.ex. rörelser, färger och ljud (Jewitt, 2006, s. 3) 
men då barnen i vår observation hade olika roller gjorde det att interaktionen med lärplattan inte 
skedde med alla barnen utan mest mellan Andars och lärplattan.  

Barns skapande av en berättelse såg ut som en lek som barnen ständigt utvecklade när de använde 
analoga medel för att visualisera av deras berättande, abstrakta tankar till en digital iMotion 
produktion (Jewitt 2006, ss. 10–11). Om man bara skulle ha fokuserat på Peter och Fredrik skulle den 
digitala världen inte blivit synlig. I sådant fall skulle vi endast ha sett det analoga då vi tolkar att 
barnen var uppslukade av materialet och representationerna, respektive transformationerna. Barnen 
formade representationer och transformationer efter att ha gett materialet ljud och funktion exempelvis 
när barnen körde bil (Selander & Kress 2010, ss. 33–34). Däremot lyfter aktivitetens syfte, att skapa 
en stopmotion film, den digitala dimensionen i aktiviteten. Aktiviteten hade ett mål som kanske inte 
var begripligt för barnen då de för första gången var med i skapande processen av en stopmotion film. 
Vad vi dessutom inte vet är hur många erfarenheter barnen hade av att göra en vanlig film med 
videokameran eller överhuvudtaget skapa analoga berättelser tillsammans. Vi tolkar därför att Fredrik 
och Peter mest höll fokus i leken, medan Anders hade hittat sin roll bakom lärplattan/skärmbilden, 
som genom linsen visade skedet. På så sätt tolkar vi att interaktionen i skapande verksamheten med 
lärplattan skedde på olika sätt för barnen, att de skapade mening genom olika material.   

 

2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till 
varandra för att utveckla möjligheter för barns meningsskapande?  

 

I barnens skapande av en iMotion berättelse hade de i vår tolkning förståelse för aktivitetens syfte. 
Barnen förstod att syftet med stopmotion tekniken innefattade bildtagandet med hjälp av lärplattan. 
Däremot behövde barnen i denna observation analogt material för att skapa en miljö att filma. Det 
innebar att de fick indelade roller och att två av de fastnade med det analoga medan tredje barnet satt 
vid lärplattan. Medlen användes i denna tolkning som komplement separat från varandra i början men 
att i slutproduktionen användes båda medlen i kombination. 
 
Barnen skapar ständigt olika tecknen beroende på sociala sammanhang och i denna mening är språket 
alltid i rörelse (Jewitt 2006, s. 3). I vår observation gjorde barnen en berättelse i syfte av att filma den. 
Barnen skapade representationer av exempelvis en vulkan (Selander & Kress 2010, ss. 36–37). 
Därefter gjorde de transformationer av vulkanen genom att den sprutade lava. När barnen slutligen 
filmat detta hade de överfört sin berättelse till en digital form, en animation/film. I denna process 
skapade barnen först representationer och transformationer men i slutproduktionen överfördes detta till 
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en transduktion (Kress 2010, s. 125), från ett teckensystem till ett annat. Miljön som kameralinsen 
fångar ses inte som en sanning, utan en tolkning av världen i en viss kontext (Selander & Kress 2010, 
s. 36). Barnens tolkningar genom appen iMotion möjliggör för de att visualisera sitt skapande genom 
digitala medlet och därför se det på ett annat sätt vilket går att tolkas som komplement till barns 
analoga skapande verksamhet och därutöver deras meningsskapande.  

Utifrån observationen tolkar vi att barnen utan problem kunde använda både de digitala och analoga 
resurserna, speciellt eftersom iMotion endast kräver att barnen trycker på en knapp, något ingen av 
barnen hade svårt för. Processen innefattade att skapa en stopmotion film med olika steg som barnen 
inte kände igen, då det var första dagen barnen bekantade sig med tekniken. Av denna anledning var 
lärarens vägledning av vikt för att barnen skulle kunna skapa förståelse av stopmotion tekniken. Vi ser 
som svar på vår forskningsfråga att resurserna inte hade kunnat användas som komplement utan 
pedagogens vägledning i barnens skapandeprocess. Filmskapande med stopmotion tekniken innebär 
att barnen förutom att ha skapat en berättelse också behöver steg för steg flytta deras representationer 
(analoga resurser) och ta bilder, vilket läraren uppmärksammade. Vi tolkar lärarens roll som en del av 
det multimodala samspelet och av vikt för att aktiviteten kunde utvecklas.   

Vår analys av det tillgängliga materialet blir intressant eftersom en del material kan förstås ha större 
affordance, formbarhet, då det används på ett annat sätt än vad dess meningspotential syftar till. 
Leksaksbilarna i leken hade en tydlig meningspotential, användes som bilar. Pennorna erbjöd hög 
affordance, ett kreativt sätt att använda de. Pennornas långa form förvandlades till kanter för en 
bilbana, vilket vi tolkar, utifrån Kress (1997, s. 12), beror på formens erbjudande att avgränsa en lång 
väg att köra bil på. Barnen använde resursen papper både till dess potential och erbjudande att klippa i 
det men däremot förvandlades det till vatten vilket kan tolkas som en socialt respektive kulturell 
koppling till teckensystemet färg, att vatten vanligtvis avbildas som blått (Bezemer & Kress 2016, s. 
7).  

iMotion, Bockarna Bruse (obs. 3)  
 
Tre barn med en pedagog sitter runt ett bord med två papper i mitten av bordet, ett grönt och ett blått 
och ska filma Bockarna Bruse med iMotion. På bordet ligger tre större, avlånga kottar på en rad från 
ena bordssidan, över det blå pappret fram till det gröna, samt tre plastdjur, två hästar och en ko.  

Barnen blickar mot materialet. Nelly lyfter och håller en Duplo figur nära bordet. Robert börjar ställa 
djuren i storleksordning. Barnen bestämde att kon skulle vara lilla bocken men när de kom till mellan 
bocken och stora bocken kunde barnen inte bestämma sig för vilken som var stor och började jämföra 
storleken på öronen för att komma fram till ett beslut.   

