
Möten mellan en lärplatta, en 

förskola och några barn. 
Posthumanistiska perspektiv på lärplattor i förskolepraktik 

Marie Andersson 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, Avancerad Nivå 

Förskoledidaktik  

Självständigt arbete på magisternivå  

Vårterminen 2014 

Handledare: Karin Hultman 

Examinator: Inge Johansson 

English title: Meetings between an iPad, a pre-school and some 

children. 



 

 

Möten mellan en lärplatta, en 

förskola och några barn. 

Posthumanistiska perspektiv på lärplattor i förskolepraktik 

Författarens namn: Marie Andersson 

Sammanfattning 

Utifrån posthumanistiska teorier där all materia, såväl mänsklig som icke-mänsklig, förstås som 

agentiska aktörer, är syftet med denna uppsats att studera vad som händer när aktörer, i det här fallet 

lärplatta, barn och förskola, möts. Barn har filmats i sin verksamhet med lärplattan och ett urval av 

dessa filmsekvenser har fått utgöra undersökningens empiristiska material, och med hjälp av 

posthumanistiska begrepp har filmsekvenserna analyserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsen kommer att synliggöra hur budskap kommer att sändas mellan olika aktörerna i intra-

aktioner, hur budskap kommer att tolkas eller översättas på olika sätt utifrån den som är mottagare, det 

sker en förskjutning av budskapet. Barn och lärplattor skapas och omskapas, båda kan ses som effekter 

av varandra.  Eftersom det är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända, hur olika aktörer 

samverkar med varandra är det viktigt med ett öppet förhållande till det vi möter i våra pedagogiska 

miljöer, att se möjligheter till nya tillblivelser. 
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Förord 

Jag utbildade mig till förskollärare mellan åren 1979-1981, en del uttrycker det säkert som att ”jag 

blev färdig förskollärare 1981” – då kan man undra vad som hänt under åren därefter? Det har gått 33 

år sedan jag fick min förskollärarexemen och jag är fortfarande inte färdig!  

När jag blickar tillbaka och ser både min egen, men inte minst förskolans utveckling under drygt 30 år 

så har det hänt mycket. Att jag idag skriver en magistersuppsats kring förskolebarns verksamhet med 

digitala pekplattor är för mig smått hisnande.  

Tack till Karin för kloka synpunkter och uppmuntrande tillrop under arbetets gång. Tack till mamma 

som har trott på mig och till Claes för att du hjälpt mig göra detta möjligt! 

Tack till barn, föräldrar och personal på förskolan där undersökningen genomfördes! 

 

 

 

 



2 

 

Bakgrund 

 

Inledning och Område  

Teknik och teknisk utrustning har fått en viktig roll i förskolans verksamhet, många förskolor 

är väl utrustade med digitalkameror, smartboards/interaktiva tavlor, projektorer och olika 

former av digitala pekplattor. Utrustningen kan med fördel ses som verktyg i arbetet kring 

pedagogisk dokumentation, vilket under de senaste åren blivit ett inarbetat arbetssätt 

(Skolverket, 2012). Barn och pedagoger dokumenterar sin verksamhet i form av film och foto, 

och dokumentationen kan genom återkoppling, s.k. revisit ge vägledning om arbetsprocessens 

fortskridande. Tillgången till sökningar på nätet gör det möjligt att på olika sätt snabbt hitta 

svar och lösningar på funderingar och frågeställningar. Med hjälp av interaktiva väggtavlor 

kan barnen arbeta tillsammans med både bild och ljud.  

I förskolans reviderade läroplan Lpfö 98/10 skrevs också tekniken in som ett eget 

strävansmål, tillsammans med ett ökat fokus på lärande. Under rubriken Förskolans uppdrag 

tydliggörs att ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

som i tillämpning” (Skolverket, 2010:7) och ett av läroplanens nya strävansmål är ex. att varje 

barn ”… utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 2010:10). 

I denna studie ligger fokus på den digitala pekplattan, fortsättningsvis benämnd som lärplatta 

utifrån att det begreppet används på förskolan som ingår i undersökningen. Begreppet app står 

för applikation och är ett nedladdat program till lärplattan med många olika 

användningsmöjligheter.   

Lärplattan är lättarbetad, den är smidig att bära med sig och på många förskolor har den fått 

en betydelsefull roll som ett verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation, både för barn 

och pedagoger. Mängden av mer eller mindre pedagogiska appar är stor och många barn får 

möjlighet att arbeta med en lärplatta både på förskolan och i sitt hem.  

Som en följd av intresset för lärplattan i förskolan redovisas utvärderingar och studier (ex. 

Aglassinger,Strindholm,Kallin & Rudnik Norling,2012, Olsson,2012, Lundholm Ehn & 

Olsson,2011) inom området. Flera av studierna kring ny teknik i pedagogiska praktiker utgår 

ifrån konstruktivistiska eller sociokulturella lärandeteorier, inspirerade av ex. Piaget och 

Vygotsky och beroende av vald teori kommer svaret på undersökningens frågeställning att se 

olika ut, perspektivet gör att man ser andra saker. Denna studie är genomförd utifrån 

posthumanistiska teorier med fokus vad som händer mellan i huvudsak en lärplatta och några 

barn, hur lärplattan och barnen är med och skapar/omskapar varandra.  
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Ny teknik har plockats in för undervisning men våra teorier eller utvärderingsnormer kring 

lärande har inte förändrats i så stor grad (Sörensen, 2009). Tänk om det är möjligt att vända på 

scenariot och fundera över vilket lärande och vilken kunskap som den nya tekniska 

revolutionen åstadkommer. Säljö menar att: 

En teknisk och social revolution av det slag som utmärkte förra århundradet, 

måste också innebära att såväl människors sätt att lära som vad hon lär sig 

förändras i olika avseenden. (Säljö&Linderoth, 2002:14) 

Ett dominerande sätt att tänka på människa och icke-människa är utifrån ett antropocentriskt 

perspektiv som förstår människor som subjekt och aktiv, som får saker att hända med passiva 

icke-mänskliga objekt. Om detta har bl.a Lenz Taguchi och Hultman skrivit i sina forskningar 

(Lenz Taguchi & Hultman,2010, Lenz Taguchi,2012, Hultman,2011). Tänk om vi kunde 

vända på dessa förgivettagna bilder och tänka att det är lärplattan som är aktiv, att det är den 

som får saker att hända, att det är den som får barnet att följa och göra. 

Barn och lärplattor är beroende av varandra för att något ska ske, och inte bara de utan en 

mängd andra aktörer är delaktiga i händelserna, det trådlösa nätverket, bordet och stolen, 

rummet, kamraten, m.m. Alla aktörer är med i de aktiviteter som pågår, alla är aktiva och 

påverkar varandra. 

Med dessa omvälvande spännande tankar och ett posthumanistiskt perspektiv, där såväl 

mänskligt som icke-mänskligt materia ges betydelse, är jag intresserad av att visa på hur 

lärplattan, barn, möbler, rådande diskurser, sociomateriella arrangemang och en mängd andra 

aktörer tillsammans får saker att hända i förskolepraktiken. Utifrån olika aktörers agens, ”… 

kraft som får något att hända…” (Palmer, 2011:43) skapas och skapar vi vår identitet, vi blir 

till utifrån påverkan av andra omgivande aktörer.  

Jag kommer i denna undersökning att synliggöra vad som händer när lärplattan blir en av 

aktörerna i en förskola och vilken praktik som skapas i kraften av en lärplatta. Vilken agens 

som kan urskiljas mellan de olika aktörerna, vad som händer med lärplattan när den möter 

förskolan och barnen, och vad som händer med barn och förskola när de möter lärplattan. Jag 

har valt att studera barnens ”fria” aktiviteter med lärplattan, d.v.s. de stunder när barnen själva 

väljer vilken app som de vill arbeta med, samt själva bestämmer hur de ska möta lärplattans 

förslag till verksamhet. Dessa stunder tycktes mig som både omtyckta och efterlängtade av 

barnen. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att utifrån posthumanistiskt perspektiv undersöka vad som 

uppstår i mötet mellan lärplattan, barn och pedagoger och andra aktörer i förskolan. 

 

Frågeställningarna lyder: 

Vad uppstår kring lärplattan? 

Vad gör lärplattan med barn och pedagoger och andra aktörer i förskolan? 

Hur blir lärplattan till i mötet med barn, pedagoger och andra aktörer i förskolan? 

 

Tidigare forskning 

Här presenteras forskning inriktat på vad som sker i relationer mellan människor och icke-

människor i pedagogiska praktiker, i huvudsak utifrån posthumanistiska teorier men även 

andra perspektiv har redovisats, då det funnits relevanta för min undersökning.  

En studie som har många beröringspunkter till min undersökning har nyligen genomförts av 

Susanne Kjällander. Hon har, på uppdrag av Botkyrka kommun, deltagit i forskningsprojektet 

”app-knapp –peka, lek och lär i förskolan”  och redovisar resultatet av studien  i en rapport 

(Kjällander,2014). Fokus har varit barns lärande och det sociala samspelet i verksamheten 

med digitala pekplattor och med ett ”vidgat gränssnitt”(2014:2), där faktorer som rummets 

möblering såväl som andra barns kommentarer setts som betydelsefulla. Studien har 

genomförts utifrån socialsemiotiska teorier, där tecken och teckensystems värde synliggörs. 

Kjällander menar att genom studier av olika teckensystem så kan vi skapa oss en förståelse för 

barns meningsskapande i verksamheten med digitala pekplattor. 

I rapporten presenteras resultat om ex. förskolebarns samarbete, Kjällander ser att barnen i 

studien hjälper och uppmuntrar varandra i verksamheten med pekplattorna, ”de interagerar 

och samarbetar kontinuerligt med simultankapacitet” (2014:4). Forskningsresultaten visar 

även på att förskolebarn, i det här fallet ettåringar, har medvetna avsikter i mötet med 

pekplattan samt att apparnas teckensystem lockar olika beroende av ålder. De yngre barnen 

fastnar för auditivt teckensystem med musik, pip och ljudeffekter medan de lite äldre barnen 

dras till ett teckensystem som är bildbaserat, med bilder, teckningar och animeringar. 

Kjällander redogör även för att ”Virtuella och fysiska aktiviteter inspirerar varandra 

ömsesidigt” (2014:5), vilket innebär att upplevelser i vardagen kan överföras till den digitala 

världen och omvänt kan pekplattan ge inspiration i annan verksamhet, många gånger med 

olika estetiska uttryckssätt. Studiens resultat visar även på att förskolebarn utmanar den 

didaktiska designen, utifrån pedagogens eller appens intentioner.  
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Lek- & lärprogram har ofta kritiserats för att hämma kreativiteten, men denna 

studie illustrerar tvärtom barnets idérikedom och uppfinningsförmåga när de 

använder appar för helt andra saker än det avsedda och i hur de utnyttjar 

tillgängliga teckensystem för att skapa ny mening.(Kjällander,2014:6) 

Kjällander menar att barn gör bara som appen har tänkt sig så länge det känns 

meningsfullt, utmanande och intressant för dem, barn vill utmana och utforska ramar, de 

vill hitta på och prova nya vägar att hantera appen utifrån egna syften. Hon beskriver 

barnens utmaningar som att de ”positionerar sig därmed själva som didaktiska 

designers”(2014:6). 