Ett av barnen säger -hej och välkomna, -neeeej, svarar de andra, -det är, det var en gång! Nora sitter 
bakom kameran färdig för att fota, medan Robert har många plastdjur framför sig och Nelly håller en 
Duplo figur. Barnen börjar sjunga Bockarna Bruse tillsammans, Nora tar bilder genom att peka på 
lärplattans knapp hela tiden. Den låter -klik, klik, och Robert med plastdjuren ler och flyttar djuren 
över bron om och om igen som han skapat med hjälp av kottar. Robert flyttar bocken (kossan) över 
bron steg för steg. 
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När första bocken har gått över bron börjar barnen sjunga andra versen -mellan bocken Bruse trampar 
över trolle bro. Robert flyttar mellan bocken (häst) över bron, medan Nelly sitter vi bordet med trollet 
i handen och sjunger -nu tar jag dig sa tjocken, säger hon. -Neeej, svarar de andra barnen. Barnen 
fortsätter att sjunga. De sjunger -stora bocken Bruse strampar… STAMPAR…  
-Nej klampar, korrigerar barnen varandras.  -Klampar över…, över, nej.  

När filmen är färdig, flyttar barnen energiskt sig bakom lärplattan. Medan barnen tittar på filmen för 
första gången, sjunger barnen sången en stund, skrattar och viftar med händerna och säger kort därefter 
-vi är klara med filmen, tittar på pedagogen och lämnar bordet. 

 

Skärminspelning  

 

Utifrån skärmdata ser man hur kon lyfts och tar 1, 2, 3 steg över bron och därefter tillbaka till början 
av bron och över igen. Detta görs några gånger tills den står kvar i mitten en stund och därefter ut ur 
bilden över hela vägen. Hästen går över på samma sätt med 1, 2, 3 steg flera gånger tills den står kvar i 
mitten. Allt flyttas, ställs på plats utom Duplo figuren som hålls. Sista hästen går över på samma sätt 
som de andra djuren.  
 

1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande 
verksamhet? 
 

Som svar på vår första forskningsfråga tolkar vi att situationen av att göra en berättelse omvandlade 
lärplattan till en publik och ändrade barnens förhållningssätt till den. Ett barn började med att säga 
”hej och välkomna” vilket vi tolkar som en koppling av barns tidigare erfarenhet av teater, en form av 
berättande vilket aktiviteten presenterades som, men dock berättande i form av film. ”Det var en gång” 
rättade de andra barnen till även om de därefter började sjunga sången till Bockarna Bruse och ”det var 
en gång” inte ingår i sången. Barnens kommunikation skedde multimodalt och vi tolkar att sången 
med introduktionen: ”det var en gång” var en kombination av barns erfarenheter av sången och 
berättelsen till Bockarna Bruse samt även situationen där barnen skulle utföra berättelsen. Barnen 
valde att sjunga även om iMotion programmet inte upptog ljudet. Vi tolkar därför att sången var av 
betydelse för barnen. Vi tolkar dessutom att bilderna som togs med lärplattan var av betydelse för 
barns interaktion och skapande verksamheten då barnen syftade på att få ett slutresultat, en film.   

De deltagande barnen ville sjunga ordagrant, med de rätta orden och gick ut ur sången för att förhandla 
fram de rätta orden innan de kunde fortsätta. Sången i denna observation blev central till deras film, 
oavsett om sången kom med eller inte, då alla barnen deltog i sången, även Nora som satt bakom 
skärmen och fotade. Hur interaktionen skedde mellan barnen och lärplattan kan tolkas som att barnen 
sjöng, kommunicerade till den medan lärplattan svarade i form av bilder. Barnen tittade på varandra 
under aktiviteten och sjöng, även då de tittade på färdiga filmen, som vi också tolkar som en 
multimodal kommunikation (Selander & Kress 2010, s. 27). Ingen av barnen påpekade att sången inte 
hördes i filmen, utan sjöng automatiskt med. Vår tolkning är att sången, talet i sig var ett viktigt 
teckensystem för att aktiviteten skulle fortgå. 
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2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till 
varandra för att utveckla möjligheter för barns meningsskapande?  

 

Som svar på vår forskningsfråga tolkar vi att barnen använde både analoga och digitala medel som 
komplement till varandra i aktiviteten av iMotion då de använde sig av respektive material för att 
skapa en film och utökade filmen med deras sång. Barnen sjöng analogt tillsammans men genom 
filmen möjliggjordes det nya digitala sätt att uppleva deras sång.  

I denna aktivitet valde barnen snabbt att sjunga Bockarna Bruse och representationerna, djuren; hästar 
och kor blev bockar som därefter transformerades, omgestaltades. De transformerades i sång till; lilla, 
mellan och stora bocken Bruse (Selander & Kress 2010, s. 34). Att djuren skulle ha rätt storlek 
upplever vi viktigt för barnen men eftersom de två hästarna var i samma storlek löste de problemet 
genom att jämföra storleken på öronen. 

När resurserna gjordes till film blev det en transduktion, översättning av deras berättelse med analoga 
medel och sång till digital bild och vidare tillbaka till deras sång eftersom den digitala bilden 
kommunicerade Bockarna Bruse till barnen (Selander & Kress 2010, s. 34; Kress 1997, s. 29). Barnen 
möjliggjordes att visualisera deras sång i en transduktion vilket svarar på vår forskningsfråga om hur 
medlen används som komplement. Det blev en transduktion av massvis av multimodala teckensystem 
(Kress 2010, s. 125). 

Det verbala teckensystemet användes i förhandlande om vilket djur som var vilken bock. I sång och i 
diskussion förhandlade barnen om hur djuren skulle gå över bron vilket därutöver också utgjorde en 
transformation, djuren blev bockar. Vi tolkar att muntligt tal var viktigt för barnen i denna observation 
eftersom det hörde ihop med karaktärerna i sången som utgjorde en transformation (Kress 2010, s. 
129).  

Även om iMotion appen inte spelade in ljud förstår vi det som att det inte var centralt då barnen 
förtydligade sin mening med teckensystemet sång. De använde flera teckensystem som Bezemer och 
Kress (2016, s. 7) anser alltid framstår i kombinationer. En annan tolkning till att barnen sjöng utan att 
ljudet spelades in kan ha varit eftersom barnen inte var vana vid appen och inte hade använt den 
tidigare men också för att det underlättade barnen att följa historien i sång. Barnen stärkte ett 
teckensystem genom att använda ett annat, stärkte deras berättelse med sång. 