Kjällander beskriver i en filmad intervju (2014) vad som gör den digitala pekplattan så 

speciell, med begreppet ”användarvänligt gränssnitt” samt att ”där man gör det är där 

det händer”, till skillnad från en dator eller en laptop. I samma intervju så benämner 

hon pekplattan som en ”tredje part” i socialt samspel med barnen och menar att plattan 

”ger meningserbjudanden till barnen”, någonting händer på skärmen ”… som erbjuder 

barnen att interagera”. 

En studie som inspirerat denna uppsats är Estrid Sörensens forskning(2009) där hon utifrån 

posthumanistiskt perspektiv gjort flera studier i skolmiljö. Till skillnad från min studie så 

berör Sörensens forskning skolbarn och datorer, men jag ser beröringspunkter utifrån vad som 

kan hända då nya aktörer i pedagogisk miljö möts, att det sker andra saker än de från början 

definierade intentionerna (från pedagoger, Skolverket, apptillverkare, m.fl.). 

Sörensen (2009) beskriver IT-satsning i skolan i USA som 2007 innebar att det införskaffades 

datorer så att det fanns en dator per 4,2 elev (mer är 53 miljoner datorer) och som enligt New 

York Times misslyckades att leverera ett förväntat resultat. Men vad har denna enorma 

satsning då ändå resulterat i, undrar hon? Vad Sörensen menar är att så fort vi introducerar en 

ny teknik eller nya material så kommer något att förändras, nya aktörer kommer att påverka 

de redan existerande på sätt som vi i stort sett aldrig riktigt kan förutspå och därför är det 

viktigt att designa studier som inte bara intresserar sig för om de nya aktörerna levererar just 

de effekter som man tänkt sig. Denna design har varit en inspirationskälla för min uppsats 

som intresserar sig i relativt vid bemärkelse för de möten som uppstår på en förskola mellan 

lärplattor, barn och andra aktörer. 

Sörensen frågar sig vilka pedagogiska praktiker som skapas i dessa socio-materiella 

arrangemang, vilka kunskaper det resulterar i, vilka elever och lärare som skapas och vilket 

lärande som uppnås.  I hennes etnografiska studier har hon i en dansk respektive svensk 

grundskola (elever i fjärde klass) undersökt den pedagogiska miljö med såväl svarta tavlor, 

kritor och linjaler som internetuppkopplade virtuella system med onlinemötesplatser för 

bloggar och grafiska karaktärer (s.k. ”avatarer”). Hon identifierar ”nätverk”, som här inte ska 

förknippas med tekniska eller sociala nätverk vilket vi till vardags brukar associera nätverk 

med. Här handlar det istället om nätverk bestående av aktörer, i form av både mänskligt och 

icke-mänskligt materiel, vilka är delaktiga i osynliga nätverk och som genom agens, förstått 

som krafter som får något att hända, skapar olika förutsättningar för olika lärande, ett visst 

rådande nätverk av aktörer leder till viss kunskap som i sin tur leder till visst lärande. 

Approaching learning spatially as growth in knowledge and thus understanding 

how materials are involved in performing different forms of learning teaches us 

how changes in learning material can have wide-reaching consequences. A 
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learning material contributes to performing a certain space, which gives rise to a 

certain form of knowledge, a certain form of learning, and a certain validation 

method, as well as certain criteria for validating learning. (Sörensen,2009:136) 

Även aktören tid kan bidra till att nätverken får olika former. Sörensen (2007) beskriver i en 

annan artikel, tre olika nätverk i skolmiljö där tiden är avgörande för nätverkets bestående 

eller inte. I ett nätverk bestående av svarta tavlan, bokstäverna som skrivs på den, eleverna 

och läraren skapar tiden ingen avgörande betydelse menar Sörensen. Där urskiljer hon 

regionala gränser som aktörerna passerar fram och tillbaka igenom. I studien kring 

invigningen av ett nybyggt loft i klassrummet, så identifierar Sörensen ett nätverk, bestående 

av elever, rektor, inbjudna föräldrar, saft och snacks, som kommer att upphöra så snart eventet 

är över vilket gör tiden till en temporär aktör. I artikelns tredje berättelse arbetar eleverna i ett 

grafiskt online projekt (se tidigare beskrivning från Sörensen, 2009) där de gemensamt ska 

bygga upp miljöer och föra en dialog via bloggen genom s.k. avatarer. I detta nätverk 

bestående av elever, teknisk apparatur, trådlös uppkoppling m.m så ger Sörensen tiden en 

flyktig (”fluid”) roll, vilket ger nätverket ett tidsmässigt oändligt förhållande.  

Agneta Ljung-Djärf (2004) sätter fokus på de positioner som barn sätter sig i/sätts i 

verksamheten kring en dator och utifrån detta benämns tre roller, ägare, deltagare och 

åskådare. Hon diskuterar i sin artikel hur positionerna förskjuts och förändras utifrån ett 

relationellt handlingsutrymme. Det är interpersonella aktioner som lyfts fram i artikeln, 

författaren berör helt kort icke-mänskliga ting i form av musen och datorn som konstruerade 

och avgörande för de positioneringar som skapas i aktiviteten. Ljung-Djärf menar att datorn 

som konstruktion skapar de olika rollerna och det agerande som rollen medför, och ser inte 

samarbetet barnen emellan som något naturligt utifrån sina studier ”Att barnen genom att vara 

flera runt datorn mer eller mindre drivs att samarbeta är, mot bakgrund av de resultat som 

presenterats, inte självklart”(2004:126). Mycket av samarbetet är beroende och upp till 

ägaren, av musen, att bestämma. Jag anser att artikeln är intressant att koppla till min 

undersökning mot bakgrund av de roller som Ljung-Djärf beskriver, roller som i hennes 

studie endast omfattar människor. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv, som min studie 

utgår ifrån, kan rollerna förstås som aktörer och inkluderar då även icke-människor. 

I en annan artikel av Ljung-Djärf (2002) beskrivs förskolebarns verksamhet vid datorn utifrån 

tre kategorier – ”Sådant som alla ska göra, Sådant som alla får göra och Sådant som alla får 

göra om man får lov för fröken”(2002:287). Pedagoger beskriver i artikeln sin oro för barns 

användande av datorer, för mycket användande ses som negativt och passiviserande, 

verksamheten med datorerna ter sig som viktig men samtidigt hotfull, ”I pedagogers sätt att 

uttrycka sig kan i betydligt högre grad spåras risker och hot än möjligheter” skriver Ljung-

Djärf (2002:295). Jag kan i min studie ana liknande tankar från pedagoger på förskolan som 

deltar i min undersökning. 

Utifrån poststrukturella teorier har Elisabeth Nordin-Hultman (2008) studerat och jämfört 

svenska och engelska förskolor och menar att reglering av förskolepraktiken i form av rum 

och tid, som många gånger är omedveten och förgivettagen kan förstås som subjektskapande. 

Barn blir till som effekter av miljön, av de möjligheter och hinder för att agera som miljön 

erbjuder och påbjuder. Hon beskriver visst förskolematerial som ”signalstarkt”(2008:76), 

utifrån att det är ” … material som pockar på uppmärksamhet, som lockar och suger till sig 

barn och utmanar till handling”(2008:76). Undersökningen visar att i svenska förskolor har 

oftast detta material en undangömd placering, många gånger som ett otillgängligt material och 
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val för barnen. Inspirerad från Michel Foucaults tankegångar kring maktbegreppet så ser 

Nordin-Hultman barnen i svenska förskolor som ”… beroende av pedagogerna för sina 

aktiviteter och för tillgång till tiden, rummet och materialet” (2008:100) i och med de 

regleringar som styr verksamhet. Rum och material har en förutbestämd plan kring hur de ska 

användas, aktiviteter och rutiner följer ett bestämt mönster – barnen ges förhållandevis litet 

utrymme för egna inflytanden. Denna reglering av tid och rum är uppbyggd utifrån diskurser 

om barns utveckling och lärande, utifrån en välvilja om att ge barnen det som pedagogen 

”vet” är nödvändigt och bäst. Nordin-Hultman benämner det ”Den välvilliga makten…” 

(2008:104) 

Även om Nordin-Hultman inte antar ett posthumanistiskt perspektiv så finns beröringspunkter 

som kan kopplas till min studie, jag ser ex. att lärplattan i min undersökning skulle kunna 

betraktas som ett signalstarkt material. Jag anser även att hennes tankar kring regleringen av 

tid och miljö, och barns möjligheter till subjektskapande utifrån miljö och materials betydelse 

har gett inspiration till tankegångar i min studie. 

Hillevi Lenz Taguchi har forskat utifrån posthumanistiska teorier, och synliggör hur 

arbetsverktyget ”pedagogisk dokumentation” kan vara en aktiv agent i förskolan (Lenz 

Taguchi, 2012). Hon ger fysisk miljö och icke-mänsklig materia betydelse i subjektskapande, 

hon lyfter fram tingens agens i intra-aktioner, hur ting ”samhandlar med våra kroppar” 

(2012:9). Lenz Taguchi diskuterar även begreppet lärande med utgångspunkt från Karen 

Barads tankar kring ontoepistemologi, förstått som en ”…sammanflätning mellan varat 

(ontologi) och kunskapsskapandet (epistemoligi)…”(2012:14). Dessa tankar kommer att vara 

betydelsefulla utgångspunkter för min uppsats och kommer att beskrivas närmare i avsnittet 

om teoretiska perspektiv.  