I observationen organiserade barnen hästarna i storleksordning vilket vi tolkar belysa hur form av 
material har betydelse för deras kommunikation (Kress 1997, ss. 8–9). Materialet användes som 
komplement till varandra eftersom båda materialen behöves för att få fram deras slutresultat, då deras 
analoga berättande och transformationer riktades mot kameran och blev film. I vår analys tolkar vi att 
digitala och analoga medlen användes som komplement för barns meningsskapande. Barnens 
skapande process möjliggjorde en visualisering av deras berättelse som slutprodukt. När barnen tittade 
på filmen tolkar vi att det uppstod en multimodal kommunikation och en möjlighet för barns 
meningsskapande med ytterligare teckensystem exempelvis sång. Barnen började omedvetet eller per 
automatik sjunga för att antingen styrka det som fattades eller lyfta det som var av betydelse för de. 
Detta tolkar vi handla om barns ständiga arbete av att tolka och koppla samman form och innehåll med 
hjälp av tillgängliga resurser i situationen (Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). 

Det styrker vår tidigare tolkning, och svaret på vår forskningsfråga, att medlen används som 
komplement i ett fokus mot lärplattan med sång. Vi tolkar även detta utifrån skärminspelningen med 
barnens film som visade djuren gå över bron flera gånger men utan en kontinuerlig rörelse, som en 



28 
 

film brukar ha. Istället blev det stora hopp mellan djurens rörelse. Barnen påpekade inte att det blev 
avbrott i rörelserna när de tittade på filmen utan sjöng med istället.  

Color Number (obs. 4) 
 
Två barn sitter framför varandra och varsin lärplatta. Ena barnet, Peter är igång och färglägger i appen 
Sandbox. Andra barnet George öppnar annan app vid namn Color Number, vilket också är en 
färgläggnings app. 

Kameran fokuserar på George som håller i lärplattan på var sida med sina händer. Fiol liknande musik 
hörs och flera alternativ av pixlade, rutiga, färgläggningsbilder finns att välja på i olika kategorier.  

-Ta-ta ta, säger George och trycker tills en ruta med mycket text och ett regnbågsfärgat pixelhjärta 
dyker upp över större delen av skärmen. George trycker på högra hörnet och rutan försvinner. Han 
trycker nu på en annan bild i kategorin ”3D”, alltså tredimensionell. Musiken fortsätter under hela 
spelandet och en figur i olika grå toner dyker upp mot en vit bakgrund. George drar med sina tummar 
och pekfingrar från båda händerna på lärplattan men inget händer så han går ut till startsidan av appen 
igen. George väljer en annan bild under samma kategori, en tredimensionell boll. Han blickar mot 
lärplattan och väljer en färg/siffra och bilden zoomas in samt siffran och färgen han valde förmörkas i 
bollen. 

På bilden ser man alla siffror i olika rutor och höjder och mycket grå på sidorna av rutorna som formar 
tredimensionella bollen. George sitter lutad över lärplattan och håller runt den med ena armen 
samtidigt som han trycker med sin högra hand. Rutorna med siffror snurrar flera gånger och stannar, 
men inget färgläggs då siffrorna inte stämmer överens. Han tittar runt på bilden och lärplattan och tar 
den med båda händerna. Han rör med tummen en gång där färgalternativen finns. De rörs med och 
andra siffror/färger kommer fram. Han rör igen med tummen lite högre upp på lärplattan och 
figuren/bollen snurrar runt. Han trycker på en siffra i figuren och den snurrar runt. Åter igen lutar han 
sig över lärplattan med händerna runt den går han ut till appens startsida och rör mellan de olika 
alternativen. Rutan med text och regnbågshjärta kommer upp. George klickar bort den. Han gör ett läte 
ifrån sig. -Vad står det här, frågar han. Han rör upp omkring bland alternativen och säger -vad 
funkarree? George kommer till en bild av ett frågetecken och klickar på den. Bilden zoomas 
automatiskt in och siffrorna är i vita rutor. Han väljer en siffra/färg. Hela området med samma färg i 
bilden blir grå och han trycker på det området. Nu färgas rutorna. Han fortsätter färglägga samma 
område en efter en och lyfter sin kropp över och närmare lärplattan för att färglägga. 

 

1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande 
verksamhet? 

 
George började med att göra ett ljud när han interagerade med lärplattan. Vi tolkar som svar på vår 
forskningsfråga att han befann sig i en multimodal kommunikation där han kommunicerade med 
materialet som talade tillbaka genom ljud och klickbara bilder. Skärmen kombinerade olika visuella 
uttryck och möjliggjorde att George blev producent (Selander & Kress 2010, s. 30). George försökte 
zooma in med båda händerna, men det fungerade inte då touchfunktionen krävde två fingrar. Han löste 
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det genom att gå tillbaka till appens startsida, vilket vi tolkar att han hade tidigare erfarenheter av att 
börja om. 

Appen Color Number liknar appen Sandbox som andra barnet vid bordet använde, och går ut på 
samma sätt, att färglägga pixelrutor/fyrkanter, vilket vi tycker liknar samma analoga system som 
pärlplattor, att koordinera färger, räkna mm. Några bilder i appen Color Number var inte valbara och 
en informationsruta dök upp istället vilket gjorde att George fastnade i att välja bild och inte kunde 
börja färglägga. Eftersom andra barnet vid bordet använde Sandbox och vi under våra observationer 
märkte att barngruppen, oavsett ålder och kön hade stort intresse för appen tror vi att George ville 
använda samma app då apparna liknar varandra. Som svar på vår forskningsfråga om hur interaktionen 
mellan George och lärplattan skedde tolkar vi att han hade svårt att använda appen då den förväntade 
kommunikationen, att få färglägga, inte besvarades.  

Efter att George hade gått ut till appens startsida och valt en annan bild använde han ett annat sätt att 
zooma in på, genom att klicka på en siffra, vilket gjorde att bilden automatiskt zoomades in. Vi 
uppfattade det som att han förstod kopplingen till att siffran färglade och att det troligen var nästa 
alternativ av att gå vidare. Interaktionen kan också ha varit påverkad av att han tidigare försökte 
zooma in med fyra fingrar vilket inte fungerade. Vi tolkar att bilden han valde kommunicerade genom 
att ta upp mindre plats på skärmen än tidigare bild därför lockades han till att klicka på siffrorna 
istället i sin interaktion och skapande med lärplattan.  