I artikeln ”Intra-aktiv pedagogik utmanar tänkandet i förskolan ”(2010) menar Lenz Taguchi 

att läranderesultat ofta utvärderas mot en normativ utveckling utifrån fastställda mål. Hon 

beskriver hur utbildningsmodeller ”… producerar en linjär och endimensionell pedagogik…” 

(2010:129) som inte tar hänsyn till vår nya tids kunskap och lärande, och menar att: 

Vi borde lära oss att titta efter hur det materiella är med och producerar det barn 

gör och säger, och hur intra-aktiviteterna mellan de materiella villkoren och 

barnens handlingar förändrar deras förståelser och strategier. (2010:144) 

Båda dessa studier av Lenz Taguchi kommer jag att referera till, hennes posthumanistiska 

idéer kring lärande, kring subjektskapande och ständiga sammankoppling/samhandlingar med 

icke-mänskliga ting har nära anknytning till min undersökning och ger betydelsefulla 

synpunkter till analys och diskussion av min studie. Detsamma gäller Karin Hultmans 

forskning, även den utifrån posthumanistiska teorier inspirerad från ANT, actor-network 

theory, 

Karin Hultman (2011)) utmanar subjektskapande utifrån poststrukturella teorier när hon lyfter 

fram materialitetens betydelse. Avhandlingen visar på hur mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer är sammankopplade med varandra och påverkar varandra till nya tillblivelser. Barns 

konstituerande och subjektskapande kan ses som resultat av dessa nätverks intra-aktiviteter, 

bestående av olika sammansatta aktörer, synliga såväl som osynliga, mänskliga såväl som 

icke-mänskliga i överlappande intra-aktioner utan tydliga gränsdragningar. ”Utgångspunkten 

är att subjektskapande processer görs möjliga och påtvingas av en rad olika element som 

människan inte helt har kontroll över” (2011:15).  Hultman frågar sig även vilken förändrad 
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förståelse som ett posthumanistiskt perspektiv kan möjliggöra när det handlar om synen på 

barn och pedagogisk verksamhet. 

Jag har även valt att helt kort beskriva några av studierna som jag inledningsvis nämnde, vilka 

handlar om lärplattor (benämns även som surfplattor och Ipads), och förskolebarn men som 

utgår ifrån andra teorier, allt för att ge en bredare bild och visa på att beroende av valda 

metodologiska verktyg och teoretiska perspektiv så kommer vi att förstå svaren på våra frågor 

olika. 

Anna Olsson (2012) har skrivit en uppsats på avancerad nivå vid Göteborgs universitet, där 

hon utgår ifrån sociokulturell teori. Hennes övergripande frågeställning är ”Vad sker i mötet 

mellan barnen i gruppen och surfplattan?”, och i en etnografisk fallstudie har hon studerat 

barn i åldern 1-3 år. Hon menar att surfplattan med fördel kan användas för att ”skapa goda 

lärsituationer” och benämner aktiviteter utifrån kategorierna ”kommunikation, lärande, 

samspel och delaktighet”. 

Ursula Aglassinger, Sofia Strindholm, Eva-Mari Kallin och Christina Rudnik Norling(2012) 

har skrivit en artikel om ett projektarbete i Nacka kommun, ”Hur kan iPads stödja lärandet i 

förskolan – om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan”. De redogör 

för hur iPads kan användas som stöd för lärande i förskolan och menar att ”den viktigaste 

framgångsfaktorn är en medveten och närvarande pedagog som kan problematisera och 

ställa frågor…”(s.3) men poängterar även vikten av barns sociala samspel och 

kommunikationen dem emellan.  

Erika Olsson och Anna Lundholm Ehn (2011) har i sitt examensarbete, ”Varför är din iPhone 

så stor? en studie om iPad i förskolan” vid Stockholms universitet, studerat yngre barns 

möten med iPads samt undersökt pedagogers inställning till IKT och digital kompetens. 

Resultatet visar på barns förmågor att hantera appar och iPads, deras samarbeten och deras 

kommunikation samt att pedagogerna som deltagit i studien beskriver sitt intresse för området 

men även en oro för att ”inte hänga med i utvecklingen” (sid.1) 

 

Teoretiskt perspektiv 

Min studie utgår ifrån posthumanistiskt perspektiv, och jag kommer här att ge en kortfattad 

förklaring till teorin samt i sammanhanget betydelsefulla begrepp.   

De senaste årtionden har forskning utifrån posthumanistiska teorier kommit att utmana ett 

modernistiskt paradigm. Posthumanismen menar att en rad olika teoribildningar har det 

gemensamt att de kan förstås som antropocentriska, d.v.s. de placerar människan som aktiv 

och med central betydelse. Utmaningen, sett ur ett posthumanistiskt perspektiv, ligger inte i 

en förnekelse av människans betydelse utan ett seende där människor och ”ickemänniskor; 

nonhumans” (Hultman, 2011b:162) i ett samskapande är medproducenter i processer, 

förståelse och kunskap samt nya former av varanden. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv 

så betraktas människor och icke-människor som ömsesidigt påverkande varandra, i 

överlappande och gränslösa sammankopplade relationer.  
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Det som brukar kallas för den materiella vändningen är ett i sammanhanget beskrivande 

begrepp som innebär ett ifrågasättande av den språkliga vändningen, med rötter i 

poststrukturalistisk teori. Utifrån poststrukturalistiska perspektiv ges språket betydelse som 

”konstitutivt och performativt” (Hultman, 2011:8), det får oss och verkligheten att bli till, 

utifrån hur vi uppfattar betydelsen av ett ord eller begrepp. Språket blir verklighetsskapande 

(Åsberg,Hultman & Lee, 2012:.31), det är inte vi som skapar språk för att beskriva 

verkligheten utan det är språket som skapar oss, det är performativt, det får oss att bli på ett 

visst sätt eller bete oss som förväntas av oss. Språk och diskurs, i en sammanflätning utan 

egentliga gränser, ges utifrån detta resonemang en central betydelse.     

Bl.a. Karen Barad anser att den betydelse som språket getts med ett poststrukturellt perspektiv 

bör tonas ner (Åsberg et.al.2012:77), hon menar att språket är viktigt men att vi även måste se 

den påverkan och kraft som icke-materiella agenter bidrar med. Med posthumanistisk teori 

ges språk och diskurser fortfarande betydelse, men materia, utifrån tidigare beskrivningar som 

både icke-mänsklig som mänsklig, får en likvärdig positionering. Det innebär att språk, 

diskurser och materia ses som aktörer, som har lika stor delaktighet och betydelse i vardagens 

processer av subjektskapande och verklighetsbeskrivningar. Dessa aktörer, kopplar ihop sig i 

nätverk, och omskapas i sina relationer till andra aktörer i nätverket. I och med att aktörerna 

”blir till” tillsammans med andra aktörer så går det inte att fastställa var den ena aktörens 

gräns slutar och en annan börjar, de är sammankopplade och påverkade av varandra i 

gränslösa nätverk. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv ses därav aktörer, som ovan 

beskrivits som både språk, diskurs och icke-mänsklig samt mänsklig materia som aktiva och 

föränderliga.  

 

Effekter av aktörers sammankopplingar 

Agens är det begrepp som ofta används för att beskriv den ”kraft som får något att hända” 

(Palmer, 2011:43) mellan aktörerna i dess nätverk. Begreppet är inte unikt för posthumanism, 

men till skillnad från andra teoribildningar omfattar det inom posthumanismen såväl 

människor som icke-människor. Agens ses inte som en egenskap eller attribut, agens är 

”…görande/varande”(Åsberg et.al.2012:85) i intra-aktionen. Enskilda aktörer har inte agens 

av sig själva, utan agens skapas när en aktör möter en annan aktör, först då sker något. Det är i 

mötet som agens uppstår, i mellanrummet, när aktörer möts och kopplar ihop sig. Ex. har en 

lärplatta agens i sina sammankopplingar med pedagogiska praktiker, barn eller pedagoger, då 

blir den en aktiv aktör som påverkar och sätter igång aktioner. 

Begreppet intra-aktioner innebär aktioner och samhandlingar där både icke-mänsklig och 

mänsklig materia är delaktiga, till skillnad från inter-aktion som handlar om enbart 

mellanmänskliga handlingar. Lenz Taguchi tydliggör intra-aktioner mellan materia, och hur 

beroendet kan se ut: 

Vi är ingenting förrän vi kopplas samman med något annat. Varje cell är kopplad 

till en annan. Kroppen kan inte fungera som levande kropp utan syret vi andas, 

vattnet vi dricker… d.v.s. utan kopplingar mellan olika materialiteter med hjälp av 

olika materialiteter. (2012:43). 

Utifrån dessa teorier så kan vardagen betraktas utifrån ett otal intra-agerande nätverk som 

ständigt omger, omförhandlar och samhandlar med oss. Tangentbordet, glasögonen, 
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mobiltelefonen, fingrar, kalendern m.m. är aktörer som på olika sätt påverkar mig i ett nätverk 

som jag nu befinner mig i, jag konstitueras utifrån de aktörer som jag är sammankopplad med. 

Beroende på aktörer, d.v.s. vilken miljö och diskurs som omger mig så får jag olika 

möjligheter till subjektskapande, att bli till. 

 

Onto-epistemologi   

Med bidrag från bl.a. Karen Barad har posthumanistiska teoribildningar kommit att utmana en 

traditionell uppdelning mellan ontologi (hur vi förstår verkligheten) och epistemologi (hur vi 

skaffar oss kunskap om verkligheten). Ur posthumanistiskt perspektiv, där all materia ses som 

ständigt bidragande och delaktig i processer kring varande och kunskapande (Lenz Taguchi, 

2012), går det inte att särskilja varandet från lärandet, ett varandelärande ger en bättre 

beskrivning av den pågående aktionen. Begreppet onto-epistemologi ger Barad betydelsen 

”studier av kunskapspraktiker i varande”(i Åsberg et.al.2012:86) och beskriver det enligt 

följande 

Practices of knowing and being are not isolable; they are mutually implicated. We 

don´t obtain knowledge by standing outside the world; we know because we are 

of the world. We are part of the world in its differential becoming. 

(Barad,2012:120)   

Utifrån detta resonemang går det inte att skilja en person som håller på att lära sig något ifrån 

det som personen ska lära sig, tillblivelse och lärande sker tillsammans, i ett varandelärande 

(Lenz Taguchi, 2012:42). Med ett posthumanistiskt perspektiv och utifrån en beskrivning av 

ontoepistemologi, där lärande och varande ses sammanflätade kan vi heller inte särskilja 

huvud från resten av kroppen. Handen eller fotens arbete sker alltid i samarbete med huvudet, 

och lärandet/tillblivelsen berör hela kroppen. Begreppet bodymind synliggör 

sammankopplingen mellan kropp och tanke (Palmer,2011:46) och kommer att synliggöras i 

min studie utifrån barns lärande i möten med lärplattan. Detta kan kopplas till ett 

transdisciplinärt synsätt och där lärande innebär att man rör sig mellan olika vetenskapliga 

discipliner (Palmer, 2011:47), där man låter flera ämnen korsbefrukta varandra istället för att 

hålla isär och se motsatsförhållanden av ex. teori/praktik eller huvud/kropp. 

Utifrån posthumanistiska teorier har ANT, actor-network-theory, utvecklats med tankar bl.a. 

från bl.a Bruno Latour. ANT synliggör nätverk, bestående av materia som är såväl icke-

mänsklig som mänsklig, där de olika aktörernas agens har betydelse och samverkar med andra 

aktörer i ständigt pågående flöden. En aktörs egenskaper är inte en gång för alltid givet utan 

ändras, som tidigare beskrivits, i sin relation till annan materia, beskrivet som ”relationell 

materialism” (Hultman, 2011:10), om en aktör förändras påverkar det nätverket som helhet, 

och alla de aktörer som ingår. En aktör kan samtidigt vara ett eget nätverk, exempelvis är 

människokroppen delaktig i många nätverk samtidigt som kroppen i sig är ett nätverk 

bestående av många aktörer. Nära knutet till ANT återfinns Science and Technology Studies, 

STS, där, mycket kortfattat, materias betydelse kopplas till ”sociotekniska fenomen”(Lykke, 

2009:97).  
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Möten innebär översättningar 

Att det skapas agens mellan materia i möten med varandra innebär en förmedling av budskap 

från en kropp till en annan. Denna förmedling är ingen mekanisk direktöverföring utan en 

form av koppling där varje översättning medför en förändring av det som förmedlats. 

Teorierna benämns som översättningar och är ett av ANTs mest centrala begrepp. Latour(i 

Åsberg et.al.2012) beskriver det som ”…att varje översättning i en kedja av översättningar 

tillför eller fråntar objektet något”(Åsberg et.al. 2012:13). Varje signal som sänds aktörer 

emellan blir tolkat av mottagaren och i själva tolkandet sker alltid en annan förståelse av 

budskapet, det sker en förskjutning av själva budskapet. Dessa översättningar medför alltid en 

förändring, det kan ses som ett ”svek” (Hultman,2011:39) gentemot avsändarens intentioner 

men är ofrånkomligt. Det är i dessa förskjutningar, utifrån tolkad översättning som 

förändringar äger rum, förändringar som innebär subjektskapande. Visar det sig att 

förskjutningarna blir alltför stora vid en översättning så kommer nätverket att upphöra. 

Händelser med förmedlingar, mottaganden och tolkningar sker oavbrutet i ändlösa processer i 

vardagshändelser, där materia, tal och diskurser medför ett förändrat tillstånd, inte bara i 

själva mottagaren utan i hela det deltagande nätverket.  I min undersökning kommer ex. barn 

att få budskap av lärplattan som tolkas/översätts på olika sätt vilket kommer att leda till olika 

agerande, d.v.s. lärplattan kommer att vara mottagare av olika signaler. 

 

 

Metod  

Min uppsats grundar sig på en undersökning där min empiri betecknas som kvalitativ. Åsberg 

(2001) diskuterar i sin artikel huruvida en undersökningsmetod kan vara kvalitativ respektive 

kvantitativ, och hävdar att begreppet metod innebär ”ett tillvägagångssätt” (2001:271), d.v.s. 

hur själva insamlingen av empirin gick till, där detta varken har med kvalitet eller kvantitet att 

göra. Däremot har det insamlade materialets egenskaper en kvalitativ eller kvantitativ art.  

Jag har gjort en deltagande observation på en förskola, där jag har filmat barn i deras 

aktiviteter med lärplattan och fört fältanteckningar, samt intervjuat pedagoger från förskolans 

IKT-grupp, där IKT står för Informations och Kommunikationsteknik. Min metod blir att med 

utgångspunkt från posthumanistiska teoribegrepp redogöra för vad som sker mellan barn, 

lärplattor och förskolepraktiker utifrån redovisade frågeställningar. Metoden blir följaktligen 

att med hjälp av teorierna synliggöra förhållanden som kanske annars hade förbisetts. Att lyfta 

fram och synliggöra vissa infallsvinklar innebär samtidigt att andra hamnar i bakgrunden, 

metod och teori i undersökningen har inte för avsikt att leda till sanningar. Det handlar istället 

om att, som även Hultman redogör för ”… undersöka vad som blir möjligt att se med hjälp av 

dessa begrepp: vilken kunskap de tillsammans kan producera” (2011:50). 

Teorierna som jag utgår ifrån blir samtidigt min metod, de är att betrakta som mina verktyg 

och de går inte att separera från varandra. På liknande sätt så finns ingen gräns mellan mig 

som observatör, min kamera och barnen jag studerar, vi blir till i samexistens med varandra. 
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En posthumanistisk ansats till insamlad empiri medför per automatik en delaktighet i 

händelseförloppet. Som filmare är jag en aktör i nätverket och kan omöjligt sätta mig i en 

betraktares position utanför händelsernas centrum, jag är del av en kunskapsapparat (Lenz 

Taguchi, 2012). Mina filmer och iakttagelser är ”konstruerade snitt”( Lenz Taguchi, 2012:60) 

av ögonblickshändelser i förskolans vardag, som kan förstås och tolkas på många olika sätt. 

Mina tolkningar, ord och min produktion i form av denna text kommer i sin tur att bli en aktör 

i nya nätverk och utifrån andras läsningar omskapas i ny förståelse. 

 

 

Urval, avgränsningar och genomförande 

Mitt val av förskola var ett i högsta grad slumpmässigt val, gjort efter att jag visste väldigt lite 

om förskolan, aldrig varit där och inte hade någon tidigare relation till pedagoger som 

arbetade där. Förskolan var med andra ord lite av ett blankt kort för mig. Efter att jag 

kontaktat förskolechefen i berört område så fick jag kontakt med en avdelningsansvarig för ett 

första besök.  

Inledningsvis genomfördes en semistrukturerad intervju av en pedagog för att skapa mig en 

bild av förskolan samt verksamheten kring lärplattor. Denna intervjuform med frågor som har 

öppna svarsmöjligheter är positivt för att i samtalet kunna inflika följdfrågor, allt utifrån den 

information som ges (Ahrne& Svensson, 2011:40). Jag har som förskollärare med många års 

erfarenhet i yrket en förförståelse kring svaren jag får i intervjun som både kan ses negativt 

och positivt. Erfarenheten gör att jag kanske inte ställer de följdfrågor som kanske hade gjorts 

om en människa utan inblick i förskolans värld hade utfört intervjun. Jag har en förförståelse 

som gör att jag förutsätter mig förstå, jag har även förväntningar och föreställningar (Lenz 

Taguchi,2012). Sörensen menar att det metodologiskt handlar om att försöka veta så lite som 

möjligt i förväg, ”Only by forgetting about human aspiration is it possible to start dealing 

seriously with materiality”(Sörensen, 2009:28). Jag ser det som att bli medveten om att 

förförståelse finns, och att den gör något, lämnar små bidrag och spår, i 

undersökningsprocessen.  

 Vid detta första möte ingick även överlämnande av informationsbrev till föräldrar samt 

förfrågan om deras godkännande av undersökningen (se bilaga 1). 

Jag hade som observatör en relativt öppen syn vid mina första besök, jag var intresserad av att 

se vad som händer mellan barn och lärplattor och utifrån posthumanistiska teorier se agens, 

intra-aktioner och aktörer i verksamheten. Jag märkte ganska snart att det inte går att bara 

fokusera på relationen barn-lärplatta utan att jag även måste ta med förskolepraktiken och se 

dess delaktighet. Den visade sig ha stor inverkan på verksamheten eller, utifrån 

posthumanistisk terminologi – vara en viktig aktör vars budskap gav effekter i hela nätverket.  

Ett besök i veckan har varit inplanerat på förskolan. Det har totalt blivit sex besök, förutom 

den inledande intervjun så har jag träffat barn från den äldre gruppen (4-5 år) tre gånger och 

barn från den yngre gruppen (3-4 år) två gånger. Jag har avsiktligt intagit en förhållandevis 

passiv roll, jag har studerat och lyssnat på barn och pedagoger, svarat på deras frågor men inte 

aktivt sökt upp och deltagit i verksamheten.  
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Ett annat urval jag var tvungen att göra handlar om vad jag skulle filma och dokumentera i 

barnens arbete med lärplattan. Mitt val föll på barnens ”fria” användande och inte den 

pedagogstyrda aktiviteten. Jag har deltagit i båda verksamheterna och sett barnens iver och 

längtan efter att själva få välja app, bestämma vad som skulle ske m.m. Utifrån studiens syfte 

och frågeställning så blev barnens ”fria” verksamhet med lärplattan mitt fokusområde, det är 

där jag har hämtat den empiri som presenteras i resultatdelen. Jag har valt att sätta citattecken 

kring begreppet ”fria”, eftersom jag anser att det handlar om ”fri” verksamhet utifrån 

bestämda villkor. 

Jag har filmat aktiviteterna med en handkamera. Den rörlighet som detta ger har varit positiv 

för jag har då kunnat byta plats så fort lärplattan skickades vidare till någon ny användare. 

Mina filmningar har skett från en stol mitt emot barnet som arbetar med lärplattan. Jag har sett 

till att även kamraterna som sitter bredvid har kommit med på filmen, eftersom jag är 

intresserad av deras betydelse och agerande också. Tyvärr blir inte det som händer på plattans 

skärm dokumenterat, vid några tillfällen har jag valt att filma ovanifrån för att kunna följa 

fingrar och skeenden på skärmen, men många gånger lutar barnen sitt huvud över skärmen så 

att det är svårt att få med dessa göranden. Oftast har filmerna blivit mellan 2-4 minuter långa, 

jag valde att göra många kortare filmer för att lättare plocka upp sekvenser som jag ville 

analysera vidare.  

Vid varje besök på förskolan så för jag fältanteckningar. Dessa anteckningar består ex. av 

mina tankar i stunden, någon kommentar eller dialog jag hör som inte finns dokumenterad på 

film, något jag ser barnen göra etc. Om det plötsligt tillkom barn i verksamheten som inte 

hade tillåtelse att bli filmad, stoppade jag självklart inspelningen och skrev fältanteckningar 

istället. Dessa fältanteckningar skrev jag sedan rent direkt efter besöket. 

Filmerna har överförts till datorn daterade. De filmer som utifrån studiens syfte och 

frågeställningar intresserat mig har jag gjort kortare anteckningar om.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Ahrne & Svensson (2011) skiljer mellan begreppen data och empiriskt material, och ser det 

förra begreppet som allting som skapats/tagits in med alla sinnen i själva 

undersökningstillfället medan det senare begreppet står för det material som efter urval 

kommer att användas och analyseras i undersökningen.  

Som redogjorts för hade undersökningen inledningsvis en bred ansats, fältanteckningar och 

empiriskt materiel gav snart fokus på huvudaktörerna barn, lärplatta och förskolepraktiken. 

Alla filmer har sparats i daterade filer, och har fått namn i alfabetisk ordning från A, B, etc. 