När George väl skulle börja färglägga så hade bilden inte samma format, vad vi vill kalla platta format, 
likt en pärlplatta eller en utskriven bild. Denna bild i Color Number var tredimensionell och gick att 
snurra och röra på, färglägga från alla håll. Bilden hade olika förhöjningar som var i olika toner av grå, 
vilket vi tolkar som att man kan tro att de redan är färglagda. I vår tolkning kommunicerar 
teckensystemet bild till George i annorlunda kombinationer (Bezemer & Kress 2016, s. 7). Vi tolkar 
utifrån vår forskningsfråga att den nya kombinationen fick George att byta arbetssätt och bara klicka 
vilt på alla siffror. Vi tror att George under färgläggningen hade koppling till färg och inte nummer då 
han fokuserade på att endast klicka på rutor för att färglägga snarare än att klicka på siffran han valt. 

När interaktionen inte fungerade och George inte kunde färglägga med lärplattan återgick han till 
startsidan. Även här stötte han på problem med rutor text. Därför använde George ytterligare ett 
teckensystem, ljud och tal vilket vi tolkar som att han antingen sökte hjälp och uppmärksamhet av 
andra eller fann stöd i ytterligare multimodala teckensystem. 

George valde ytterligare en ny bild som zoomades in automatiskt, blev i liggande, platta format, varav 
han klickade på en siffra. Ett stort område med siffran blev grått och han började klicka på den, 
antingen i uppfattningen av att man kunde färglägga de grå rutorna eller för att det var ett stort område 
som förändrades. När kommunikationen fungerade och lärplattan svarade tillbaka till George vilja av 
att färglägga så fortsatte han att färglägga vilket gjorde att samspelet mellan George och lärplattan 
möjliggjordes i skapande verksamhet (Selander & Kress 2010, s. 30).  Det visar i sin tur svaret på vår 
fråga att när lärplattan svarar i sin interaktion med barnen i skapande verksamhet så kan barnen bli 
producenter av sitt material.   
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2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till 
varandra för att utveckla möjligheter för barns meningsskapande?  

 

I svar på vår forskningsfråga om hur digitala och analoga medel används som komplement till 
varandra för att utveckla barns meningsskapande kan vi inte uttala oss då vi inte finner att vi i denna 
observation fått svar på hur de används som komplement till varandra. Vi såg att ett barn vid bordet 
använde Sandbox och George använde Color Number men inget i denna interaktion svarade på hur 
medlen används tillsammans.  

Sandbox (obs. 5) 
 

Två barn sitter vid ett bord i ett stort rum i förskolan. De sitter med varsin lärplatta och använder 
appen Sandbox och färglägger varsin bild med. Man ser många vita rutor bredvid varandra med siffror 
inuti, det finns färgalternativ i nederkant av appen där varje färg är kopplad till en siffra (se bilaga 5–
6). 

-Vad gör du, frågar Johanna och lyfter blicken från lärplattan samt tittar på Madeleines platta. -Vad 
gör du, frågar Johanna igen utan att få svar. -Jag vill bara se, ojj vad är detta? -Det är en sköldpadda, 
svarar Madeleine och zoomar ut och in med två fingrar. -Ojj vilken gullis, söt säger Johanna och 
hoppar av stolen och drar sin stol närmare Madeleines. -Vill du se vad jag gör, frågar Johanna och 
lutar sig närmare Madeleine och vänder snabbt tillbaka till sin lärplatta.  

Båda tittar på skärmen av varsin lärplatta och pekar med fingret för att färglägga rutor på skärmen. 
Madeleine glider snabbt med fingret över flera rutor för att färglägga de. Det går även att öppna en 
”kontrollpanel” där man kan välja färgen genom att dra fingret tills man hamnar på en färgskala man 
vill ha, vilket barnen gör ibland.  

Det är lugnt i rummet, största delen av tiden finns det inga andra barn i rummet och barnen arbetar tyst 
med sina digitala teckningar men byter några ord ibland. Madeleine jobbar med bilden av en 
sköldpadda, medan Johanna har valt bilden med tre läppstift och rör bilden upp och ner med fingrarna. 
Johanna börjar med siffran ett, färglägger alla rutor och fortsätter till tvåan och så vidare. -Nu är jag på 
sexorna, säger Johanna. Lite senare börjar Johanna att färglägga nummer 10 i röd färg. Hon färglägger 
en av de rutor och öppnar sedan fönstret där man byter färg och prövar byta först till svart och sedan 
till lila, men drar kontroll tillbaka till röda färgen. 

 

1. Hur sker interaktionen mellan barn och lärplattor i skapande 
verksamhet? 

 

I denna observation av hur interaktion sker mellan barn och lärplattor i skapande verksamhet skedde 
en multimodal kommunikation. Barnens kommunikation i färgläggandet skedde multimodalt eftersom 
barnen kommunicerade verbalt med varandra, använde kroppen både för att agera med lärplattan, 
trycka på skärmen och närma sig varandra (Jewitt 2006, ss. 76–77). Johanna flyttade sin stol närmare 
Madeleine i vår tolkning för att kunna kika på vad hon gjorde under deras skapande process. 
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Processen av barnens digitala skapande berörde möte av valbara bilder vilket påminner oss om det 
analoga materialet av utskriven bild. Det fanns flera färger att välja mellan vilket Jewitt (2006, ss. 
112–113) i vår tolkning menar är visuellt, rörligt språk, av olika teckensystem i kombination.  

Johannas vilja att vara fysiskt nära Madeleine tolkar vi som hennes önskan att kommunicera vad hon 
gjort också för att kunna titta på vad Madeleine gjorde. Det betyder att inte bara Johannas lärplatta 
skapade mening för henne utan också intresset för vad Madeleine gjort i sin lärplatta. Ytterligare en 
tolkning, utifrån Jewitt (2006, s. 3), av anledningen till varför Johanna flyttade sig närmare hennes 
kamrat var för att språket är socialt och kulturellt etablerat. Johanna tilltalade Madeleine flertalet 
gånger utan att få svar. Vi tolkar att hon hade tidigare erfarenheter av att söka sig närmare respektive 
person för att fånga deras uppmärksamhet.  