Jag har därefter gjort kortare anteckningar om varje filmsekvens, allt detta för att underlätta 

mina sökningar efter användbar empiri. Undersökningens slutgiltiga frågeställningar har tagit 

form efter hand som data har studerats och strukturerats.  De filmsekvenser som jag därefter 

valde ut har jag gjort beskrivningar utav, där jag har haft fokus på görandet i händelsen. I 

vissa fall har det verbala språket getts en transkribering men det är relationerna mellan 

aktörerna som varit mitt huvudintresse.  Sörensen  beskriver sina undersökningar som att de 

”Focusing on what happens rather than on the elements doing and saying is, in my view, an 

imperative principle of studying practice” (2009: 22). För att undvika att lägga för stor vikt 
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vid det verbala språket har jag några gånger valt att stänga av ljudet när jag studerar en 

filmsekvens, ibland händer det att jag då har upptäckt aktörer som tidigare varit mer osynliga. 

Forskningsetiska aspekter  

Undersökningen vilar på forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet, utifrån 

God forskningssed 1: 2011 samt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (1990). Där beskrivs individskyddskravet som grundläggande 

och behandlar fyra centrala krav på forskning som här ges en kortfattad beskrivning. 

Informationskravet handlar om plikten att informera berörda om syftet med studien. 

Samtyckeskravet ger deltagare rätt att själva bestämma om sitt deltagande samt innebär att en 

medverkan när som helst kan avbrytas. Konfidentialitetskravet innebär att personer och 

personuppgifter i undersökningen ges konfidentialitet. Nyttjandekravet hänvisar till att 

undersökningens insamlade material endast kommer att användas i aktuell studie. 

Förskolan där min undersökning genomfördes var en helt okänd förskola för mig, jag hade 

aldrig varit där tidigare, jag var även en okänd person för de flesta av pedagogerna och 

föräldrarna. Därför gav jag på informationsblanketten en kort presentation av mig själv och 

anledningen till att jag var på deras förskola. Där gavs även information om vad min studie 

handlade om och att jag önskade om tillåtelse att filma deras barn i deras verksamhet med 

lärplattor. Föräldrarna fick min mailadress för eventuella frågor eller om man ville komma i 

kontakt med mig av andra orsaker. De informerades även om att de har rätt att när som helst 

återkalla sitt medgivande (se bilaga 1). 

Föräldrarna informerades om att mina dokumentationer är ett arbetsmaterial för mig, som bara 

jag har tillgång till. Så snart studien och uppsatsen är avslutad kommer materialet att raderas.  

Barn, pedagoger och förskola är avidentifierade i texten. När jag beskriver en episod eller en 

filmsekvens har jag valt att inte ge barnen några namn överhuvudtaget. Jag har avidentifierat 

förskolan i bilaga 1, därav att det står ”XXXX förskola”.  

Alla föräldrar gav inte sin tillåtelse, men eftersom barnens arbete med lärplattor genomfördes 

i mindre grupper så arrangerades grupper utifrån de barn som jag tillåtits filma. Om ett barn 

som jag inte fick filma kom in i rummet avbröt jag filmning direkt och övergick till 

fältanteckningar med penna och papper.  

Utifrån detta anser jag mig ha följt rådande forskningsetiska principer. Av respekt till barnen 

valde jag dessutom att fråga de barn som var aktuella vid varje besök om det var okej att jag 

filmade dem. Det är föräldrarna som har godkänt att jag filmar men det är barnens integritet 

som berörs. Barnen fick även möjlighet att titta på det som jag filmade.  

Jag är medveten om min undersökande roll, och min läsning utifrån posthumanistiska teorier 

gör att även jag är att betrakta som en aktör i all min närvaro på förskolan. Jag kan inte ställa 

mig själv utanför och betrakta det som sker, det som sker händer med mitt deltagande, läsning 

och tolkning av budskapen i nätverken ligger på mitt ansvar.  

 

Vetenskaplig forskning producerar verkligheter och världar, och just av den 

anledningen att forskningen på gott och ont alltid får konsekvenser, kan forskaren 

inte tillåta sig att undandra sig ett moraliskt medansvar för 

konsekvenserna.(Lykke,2009:158) 
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Likt andra aktörer har även jag påverkats och förändrats utifrån mitt deltagande, jag ser det 

som ett stort lärande.  

Studiens kvalitet och metoddiskussion 

Alla sinnesintryck som vi möts av sker det något med, vi bearbetar och tolkar, många gånger 

omedvetet, det vi ser, hör eller känner.  Alvesson (2008:20) redogör utifrån en reflekterande 

forskning, för vikten av medvetenhet kring tolkningsresultat, påverkade av faktorer som 

teoretiskt val, språk och förförståelse, samt att hela tiden hålla en självkritisk reflekterande 

inställning till gjorda tolkningar. Författarna beskriver reflektionen som ”tolkning av 

tolkning” (2008:20)och lyfter fram vikten av att forskaren för en dialog med sig själv kring 

det empiriska materialets betydelse, varför det tolkas på ett visst sätt och alternativa 

tolkningar som förbises. Det handlar även om att rikta blickarna mot sin egen roll som 

forskare, att ha insikt i sitt deltagande och hur det inverkar på undersökningen. Alvesson ger 

reflektion betydelsen utifrån förmågan att ”… bryta sig ut ur en viss bestämd referensram och 

se vad denna inte förmår säga.” (2008:488). Det s.k. reflexivitetsbegreppet utmanar i och med 

detta tanken om en forskare som förhåller sig objektiv och neutral. Barad hävdar dock att det 

inte går att föra en dialog med sig själv(i Hultman, 2011: 54), som tidigare beskrivits, hon 

liknar reflektionerna vid en spegelbild som återger en oförändrad förgrund och bakgrund 

(Lykke,2009:172). Barad menar att en förutsättning i reflektionen är att den sker tillsammans 

med något, att det sker en förskjutning, att det skapas nya mönster/vågrörelser, och ser 

”…diffraktionsbegreppets metodologiska potential”(i Åsberg et.al.2012:205). Kopplat till 

studiens metoddiskussion förstås begreppet utifrån att det alltid sker något i det nätverket som 

synliggörs, det händer något när fältanteckningar, kameran och diskurser möts. Hultman 

beskriver hur nya översättningar skapar nya mönster ”..genom att förflytta sig , koppla upp sig 

mot ett annat nätverk, och med hjälp av andra begrepp förskjuta seendet eller tänkandet” 

(2011:54). Vissa aspekter kommer att framträda tydligare på bekostnad av andra, nya mönster 

framträder beroende av aktörer.  

En diskussion av studiens metoder och kvalitet berör även begrepp som reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet och om en ny undersökning skulle 

ge samma resultat, medan en studies validitet handlar om det är rätt saker som har undersökts 

i studien (Olsson&Sörensen, 2011:122). 

Att göra en studie utifrån posthumanistiska teorier innebär en sammansmältning av teori och 

metod, teorin gör metoden och metoden gör teorin. Studien blir genomlyst med hjälp av 

teoretiska begrepp som verktyg, och syftet är inte ett resultat som gör anspråk på att redovisa 

en sanning eller ligga så nära verkligheten som möjligt. Fokus blir istället vad som görs 

möjligt att se i situationen utifrån dessa teorier, vilken kunskap som produceras (Hultman, 

2011:50). Lenz Taguchi redogör för det omöjliga i att se exakt samma sak vid ett nytt tillfälle. 

Hon menar att vi ”…anpassar våra observationer i förhållande till våra förväntningar på, 

eller övertygelser om, vad vi ska se eller hitta” (2012:68) 

  Jag som observatör är med i det som sker, jag översätter förmedlingar och jag förmedlar 

budskap till andra aktörer. Det jag är med om är aktiviteter som sker just då eller nu, det är 

skeenden som inte är jämförbara med andra miljöer. Jag befinner mig i ”monstrets mage” 
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(Haraway i Lykke, 2009:20)där jag är ”… involverad, delaktig och medansvarig…” 

(Lykke,2009:20). Min ambition med studien är inte att skapa mig förståelse över vad som 

händer utan istället fråga mig ”vad händer i och med detta?”, att forska utifrån postmoderna 

teorier innebär att göra”… upp med idén om att rätt metod skulle kunna garantera ett sant 

resultat”.(Lathers tankar i Hultman, 2011:49) 

Att diskutera reliabilitet och validitet blir utifrån detta resonemang missvisande, en ny studie 

kommer definitivt att visa helt andra möjligheter. Det är jag som har valt filmsekvenser ur 

mitt empiriska material, och det handlar här inte om att välja ”rätt” material för mitt resultat, 

de sekvenser jag valde har analyserats med hjälp av posthumanistiska teoretiska begrepp 

vilket har gett studiens redovisade resultat. Hade andra filmsekvenser valts så hade de följts 

av andra diskussioner. Haraway beskriver detta i Lykke(2009) som lokal partiell objektivitet, 

d.v.s. ”…en objektivitet som är giltig inom den i forskningsdesignen lokaliserade och 

specifika ramen, men inte utanför denna”(2009:152).  

Däremot är jag medveten om att många av de förhållanden, ”villkor”, som undersökningen 

presenterar inte är unika för förskolan i denna studie, ex. är begreppet ”lärplatta” ofta 

omnämnt i andra förskolesammanhang. Jag delar den uppfattning som Hultman ger sina 

berättelser: 

Det betyder inte att dessa berättelser kan betraktas som representativa för en typisk 

förskola eller på något sätt fångar förskolans komplexa vardag. De måste ses som 

nedslag i en mångfacetterad och rik praktik. Inte desto mindre verkar berättelserna på 

ett plan igenkännbara. (2011:61) 

Filmsekvenserna som ligger till underlag för denna studie är unika men samtidigt inte 

unika, de kunde med största sannolikhet vara hämtade från vilken annan förskola som 

helst. 

 

Resultat och analys 

Förskolans struktur kring användandet av lärplattan  

I intervju med pedagoger så framkom att förskolan har en IKT-grupp med pedagog- 

representanter från alla avdelningar. Det är i IKT-gruppen som det beslutas om vilka appar 

som ska köpas/laddas ned. Där har även bestämts att Ipaden ska benämnas lärplatta utifrån att 

den används i ett lärande syfte, att barnen inte arbetar ensamma med Ipaden då förskolan vill 

främja ett kooperativt lärande samt att det alltid ska finnas en vuxen närvarande. 

Apparna som finns nedladdade ligger uppsorterade under kategorierna matematik, språk, 

kreativa appar och dokumentation. 



17 

 

Förskolans Ipad ligger inte framme på förskolan, det lockar för tillfället för många barn för 

länge för att vara en valbar verksamhet för barnen, uttrycker pedagogerna vid intervjun. 

Bärbara datorer står däremot framme för barnen att ex. söka bilder på, och jag ser även barn 

som arbetar vid avdelningens interaktiva tavla, s.k. smartboard.  

Avdelningens 40 barn är uppdelade i en äldre (4-5 år) respektive yngre grupp (3-4 år), och 

under tisdag, onsdag och torsdag fm så är antingen de äldre eller yngre barnen inne respektive 

ute. Inför morgonsamlingen så har pedagogerna delat upp barnen i olika aktivitetsgrupper 

utifrån det som kommer att hända under förmiddagen. Uppdelningen, som är olika för olika 

dagar, står att läsa på en stor Whiteboard tavla, och många av barnen uppmuntras under 

samlingen att hitta/läsa sitt namn, övriga kamrater i gruppen och vad gruppens aktivitet består 

av. Jag ser tydligt förskolans ambitioner att arbeta med bokstäver, ordbilder, läsning och språk 

och ett gott resultat.  

Det är i dessa grupper, under förmiddagsaktiviteterna, som barnen (oftast 3-4 stycken) ges 

möjlighet att arbeta med lärplattan. Efter en inledande aktivitet som planerats av en pedagog 

fick barnen arbeta med valfria appar. Det är dessa stunder, i barnens ”fria” verksamhet med 

lärplattan, jag har valt att dokumentera och som utgör underlag för min studie. Min empiri 

visar flera exempel på hur barn uttrycker sin längtan efter att få välja själva vilka appar de ska 

arbeta med. Nedan följer ett exempel ifrån en filmsekvens: 

Tre flickor (F1,F2 och F3) och en pedagog(P) sitter på stolar vid ett bord 

tillsammans. De har tittat på en filmad dokumentation över en tidigare gjord 

utflykt. Barnen har suttit ca 20 min och pratat om vad de ser på lärplattan. Nu 

börjar de tröttna och vill göra annat, de skruvar sig på stolarna.   

F1: När ska vi sluta bläddra, pläddra… 

P: Vad vill du göra annars? 

F1: Vi vill spela något annat. 

P: Vad vill du göra? (vänder sig till F2) 

F2: Spela 

P: Men vi spelar ju inte… 

F2: ..ja men ta bort den där andra. 

F1: ..vi vill spela. 

P: Du vill jobba med appar  

F1: Jaaa… 

F3: Jag vill också! Jag vill spela först! 

P: Du vill jobba med appar först. 

 

Min analys av studiens empiri är att dessa stunder, när barnen själva får välja vilken app de 

vill arbeta med och själva bestämma hur de ska göra i appen är mycket efterlängtade. Det 

tycks locka barnen, det är detta som många barn vill hålla på med. 
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En villkorad existens 

 

I samtal med pedagoger framkommer det att lärplattan är mycket populär bland barnen men 

för närvarande inte ligger framme som en valbar aktivitet för barnen. Den drar för många barn 

till sig under för lång stund, så den plockas endast fram under gruppverksamheterna tisdag, 

onsdag och torsdag. Jag ser det som att pedagogerna känner en osäkerhet inför lärplattans 

existens, vad den medför, skapar eller tillför, och refererar till Ljung-Djärfs studie (2002), 

som visserligen inte handlar om lärplattor utan om datorer, men som ändå kan ses som 

relevant och jämförbar:  

Datoranvändande är, utifrån pedagogernas resonemang värdefullt redan i tidig 

ålder men inte när som helst, inte hur som helst och framför allt inte hur mycket 

som helst. Det är inte heller så värdefullt att det kan ersätta eller tillåtas ta tid från 

annan viktig verksamhet i förskolan. (2002:295)   

 

Användandet av lärplattan skulle mot bakgrund av detta tolkas som villkorad, den ses som ett 

viktigt och bra verktyg i pedagogiska aktiviteter, utifrån pedagogernas tankar och planer kring 

förskolans verksamhet, men den får inte ersätta andra aktiviteter som också är betydelsefulla. 

Jag ser det som att pedagogerna har barnens utveckling och lärande i fokus, att de vill ge 

barnen en bra förskoletid utifrån en läroplan, Lpfö, och dess strävansmål, därför har det 

skapats villkor kring hur mycket och när som lärplattan får användas. Nordin-Hultman 

benämner det ”Den välvilliga makten”, som agerar utifrån en syn kring barnens bästa och där 

”… varje arrangemang i miljön legitimeras med hänvisning till kunskap om barns 

utvecklingsbehov” (Nordin Hultman, 2008:108). Villkoret kring lärplattan kan förstås som att 

pedagogerna organiserar verksamheten för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att nå 

de strävansmål som läroplanen Lpfö98/10 (Skolverket) anger. 

I samtal med pedagoger framgår det att förskolans IKT-grupp bestämt att det ska finnas en 

pedagog med när barnen arbetar med lärplattan, jag tolkar även detta som ett villkor för 

lärplattans användande. Anledningen till beslutet om pedagogens närvaro är att kunna visa, 

inspirera, följa barnens arbeten, gå vidare i projekt/process etc. Pedagoger berättar även om 

beslut i IKT-gruppen om att barnen bör arbeta minst två och två vid lärplattan, de framhåller 

vikten av att lärande sker tillsammans med andra. Jag kopplar dessa villkor till sociokulturella 

teorier inspirerade av ex. Vygotskij som framhåller vikten av samverkan och inspiration från 

andra människor i människors utveckling och lärande (Smidt, 2010:29). Ett sociokulturellt 

perspektiv bortser inte från betydelsen av icke-mänskligt material men de ges en passiv roll, 

ses som redskap, vilka blir betydelsefulla endast i samarbete med människan är Lenz 

Taguchis (2012:11) tolkning av Säljö. Min analys är att utifrån dessa idéer så är det pedagoger 

och/eller barn som får lärplattan att bli ett viktigt verktyg i verksamheten, det är med hjälp av 

pedagoger/barn som det sker något med lärplattan. Utgår jag däremot från posthumanistiska 

teorier, så kan lärplattan tolkas som en aktiv aktör som sammankopplat med pedagoger/barn 

signalerar budskap och får saker att hända. Ett ensamt barn med en lärplatta är då alltid redan 

ett samarbete, ett grupparbete eller ett slags kollektivt lärande. 
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Ett annat villkor som gäller för lärplattan är att den benämns som ”lärplatta”.  Jag hör i samtal 

barn emellan, hur två flickor korrigerar ett annat barn ”Det heter inte Ipad, det heter 

lärplatta” ”Ja, för vi lär oss…”. Många barn har en Ipad eller annan form av digital pekplatta 

hemma, och är vana vid att säga Ipad. Oklarheten kring vad aktören ska benämnas leder även 

till ett samtal kring begreppen spela och lära, vilket kommer att synliggöras under nästa 

rubrik.  

 

 

Spela eller Lära 

 

Utifrån mina iakttagelser så noterar jag en dragkamp kring användningen av begreppet 

lärplatta i förhållande till begreppet Ipad. Detsamma gäller vad barnen gör med lärplattan: 

Spelar de eller lär de?  

Nedan följer ett exempel utifrån en filmsekvens: 

Tre flickor (4 -5 år) sitter med lärplattan framför den mittersta flickan. En pedagog 

(P) har med hjälp av en ”kart-app” över barnens närmiljö samtalat med barnen om 

var förskolan finns, promenadvägar som de brukar gå, var flickornas hem ligger 

m.m. Barnen har med intresse följt med i samtalet och varit aktiva med lärplattan. 

De har klickat, pekat, dragit, förstorat och förminskat. Nu börjar intresset för kartan 

att avta. En flicka (F2) som sitter bredvid frustar uttråkat och sträcker på sig. 

Flickan (F1) som sitter i mitten med lärplattan framför sig uttrycket att  

 F1 -”Jag vill spela” 

P - …du vill spela…men vi vill också titta på annat än bara spel, och vi spelar ju inte 

på förskolan har vi sagt eller hur? Spelar du hemma mycket? Har du en lärplatta 

hemma? 

F1 – nä…ingen lärplatta hemma 

P – har du ingen lärplatta hemma? 

F1 – en Ipad 

P – en Ipad har du 

Andra flickorna ”jag med” och ”Jag med” 

F1 – jag har två Ipad 

P – två stycken har du… 

F1 – en till mamma och en till …(kan ej höra slutet på meningen, otydligt) 

P – o vad gör du på din Ipad hemma? 

F1 – Jag tar mammas Ipad 

P – Vad använder du den till? 

F1 – Eh…spela spel 



20 

 

P – Spela spel…men här spelar vi inte spel, här… 

F2 -…här lär vi oss 

P – här lär vi oss, vad lär vi oss med lärplattan? 

F1 – en massa spel 

P – en massa spel…men matematik har vi ju jobbat med, bokstäver har vi jobbat med 

F2 -  jag har typ alla spel som vi har… 

Många av barnen har lärplattor i sin hemmiljö, en likadan teknisk apparat många gånger med 

samma appar nedladdade som förskolan har. På förskolan heter apparaten lärplatta, hemma 

heter den Ipad – på förskolan lär vi oss, hemma spelar vi. Ovanstående excerpt är ett exempel 

bland flera ur min empiri som visar att barnen har svårt att hålla isär begreppen. Bland annat 

blir flickan (F1) osäker när hon ska berätta vad hon gör hemma med mammas Ipad, hon 

tvekar men svarar sedan ”Eh….spela spel”. Detta går att förstås som att flickan hamnar i 

dragkampen mellan ”spela” som hon gör hemma och ”lära” som hon gör på förskolan, och 

vad ska hon då svara på pedagogens fråga? Vad innebär lärande och vad innebär spelande? 

Frågan kommer att lyftas i senare diskussions avsnitt, men min tanke är att barns spelande går 

att jämföra med lekande. Min empiri visar hur lärplattan tycks aktivera en mer traditionell 

uppdelning mellan lärande och lek/spel, en uppdelning som förskolan på många sätt brukar ta 

avstånd från. Ex. Pramling Samuelsson & Sheridan(1999) framhåller lekens betydelse och 

menar att det är genom den som omvärlden bearbetas och erövras, att leken leder till lärande, 

och att det nästan inte går att särskilja lek och lärande. 

I förskolans lärplatta ses apparna uppdelade i ämneskategorierna språk, matematik och 

kreativa appar, och min analys är att traditionella konstruktivistiska kunskapsteorier (Lenz 

Taguchi, 2012) kring lärande lever kvar. Matematik och språk är ämnen som historisk sett är 

kopplade till lärande/hjärna och tänkande medan kreativiteten hör ihop med 

skapande/kroppen och känslor (Palmer, 2011:32). Med ett posthumanistiskt perspektiv och 

utifrån Karen Barads tankar kring onto-epistemologi går det inte att skilja på en lärande 

person från det som den lär sig (Lenz Taguchi, 2012:42). I ett pågående lärande så skapas en 

tillblivelse, Lenz Taguchi beskriver det som ”… att transformera sin självförståelse och 

subjektivitet…”(2012:42). Hela kroppen är med i tillblivelsen vilket gör att den tidigare 

beskrivna dikotomin med uppdelning kring ämnen och kroppsdelar blir en omöjlighet. 