En intressant detalj i Johannas arbetssätt, som blev förtydligat när hon pratade om det högt var att hon 
valde de olika siffror hon skulle färglägga kronologiskt. Skärminspelningen styrkte hur Madeleine 
skapade på samma sätt, färglade kronologiskt. Det är inte ett begränsat sätt i appen som barnen måste 
följa utan ett frivilligt val. Detta tolkar vi utifrån de kulturella erfarenheterna att man börjar från första 
siffran till sista eftersom det är ett kulturellt etablerat sätt i Sverige (Jewitt 2006, s. 3).  

 

2. Hur används digitala och analoga medel som komplement till 
varandra för att utveckla möjligheter för barns meningsskapande?  

 

I denna aktivitet såg vi inte hur analoga medel och den digitala appen Sandbox användes som 
komplement till varandra parallellt. Vi tolkar däremot att skapande processen av Sandbox liknar den 
analoga processen av att pärla på pärlplattor då man kan skapa mönster och färgkombinationer. Under 
tiden på förskolan såg vi att flera barn skapade pärlplattor och gör därför en tolkning av att medlen 
inspirerade varandra men kan inte uttala oss om vilket medel som stärkte det andra.  

Utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv är språk multimodalt trots medlet man använder (Jewitt 2006, s. 
3; Kress 1997, s. 7). Både de analoga och digitala medlen kan ha inspirerat varandra då teknikerna har 
likheter. Detta är ännu en anledning till att belysa hur medlen behövs i kombination då de skapar olika 
erfarenheter. I svar på vår forskningsfråga om hur medlen används som komplement till varandra 
tolkar vi att medlen inspirerade barnen att använda både men på separata håll. Med det menar vi att 
barnen kan med inspiration av exempelvis Sandbox och dess färgkombinationer utveckla deras 
skapande med pärlplattor.  

Diskussion  
Vårt syfte med denna studie är att undersöka barns skapande verksamhet med digitala och analoga 
medel, specifikt med lärplattor, och hur de används som komplement till varandra för att erbjuda barn 
varierade möjligheter för meningsskapande. Utöver detta undersöker vi hur interaktion sker mellan 
barn och lärplattor i skapande verksamhet. Som resultat för vår studie ser vi neutralisering av 
lärplattan som grundläggande för att barn ska kunna möta medlen på lika villkor. I vår studie såg vi 
hur barnen kommunicerade både via analoga och digitala medel vilket innebär en möjlighet för 
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multimodal kommunikation och inte enbart verbalt till varandra. I interaktion använde barnen sig av 
båda medlen i sin dagliga verksamhet men separat från varandra. Ytterligare något vi vill lyfta är att 
lärplattan har mycket att erbjuda barnen men för att kunna använda lärplattan på ett varierat sätt 
behövs förståelse från pedagoger. Wohlwend (2015, s. 160) skriver att öppna appar möjliggör för 
producering av barns berättelser. Utifrån obs. 1–3 såg vi barnen som aktiva producenter då de använde 
sig av båda resurserna från båda världar. Vi ser som svar på vår andra forskningsfråga om hur medlen 
används som komplement att barnen använde appen iMotion tillsammans med analoga medel på 
kreativa sätt men att barnen behövde vägledning från pedagogen för att komma igång. Detta eftersom 
appen var ny och behövde introduceras men kanske även i behov av inspiration. 

I våra observationer såg vi inte pedagogens roll som avgörande för om barn skapade mening eller 
interagerade med de digitala respektive analoga medlen. För att barn vidare ska kunna använda medlen 
som komplement till varandra krävs introduktion och inspiration av materialet.    

Utifrån socialsemiotiska teorin är språk multimodalt och barn använder flera teckensystem samtidigt 
för att kommunicera (Jewitt 2006, s. 16; Leijon & Lindstrand 2012, s. 174). För att dessa 
kommunikationer ska få möjligheten att utvecklas eller ske på fler sätt i vårt syfte ser vi utifrån våra 
observationer och utefter Nilsen (2014 s. 132) att neutraliseringen av lärplattan är möjlig och bör ligga 
som grund. Detta utgör att barn kan möta de olika medlen på lika villkor och därutöver erbjudas fler 
möjligheter för meningsskapande. Vidare gör det att det digitala inte får högre status jämfört med icke-
digitala föremål (Kervin & Mantei 2017, ss. 722, 728) utan de kompletterar varandra. Dessa resultat 
anser vi vara av vikt för vår studie. 

Ett exempel på hur vi tolkar att neutralisering av lärplattan gjorde en positiv inverkan för barns 
skapande verksamhet var under obs. 3 av Bockarna Bruse där skedet flöt på och ingen visade stort 
intresse för att filma mer än barnet bakom skärmen. Detsamma gäller också obs. 2 där barnen visade 
stort intresse till det analoga trots att syftet var att göra en film. Shifflet, Toledo och Mattoon (2012, s. 
40) skrev i sin studie hur barn använde både digitala och analoga medel. Även om barnen använde 
digitala medel sökte de sig till de analoga medlen vilket vi tolkar som liknande resultat till vår studie. 
Vi tolkar genom flera av våra observationer att barns kommunikation och meningsskapande skedde i 
mötet och i kombination av teckensystem. Barnen fann ständigt egen mening exempelvis genom att 
göra en representation; Duplo figuren till en trollkarl (obs. 1).  

Utifrån våra observationer tolkar vi att det skedde interaktion i barns skapande verksamhet genom 
olika multimodala teckensystem som bild och tal. Änggård (2005, s. 172) skriver att bildskapandet är 
en social tradition där barn sitter tillsammans fast med egna teckningar. Vi såg även detta i barnens 
virtuella bildskapande processerna med exempelvis Sandbox (obs. 4–5). Processen liknade det 
traditionella bildskapandet, att de satt med varandra men med egna resurser. En tolkning till detta är att 
appen saknade multitouch funktionen som Wohlwend (2015, s. 160) kopplar till multimodalitet. Något 
vi såg i obs. 1 var att Fredrik, istället för att svara till pedagogen, riktade blicken till lärplattan, vilket 
vi tycker påminner om bildskapandets tradition, att man riktar blicken åt medlet. 