Begreppet ”bodymind” tydliggör i sammanhanget hur hela kroppen är med i lärandet och 

tillblivelsen, Palmer(2011:47) beskriver det i termer som ”tänkagöra”, ”kännatänka” och 

”mätakänna”. Barnen i undersökningens filmsekvenser ses vara i ett spelande/lärande, där 

lärandet sker samtidigt med tillblivelsen. Ett exempel på detta är följande: 

En flicka sitter på en stol och har lärplattan liggande framför sig på ett bord. 

Flicka har på lärplattan letat sig fram till en app där det går att spela olika 

musikinstrument. Flickan väljer piano och börjar med att trycka på olika 

tangenter och lyssnar på vad som händer. Efter en stunds spelande ser jag att 

flickan sluter ögonen medan hon fortsätter spela. Tryckandet på enskilda 

tangenter övergår nu i ett svepande med handen över lärplattans svart-vita 

pianotangenter, och efter ett tag rör sig hela kroppen i takt med fingrarna och 

ljudet som skapas, hon vaggar med överkroppen fram och tillbaka.  
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Jag tolkar det som att hon spelar och lyssnar med hela kroppen. Hennes kropp är en 

förlängning av fingrarna som samhandlar med lärplattan. Hon spelar/lyssnar/lär/blir-till 

i stunden och hela hennes kropp är delaktig i tillblivelsen. Kopplat till posthumanistiska 

teoribegrepp så kan det förstås som ett nätverk med aktörer som lärplattans yta, flickans 

fingrar, ögon, öron, stolen och bordet. Lärplattan sänder budskap som inledningsvis 

flickans ögon, öron och fingrar tar emot och översätter, som sedan returneras tillbaka till 

lärplattan från flickan. När flickan efter en stund blundar så tolkar jag det som att 

öronen blir viktiga aktörer, tillsammans med fingrarna.  

 

Barn utforskar och finner möjligheter 

 

Aktiviteterna med lärplattan inleddes oftast med en av pedagogen planerad verksamhet. Det 

kunde t.ex. handla om att barnen med hjälp av en nedladdad kartapp fick följa närområdets 

vägar och försöka hitta förskolan, sina egna hem, utflyktsmål som förskolan haft m.m. Barnen 

fick även arbeta med att skapa ett eget memory genom att själva fotografera och spela in ljud 

på en förutbestämd bokstav eller använda lärplattan för återkoppling, s.k. revisit av tidigare 

dokumentationer av händelser som barnen varit med om. Varje gruppaktivitet har avslutats 

med att barnen, en i taget, fritt har fått använda lärplattan. Dessa stunder av ”fri” aktivitet är 

mycket eftertraktade och det är dessa stunder som många barn är mest intresserade av och 

längtar till, flera kommentarer i filmsekvenser vittnar om det, vilket har exemplifierats 

tidigare i min text. 

Min empiri i form av film och anteckningar visar att barnen har stor förtrogenhet kring 

användningen av lärplattan. Barnen byter med lätthet appar, de letar, finner och väljer den 

aktivitet som de vill ha. De använder begrepp som ”du måste backa ut”, ”bläddra” m.m. 

Barnen trycker, pekar och drar med fingrarna över skärmen, de släpper fingerkontakten med 

skärmen när de är nöjda med placeringen av föremål. Fungerar det inte så gör de igen och 

igen, de har erfarenhet av att ibland får man prova flera gånger och så plötsligt fungerar det. 

De tolkar symboler och har förståelse för deras betydelse. Om något skulle haka upp sig eller 

inte fungera så finns en hjälpande kamrat vid sidan som vet hur problemet ska lösas. Det är 

inte så viktigt för barnet att veta de s.k. ”rätta intentionerna” med appen, de finner egna sätt att 

arbeta. 

Min empiri visar att i barnens eget ”fria” arbete sker ett utforskande som många gånger går 

utanför de intentioner som apptillverkaren har tänkt. I barnens möte med lärplattan sker något, 

filmsekvenser visar barnens intraaktiviteter med lärplattan, där erbjudanden i form av signaler 

och budskap tolkas, översätts och leder till olika förståelser, tillblivanden och handlingar. Här 

följer några exempel på detta: 

En filmsekvens visar hur två barn (från 3-4års gruppen) arbetar med en app innehållande olika 

fordon. Genom att trycka på fordonet får barnen höra hur det låter, och genom att trycka på 

ordbilden så får barnen höra ordet uttalat. En pojke sitter och trycker upprepade gånger på 

ordbilden ”brandbil” och får då fram det nya ordet ”brabrabrabrabra…”  

I samma app arbetar flickan, som är 3 år, i nästa filmsekvens. Hon har valt att gå in under 

kategorin ”djur”. Appen visar olika tecknade djur och flickan väljer att trycka på pandan. Hon 

får då fram ett fotografi på en panda, får höra hur pandan låter samt se ordbilden PANDA. 
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Hon trycker flera gånger på ordbilden, lyssnar på ordet, är hela tiden tyst och koncentrerad.  

Hon tar god tid på sig när hon väljer ett nytt djur, det blir en bild på en känguru. Hon upprepar 

tryckandet, men nu trycker hon snabbare på ordbilden. Hon får då lärplattans röst att säga 

”kängkängkängkängkäng” Hon tittar upp och ler, verkar nöjd med resultatet. Genom att 

trycka upprepade gånger och i en snabb takt på ordbilden ”tiger” så får hon fram det nya ordet 

”tititititititi”. Hon provar även med hur hon kan få orden ”elefant” och ”krokodil” att låta 

genom att trycka snabbt eller mer långsamt. Det är ett utforskande av ljud som sker, flickan 

lyssnar på hur orden kan förändras och hur nya ord kan skapas. 

En filmsekvens visar att barnen, tillsammans med lärplattan, skapar egna mål i appen, 

omedvetna om app-tillverkarens troliga intentioner. Filmsekvenser synliggör att möjligheterna 

i apparna är långt fler än vad som förmodligen avsågs med aktiviteten, barnen och lärplattan 

skapar tillsammans dessa nya möjligheter. Här följer några exempel på det: 

 I en app är huvudsyftet att punktera bubblor som kommer flygande, det gäller att hinna välja 

ut de som är tomma, men flickan i min dokumentation väljer att punktera alla bubblor med 

fjärilar i för, som hon säger ”Jag vill släppa ut dem…” Vid ett annat tillfälle arbetar två barn 

(från 3-4års gruppen) tillsammans med en app och varje gång som de (enligt app-tillverkaren) 

misslyckas så framträder en rolig vitlöksfigur som låter ”blääää…” Barnen tittar på varandra 

och skrattar tillsammans, de vill hela tiden ha fram den figuren. Efter att ha provat några 

andra spel så säger pojken att han letar efter ”vitlöken”, som han benämner spelet. Han hittar 

spelet och barnen är tillbaka i en skrattgemenskap. 

Ett annat exempel på när barnen skapar eget mål med appen synliggörs i en film där en flicka 

(5 år)sitter och arbetar med en matematikinspirerad app. På bilden visas ett antal bubblor och i 

höger marginalen så visas siffrorna 1,2,3,4,5 – tanken är att hon ska trycka på rätt siffra för 

antalet bubblor. Trycker hon på fel så säger appen ”Woops!”, markerar felet med ett stort X 

över siffran och tar bort siffran. Flickan i den här filmen väljer medvetet att trycka på de 

felaktiga siffrorna en i taget, så att de försvinner och endast den rätta siffran finns kvar.

  

Utifrån posthumanistiska läsningar och tidigare beskrivningar av Actor-network theory, 

synliggörs i studiens empiri en mängd aktörer som tillsammans skapar nya situationer och 

tillblivelser. Aktörerna påverkar varandra hela tiden och ger varandra nya tillblivelser, i en 

oavbruten process, en översättning enligt tidigare teoretiska beskrivning, sker. Barnen 

översätter plattan och apparna och det resulterar i en skillnad, ett förändrat barn med en ny 

kunskap. Det förändrar även lärplattans app, eftersom det ursprungliga syftet med appen är 

annorlunda. Olika barn möter och översätter apparna på olika sätt, barnens olika tolkning av 

appens budskap resulterar i att de inte handlar på samma sätt, och barnens agerande gör att 

lärplattan och appen blir olika utifrån vilket barn som den möter. Ibland kommer budskapet 

från en kamrat, antingen som sitter bredvid och tittar eller som själv spelar. Utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv är dessa förändringar helt naturliga och även förväntade, aktörer 

har aldrig ”bara” den effekt som vi tror, de översätter aldrig varandra ”ordagrant” eller troget. 

Vi kan aldrig veta en översättning i förväg, vi kan aldrig ana hur ett budskap kommer att 

tolkas/översättas, och därför är det viktigt att studera det som händer bortom våra 

föreställningar om vad som borde ha hänt. Vi måste räkna med att en ny aktör i en pedagogisk 

praktik gör något som vi inte hade förberett oss på.  
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I filmsekvensen där barnen utforskar och finner på nya ord har exempelvis beskrivits hur en 

flicka trycker fram ordet ”tititititi”. Hon intraagerar med aktörer som lärplattan, hennes finger, 

symboler och bilder på skärmen, tiden, lärplattans ljud m.m, alla aktörer är nödvändiga och 

sammanflätade med varandra. Varje gång som flickan trycker på ordbilden och får fram ett 

ljud som hennes öra tar emot är det en ny och unik situation för det sker hela tiden en 

förändring. Flickan får genom att med sitt finger röra vid plattan, saker att hända. Det är 

kraften i plattan och dess symboler som får flickan att utföra rörelserna. Genom att variera 

rörelserna och lyssna in resultaten på flera olika sätt i sin kropp så skapar hon sig en ny 

erfarenhet och förståelse, som kan kopplas till begreppet ”bodymind”, där hela kroppen är 

med i processen av lärande och förståelse. Palmer(2011:46) beskriver det som en ”fusion av 

tanken och kroppen”, där hon går bort ifrån en traditionell uppdelning av huvud-kropp. 

Lärandesituationer försiggår precis lika ofta och samtidigt mellan exempelvis händer 

som hanterar(samarbetar med) materiella ting (exempelvis lera) som i det 

tänkande/kännande kroppsliga/intellektet (”bodymind”)som hanterar (samarbetar 

med) begrepp, föreställningar och känslor. (Hultman m.fl ur LenzTaguchi,2012:43) 

Ett annat exempel på hela kroppens delaktighet i verksamheten synliggörs när en flicka (5 år) 

sitter och arbetar med en app. där hon förväntas trycka ned rätt antal fingrar på skärmen, lika 

många som prickarna visar. I min filmsekvens gör hon, enl. apptillverkarens intentioner ”fel”, 

vilket lärplattan signalerar både med ljud och symboler. Flickan tittar på sina fingrar och säger 

”Oj, det blev fel” och ser förvånad ut. Hon studerar länge sina fingrar, nästan anklagande och 

tycks fundera över vad fingrarna gjort, varför det blev som det blev. Hennes förvåning kan 

tolkas som att hon visste så väl hur många fingrar som skulle tryckas på skärmen men att 

fingrarna inte just då kunde utföra detta. Det kan förstås som att fingrarna blev de mest 

centrala aktörerna i detta lärande. 