Observationerna med iMotion (obs. 1–3), innehåller en kombination av digitalt och analogt skapande 
där berättande skedde med analoga medel och skulle göras till en film, virtuellt. Nilsens resultat (2014, 
s. 133) visar att barn var lika sociala med en lärplatta jämfört med fler vilket vi kopplar till våra 
observationer eftersom trots att det fanns flera lärplattor tillgängliga interagerade barnen både med 
varandra och de digitala respektive analoga medlen. En fördel till att aktiviteterna med iMotion flöt på 
var att lärplattan inte lockade barnen mer än andra föremål, var neutraliserad. Neutralisering av 
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lärplattan är ytterligare något som möjliggör användningen av analoga och digitala medel som 
komplement till varandra då inget medel lockar barnen mer än det andra.  

Det går inte att säga om största delen av appar, som fanns tillgängliga var öppna respektive slutna 
(Rowe & Miller 2016, s. 427) under vår studie i förskolan. Det fanns många appar och vi gick inte 
igenom alla, men av alla appar som användes av barnen under våra observationer var antal slutna 
märkbart högre.  

Efter vårt forskningsarbete öppnade vi appen Sandbox då den upplevdes meningsfull för barnen. Vi 
fick en förståelse att appen inte hade stöd till flera användare då endast en person kunde trycka 
samtidigt (Nilsen 2014, s. 6). Däremot tolkar vi utifrån våra observationer till barns interaktion och att 
de hittade sätt att skapa mening och ingå i ett socialt samspel med varandra (Nilsen 2014, s. 133). 

Barnen använde slutna appar, som Sandbox när de själva fick välja appar under frilek. Vi tolkar att en 
anledning som kan ha varit av betydelsen för barnen var att appen hade tydliga lärandemål (Falloon 
2015, s. 513) eftersom barnen på så sätt förstod kommunikationen, vad som krävdes av de. 

Utifrån lärplattans meningspotential tolkar vi att den har mycket att erbjuda barnen men att det också 
krävs mycket kunskap ifrån pedagoger. Pedagoger behöver förståelse om appars funktion samt dess 
betydelse för barnen (Falloon 2013, s. 519) för att kunna använda verktygen till sin fulla potential. 
Med detta i åtanke behöver pedagoger uppdatera sina verktyg, inte bara för att förstå deras funktion 
men också förstå hur barn skapar mening respektive använder apparna (Shifflet, Toledo & Mattoon 
2012, s. 37). Vad vi däremot märkte utifrån våra observationer var att flertalet appar inte fungerade 
eller stoppades av informationsrutor. Ett exempel på detta var i Obs. 4 när George använde Color 
Number och det dök upp en ruta över skärmen med text. Vidare kan app designen ha varit svårtolkad 
eftersom George hade svårigheter att börja färglägga. Därför kan hjälp från en pedagog behövas 
(Nilsen 2014, s. 137) för att barnen ska förstå hur appen fungerar. Artiklar av Nilsen (2014); Falloon 
(2013) och Shifflet, Toledo och Mattoon (2012) lyfter vikten av att noggrant, medvetet välja och 
utvärdera verktygen som används, i vårt fall appar.  

I Kervin och Manteis (2017, s. 721) studie var syftet att utforska barns meningsskapande och 
kommunikation genom att erbjuda barnen erfarenheter av både digitala och analoga medel. 
Filmskapandet var i vår tolkning en process där barnen använde sig av både analoga och digitala 
medel. I våra observationer använde barnen de separat från varandra. För att utöka fler möjligheter för 
barns meningsskapande tolkar vi att barnen behöver fler erfarenheter i skapande verksamhet. Genom 
de olika erfarenheterna berikas deras skapande processer och möjliggörs användning av resurserna 
som komplement till varandra. Som nämnt tolkar vi att neutralisering av lärplattan tillsammans med 
pedagogens roll är av vikt för att introducera nytt material och inspirera barnen till nya 
användningsområden. 

Betydelse för praktiken och professionen 
  
Vår studie är av relevans för förskolans profession eftersom Skolverkets förslag till reviderad läroplan 
för förskolan (Skolverket 2018, s. 4) syftar på att barn ska få både skapa och nyttja digitala och 
analoga medel i förskolan. Detta innebär att pedagoger behöver erhålla kompetens angående digitala 
medel för att erbjuda barnen yttersta möjligheter med både digitala och analoga medel.  
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Utifrån våra observationer (obs. 1–3) kan vi se att barn hanterar olika aktiviteter och resurser på vida 
sätt och att de därutöver finner egen mening i aktiviteten. Inför professionen behöver pedagoger vara 
medvetna om vad som krävs av de för att barnen ska få det yttersta av de digitala resurserna, likt de 
hänvisade läroplansmål. Barns kommunikation visar på betydelsen av att pedagogerna inte är 
avgörande men pedagogens erbjudande av utmaningar samt utvecklande av respektive aktivitet är av 
vikt vilka möjligheterna barnen får.  

Vår studie visar att pedagoger behöver en fördjupad förståelse vad lärplattor betyder för professionen. 
Det kräver även tid att göra de uppdateringar som krävs; byten av appar, uppdateringar, rensningar 
mm.  

Våra observationer om appen iMotion visar på behovet av att pedagogerna är närvarande och 
introducerar ny teknik eller digitalt material för barnen. Detta möjliggör att barnen kan bekanta sig 
med det material eller teknik oavsett digitalt eller analogt innan den virtuella och verkliga världen förs 
ihop.  

Betydelse för praktiken är hur vi såg att för stort sortiment av tillgängliga appar, tillsammans med 
användare i olika ålder och att brist på introduktion kan leda till förvirring för barn. Därför ser vi 
vikten av att välja appar kritiskt för att möjliggöra kreativa skapande processer där barn blir 
producenter.  

Det vi ser bygger grunden till kombinerandet av analoga och digitala resurser, lärplattor, i skapande 
aktiviteter är neutraliseringen av lärplattor. Genom neutraliseringen kan lärplattor inte längre ses som 
mer lockande än analoga medel och föremål. Med detta till åtanke har vi fått fördjupad förståelse för 
barns meningsskapande, kommunikation och kreativitet. 

Utifrån våra observationer styrde inte den digitala världen barns val av aktiviteter, utan barnen valde 
aktiviteter i både den digitala och analoga världen men dessa val görs utifrån de förutsättningarna 
pedagoger skapar.  

Slutsatser 
 

Vad vi genomgående diskuterat och lyft i vår uppsats är neutraliseringen av lärplattan och menar att 
inarbeta ett verktyg, såvida digitalt som analogt, virtuellt som verkligt är av vikt för att barns intresse 
ska vidgas till mer än bruket av medlet. Detta upplevde vi göra att interaktionen med lärplattan kunde 
ske på lika villkor i skapande verksamhet exempelvis i observationerna med iMotion. Det som skedde 
i interaktionen med de olika medlen var att barnen gärna kommunicerade direkt till de. Vi menar att 
kommunikationen barn emellan inte alltid skedde direkt i kontakt med varandra utan genom olika 
medel i skapande verksamheter. Detta tolkar vi även i det analoga bildskapandet där barn riktar fokus 
till bilden snarare än varandra. Även om barnen inte kommunicerade direkt till varandra uppfattades 
deras olika multimodala uttryck av varandra vilket förde skapande aktiviteten vidare.    

Det tål att upprepa att hur barn använder sig av appar är en faktor som delvis beror på 
användningsmöjligheten t.ex. om flera användare kan trycka på skärmen samtidigt men även 
tillgången till appar. Barns fysiska tillgång till appar beror på val pedagoger gjort, även om barnen haft 
en inverkan i valet. Det lägger stor vikt av att utvärdera så att materialet som erbjuds är både av 
intresse men också fungerande.  
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Barns skapande processer, i våra observationer, upplevdes som både intressanta utifrån analoga och 
digitala medel eftersom barnen gärna skapade med båda. Hur de däremot användes i kombination till 
varandra var genom att användas separat men i liknande syfte. Detta jämför vi exempelvis med appen 
Sandbox som barnen ofta använde. Appens användningssätt liknade skapandet av pärlplattor då man 
ska fylla de tomma områdena, skapa ett mönster. Vi ser utifrån dessa slutsatser att barnens skapande 
aktiviteter kan ha inspirerats av respektive material och att detta erbjöds att användas på olika sätt.   

Under vår tid i förskolan såg vi aldrig barnen självmant sammansvetsa både analoga och digitala 
medel, trots den fria tillgången till lärplattor. Vi menar att barnen hade kunnat exempelvis skapa filmer 
och ta bilder om de så ville, men upplevde inte det under tiden vi var där. En koppling till detta är 
vikten av introduktion och inspiration av pedagoger till barn. Vikten av introduktion upplevde vi 
speciellt i obs. 1 där barnen fastnade i olika skapande processer och kunde därför inte påbörja filma 
med iMotion. På samma sätt som pedagoger behöver inspirera barnen till film, vilket gick i obs. 2, 
behöver pedagoger finna lekfulla sätt att vidga barns användningsområden. Barnen är medvetna om att 
lärplattor tar bilder men genom att ge utmaningar om att till exempel fota färg, djur eller situationer, 
kan pedagoger få uppleva vad barnen finner meningsfullt på andra sätt. Detta inspirerar i vår tolkning 
till samspel, då barnen gärna delar resurser som lärplattor. Ytterligare poängteringar är att barn kan 
använda sig av varandras fantasi och skapa, producera material vilket kan föras vidare i öppna appar.  

Risken finns att barnen upplever följden av att ta enkla utvägar, endast använda sig av slutna appar 
med slutet mål, i brist på motivation. Med detta sagt är risken att barn blir på ett eller annat sätt 
konsumenter då deras fria val fortfarande baseras på vad som erbjuds.  

Utifrån den tidigare forskningen upplevde vi öppna appar vara gynnande för barns kreativitet och 
möjligen svaret på vår forskningsfråga; hur de kan användas som komplement. Vi tolkar, utifrån 
iMotion observationerna, att det var möjligt att gynna barns kreativitet men att barnen fastnade i 
processen. Barnen i obs. 1 fastnade i att skapa berättelse i den digitala miljön, genom skärmen men i 
obs. 2 kunde de med hjälp av pedagogens vägledning förstå vad som krävdes för att det skulle bli en 
film. I jämförelse med obs. 3 skapade barnen en berättelse självständigt men hade däremot sången som 
mall av berättelse och kunde därför sätta full fokus på att producera film.  

Det sociala samspelet som skedde i alla barns aktiviteter hade, i vår mening, inte kunnat hända utan 
någon form av introduktion och därför lyfter vi vikten av att utvärdera och inarbeta både digitala men 
även analoga medel. När det gäller det digitala är det inte bara lärplattan som bör fokuseras men även 
appar och alla dessa funktioner. Både det digitala och det analoga går, som vi nämnt, till fördel att 
upplevas separat innan det förs samman. Barn hittar kreativ mening oavsett vad, men med inspiration 
av både pedagoger och varandra går det att ta mycket längre vare sig det är med digitala eller analoga 
medel.  

Vidare forskning 
 

Eftersom vi gjorde vårt examensarbete under en begränsad tid och observerade endast på en avdelning 
i en förskola skulle det vara intressant att utforska vidare med en mängd olika frågor.  

En första tanke och möjlig forskningsfråga vore att utforska vad pedagoger tolkar vara digital teknik 
respektive teknik eftersom pedagogers tolkning sätter förutsättningar för barnen. Inför detta 
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forskningsarbete fastnade vi i diskussioner om vad pedagoger anser vara teknik respektive digital 
teknik men även när detta blir fysik. 

Inom digitala världen skulle det vara intressant att forska om skillnader mellan både öppna och slutna 
appar, för att få en fördjupad förståelse på om eller hur de gör skillnad på barns skapande processer, 
både i det analoga och det digitala. Samtidigt tror vi att det är intressant att forska vidare på hur en 
app, under en längre period, påverkar barns skapande process då vi under vårt forskningsarbete inte 
utforskade exempelvis hur en inarbetad öppen app gör skillnader för barns skapande och kreativitet, 
även detta med både digitala respektive analoga medel.   

Eftersom förskolan i fråga, där vi utförde vårt forskningsarbete, hade upp till 5 lärplattor på sin 
avdelning skulle det vara av intresse att utforska hur mindre antal lärplattor påverkar t.ex. möjligheten 
till att neutralisera lärplatta vilket utifrån vårt resultat var av vikt och därutöver påverkade barns 
kommunikation och möjligheter till skapande processer.   

Utifrån våra erfarenheter använder många förskolor Apple iPads som verktyg. Vi finner det intressant 
att vidareforska om skärminspelningsfunktion i operativsystemet iOS 11 kan användas i förskolans 
dagliga verksamhet, t.ex. i pedagogisk dokumentation. 

En avslutande tanke är att vårt forskningsarbete skulle vara intressant att utforska med yngre barn och 
på flera förskolor eftersom vi grundade oss i förskolor som arbetar på ett etablerat sätt med digitala 
medel och att vi är medvetna om att förskolors förutsättningar ser olika ut. Därutöver är det intressant 
om neutralisering av lärplattan överhuvudtaget är möjligt på förskolor med olika förutsättningar.   
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Bilagor  

Bilaga 1  
 
 

Stockholm, 2018-04-11 
 
Hej vårdnadshavare på xxx Förskola! 
Vi är två 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 digitalitet, hur barnen 
använder t.ex. lärplattor/iPads i skapande aktiviteter. 
För	att	introducera	oss	och	samla	in	material	till	studien	skulle	vi	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	
förskolan	under	tiden	2018/4/20–2018/04/25.	Vid	dessa	tillfällen	vill	vi	observera	barnen	i	deras	
skapande	aktiviteter	med	hjälp	av	anteckningar,	filmkamera	och	även	skärminspelning	(iPad).	Vid	frågor	
om	detta	får	ni	gärna	kontakta	oss	via	mail	annars	befinner	vi	oss	på	förskolan	2018-04-20	för	att	kunna	
svara	på	frågor.		
	
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	konfidentialitet	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.	Allt	digital	materialinsamling	kommer	ske	med	förskolans	
utrustning	(iPads/kameror)	och	bild/videomaterialet	kommer	inte	lämna	förskolan	utan	transkriberas	till	
avidentifierat	text	på	plats.	Insamlat	materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	
Endast	färdigskrivna	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	och	
behåller	informationsbrevet	med	information	om	forskningen	samt	våra	kontaktuppgifter.	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	Martina	Pavlov	Segura	och	Hannu	Lehtonen	
 
Martina	Pavlov	Segura		
Tel.nr:	xxx	
Mailadress:	xxx	
	
Hannu	Lehtonen	
Tel.	nr:	xxx	
Mailadress:	xxx	
	
	
Petra	Petersen	(handledare)	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Telefon:	xxx	
Mailadress:	xxx		
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare xxx innan den 2018-
04-20. 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……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Namnförtydligande………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
	

 
Stockholm, 2018-03-27 

 
Hej pedagoger på xxx Förskola! 
Vi är två 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 digitalitet, hur barnen 
använder t.ex. lärplattor/iPads i skapande aktiviteter. 
För	att	introducera	oss	och	samla	in	material	till	studien	skulle	vi	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	
förskolan	under	tiden	2018/4/20–2018/04/25.	Vid	dessa	tillfällen	vill	vi	observera	barnen	med	de	vuxna	
som	deltar	i	deras	skapande	aktiviteter	med	hjälp	av	anteckningar,	filmkamera	och	även	skärminspelning	
(iPad).	Vid	frågor	om	detta	får	ni	gärna	kontakta	oss	via	mail	annars	befinner	vi	oss	på	förskolan	2018-04-
20	för	att	kunna	svara	på	frågor.		
	
	
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	konfidentialitet	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.	Allt	digital	materialinsamling	kommer	ske	med	förskolans	
utrustning	(iPads/kameror)	och	bild/videomaterialet	kommer	inte	lämna	förskolan	utan	transkriberas	till	
avidentifierat	text	på	plats.	Insamlat	materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	
Endast	färdigskrivna	uppsatsen	kommer	att	publiceras	digitalt.		
	
Med	detta	brev	vill	vi	be	om	ert	medgivande	för	i	studien.	All	medverkan	är	frivillig	och	kan	när	som	helst	
avbrytas.	Samtycker	ni	till	studien	så	skriver	ni	under	bifogad	blankett	och	behåller	informationsbrevet	
med	information	om	forskningen	samt	våra	kontaktuppgifter.	
Önskar	ni	ytterligare	information	är	ni	välkomna	att	kontakta	oss	studenter	eller	vår	handledare	vid	
Stockholms	universitet.	
	
	
 

Vänliga	hälsningar	Martina	Pavlov	Segura	och	Hannu	Lehtonen	
 
Martina	Pavlov	Segura		
Tel.nr:	xxx	
Mailadress:	xxx	
	
Hannu	Lehtonen	
Tel.	nr:	xxx	
Mailadress:	xxx	
	
	
Petra	Petersen	(handledare)	
Stockholms	Universitet	
Barn	och	Ungdomsvetenskapliga	Institutionen	
106	91	Stockholm	
Telefon:	xxx	
Mailadress:	xxx	
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare xxx innan den 2018-
04-20. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 

 
 
Jag medger att delta i studien. 
 
 
Pedagogens 
underskrift………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Namnförtydligande………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 
 
 
Hi!  
 
We, Martina Pavlov Segura and Hannu Lehtonen, are two preschool education students in 
Stockholm, Sweden, writing a thesis about children’s use of apps and traditional tools to create and 
are writing to you now, as your app was one of them the children used, to ask for permission to 
screenshot a couple of pictures from your app to visually explain how it works. This thesis will be 
uploaded to “diva portal” after it has been approved.   
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1096 
 
In hope for a positive respond, 
thanks in advance  
 
Martina Pavlov Segura and Hannu Lehtonen. 
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Bilaga 4 
 
Bild A. iMotion screenshot, obs. 1 (rekonstruktion) 

 
 
 
Bild B. iMotion screenshot, obs. 1 (rekonstruktion) 
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Bilaga 5 
 
Bild A, Sandbox val av bild 
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Bilaga 6 
 
Bild B, Sandbox vid färgläggning 
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