I barnens forskande, då de varken är styrda av en pedagog eller av en apptillverkares 

intentioner, ser jag koncentration, meningsfullhet och lärande. Jag ser i flera filmsekvenser en 

glädje i gemenskapen som jag vill koppla till begreppet affekt, förstått som en förkroppsligad 

upplevelse eller sinnesstämning(Åsberg, 2012:201). Ett exempel på detta är den tidigare 

beskrivna filmsekvensen med barnen som skrattar åt ”vitlöksfiguren”, min analys är att de 

inledningsvis vill göra ”fel” för att få fram den roliga vitlöksfiguren och skratta åt honom. När 

de har gjort samma sak åtskilliga gånger upplever jag att de gör ”fel” bara för att få skratta 

tillsammans, helt plötsligt är vitlöksfiguren inte det viktiga utan att få titta på varandra och 

brista ut i skratt är målet. Vitlöksfiguren är igångsättaren, en symbol och aktör som signalerar 

”nu är det dags att skratta”, barnen släpper i den stunden ögonkontakten med lärplattan och 

vitlöken, för att titta på varandra i en skrattgemenskap. Lenz Taguchi lyfter fram känslans 

betydelse i lärprocessen ”Lärandeprocesser och kunskap omfattar eller innefattar ofta 

känslor, lust men också fantasier som vi vanligtvis inte brukar uppmärksamma som aktiva i 

lärandet” (2012:56), motivation kan ses som en ofta förbisedd faktor i sammanhanget. 

Filmsekvensen med barnen som arbetade med ”vitlöken” visar på en intra-aktion där närvaron 

av de olika aktörerna möter och transformerar varandra i en process, helt utan språkets 

inverkan. Blickar skickas och tas emot, översätts och tolkas i oavbrutna kedjor. Den 

förskjutning som sker i barnen medför en skillnad i en subjektskapande handling.  
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Lärplattans dragningskraft 

 

Jag upplever att verksamheten med lärplattan är en mycket lockande aktivitet, många barn vill 

arbeta med den och i väntan på att få arbeta med den så väntar man bredvid en arbetande 

kamrat och tar del i vad som händer på distans, se Ljung Djärfs studie med olika roller (2004). 

Det är lätt att lockas se personen som arbetar med lärplattan som spindeln i det nätverk som 

framträder, men här vill jag gå bort ifrån en antropocentrisk syn och utskilja hur olika aktörer, 

utifrån posthumanistiska teorier, bygger upp och möjliggör ett nätverk som ger förutsättningar 

till alternativa former av lärande och kunskap. 

Lärplattans materiel, ett svart, mjukt och greppvänligt gummifodral, med pontonliknande 

fötter, lockar till att hålla i och känna på. I ett samspel med barnens fingrar skapas aktiviteter 

på den blanka, hårda, svarta, till synes döda skärmen. Aktörerna är beroende av varandra, gör 

skillnad och får saker att hända. Helt plötsligt skapas leenden, skratt, ilska och förtvivlan. Här 

skapas även förståelse kring det som händer och den skillnad som råder – här skapas lärande. 

Hultman (2011:9) redogör för posthumanismen utifrån att det mänskliga – icke-mänskliga är 

samkonstruerade och utifrån tankarna att ”människor kan förstås som förlängningar av 

tingen”. Barnens fingrar får saker att hända på lärplattan, men det går även att se hur 

lärplattan får barnens fingrar att röra sig. 

Lärplattan är en av flera viktiga aktörer, jag tolkar det som att den har en nästan magnetisk 

dragningskraft, andra aktörer som kroppar och stolar stävar hela tiden efter att vara fysiskt 

nära plattan. Filmsekvenser visar barn som ligger över bordet för att vara så nära lärplattan 

som möjligt, ansikten som smyger sig närmare och närmare, kamraters fingrar som önskar 

vara med i verksamheten. 

Den fysiska närvaron till själva plattan upplever jag som viktig, att hålla lärplattan nära intill 

sig kan tolkas som ett försök till att hålla andra aktörer på avstånd, att gränsen till området 

inte bör överträdas, se Sörensens studie (2007). Jag ser i en av mina filmdokumentationer en 

flicka som sitter med lärplattan framför sig och har en kamrat på sin vänstra sida. Kamraten är 

ivrig att peka på skärmen, att hjälpa och visa hur den spelande flickan ska göra. Jag ser hur 

den arbetande flickan hela tiden lyfter sin vänster axel i försök att hindra kamraten att 

medverka. Hon har ingen hand ledig för att sätta stopp och hon är fullt koncentrerad på det 

som händer på skärmen, men med hjälp av axeln så lyckas hon hålla kamraten på avstånd. 

Detta händer gång på gång och blir till slut bara som en liten ryckning i axeln, dock ändå som 

ett tecken eller ett budskap till omgivningen. Jag tolkar det som att hon vill klara sig själv och 

försöker hindra den hjälpande kamraten när han försöker närma sig plattan. Med sin axel 

markerar hon en gräns som hon inte vill ska överskridas.  

Liknande gränsdragning ser jag i en film där en pojke sitter med lärplattan, bredvid sig har 

han en flicka som gärna vill vara delaktig och visa vad han ska göra. Flickan har långt hår 

som hela tiden faller ned mot lärplattan och pojken både säger och visar med gester att han är 

irriterad över flickans hår, det stör honom i hans arbete. Det långa håret kan tolkas som en 

aktör som överträder gränsen på en zon som pojken finner bekväm för sitt arbete. 

Utifrån posthumanistiska teorier där såväl materiella som icke-materiella aktörer är delaktiga i 

intra-aktioner vill jag lyfta fram tiden som en av många beståndsdelar. I min empiri ser jag att 

barnen byter app ofta och efter relativt lite arbetande. Kanske valde barnen fel app, kanske 
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letar de efter något annat? Kanske vill de bara pröva en app men insåg snart att det inte var 

den de ville ha? I en filmsekvens hör jag en flicka be pedagogen att stänga av ljudet när hon 

arbetar, vilket pedagogen gör. Flera av apparna har aktiviteter som är tidsbegränsade, när 

barnen arbetar tickar en klocka, många gånger förstärkt med snabb musik, och snart kommer 

aktiviteten att avbrytas. Oavsett anledning så tolkar jag det som att barnen har bråttom, de 

känner sig stressade att hitta den rätta/bästa appen för att utnyttja tiden optimalt. Jag ser det 

som att barnen har en känsla för att snart kommer deras aktivitet att brytas, snart kommer 

detta nätverk att upphöra, se Sörensen studie (2007), en pedagog kommer att påminna om att 

det är dags att lämna över lärplattan till en väntande kamrat. Detta kan tolkas som att det 

gäller att hitta den ultimata användningen under den tiden som gäller. Här kan man tänka sig 

att tiden och den stress som den begränsade tiden verkar medföra också blir en aktör. Man har 

så kort tid och det är så roligt och snart är det slut. Det är rimligt att anta att detta bidrar till 

rent fysiska reaktioner i barnens kroppar, stresshormoner som ökar, kanske medför en ökad 

skärpa och koncentration eller kanske inte alls. Kanske är det den begränsade tiden som så 

starkt bidrar till att plattans attraktivitet, man får aldrig utforska färdigt och vem vet vilka 

möjligheter som döljer sig bakom nästa hörn men som man aldrig riktigt hinner utforska. 

I verksamheten med lärplattan ses ett antal performativa aktörer som tillsammans möjliggör 

intra-aktioner. Lenz Taguchi beskriver det som att aktörerna ”blir annorlunda i sig”(2012:54) 

utifrån att alla aktörer blir omformade och på ett nytt sätt i varje intra-aktion. Min empiri visar 

flera exempel på detta, bland annat ett där en flicka har valt ett labyrintspel på lärplattan. 

Spelet går ut på att föra en kula genom olika labyrinter och undvika de fallgropar som finns 

utplacerade. Ibland dyker en humla upp och jagar kulan. Jag upplever att den spelande flickan 

blir mycket koncentrerad av spelet, hon är spänd och hela kroppen tycks vara med i arbetet. 

Hon följer kulans rörelser med kroppen, rör sig fram och tillbaka på stolen och över bordet. 

Det hela sker till en lugn musik. Jag ser hur hennes tunga är med och hjälper till att vrida 

plattan åt rätt håll. Två kamrater som sitter bredvid följer också det som händer, de är också 

spända och hisnar när humlan dyker upp ”Hjälp, han kan ta dig!” säger en av kamraterna. 

Flickan som spelar frågar och ger sig själv svaret: ”Är jag duktig på det här….lite i alla fall”. 

När kulan försvinner ner i ett hål och spelet avslutas så sjunker hela hennes kropp ihop, hon 

slappnar av och utbrister ”Ah….jag dog”. Besvikelsen över det avslutade spelet syns i hennes 

minspel och i hela hennes kropp som faller ihop över bordet och hörs i hennes och även 

kamraternas röster. Beskrivningen av händelsen visar på en intra-aktivitet där flickan, 

lärplattan, stolen, bordet, musiken, kamraterna och jag som filmar och dokumenterar är 

deltagande aktörer som påverkar situationen. Min analys är att flickan blir annorlunda i sig 

själv i händelsen, inte i förhållande till andra barn eller till rådande normer, utan just 

annorlunda i sig själv (Lenz Taguchi, 2012:55). Lärplattan tillsammans med andra 

sammanflätade aktörer gör skillnad för barnen.   

I min empiri så arbetar barnen alltid sittande på en stol vid ett rektangulärt bord, Vad sänder 

de aktörerna för signaler? Jag ser i andra situationer (ex. Kjällanders forskningsprojekt) hur 

barnen ligger på golvet tillsammans i en cirkel, eller sitter i en soffa med lärplattan i knät. Jag 

ser det som att de olika nätverk som skapas, ger olika förutsättningar för olika lärande. Det 

ger olika möjligheter till subjektskapande, och intressanta frågeställningar kring vilket barn 

som konstitueras i den ena eller andra miljön. Lenz Taguchi beskriver egna erfarenheter av att 

styras av miljö och material och hur hon blev till av prickar fastlimmade på golvet eller av en 

trästol i konferensrummet på Stockholms universitet, hon benämner det ”subjektskapande 
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tillblivelseprocesser”(2012:11). Hon menar att materia och miljö som omger oss ”…talar till 

oss eller kräver av oss att vi ska sitta eller röra oss på ett visst sätt… ” (2012:16). Liggandes, 

sittandes, ståendes? Kroppens underlag som ex. soffa, stol eller matta betraktar jag som 

omgivande miljö, som har betydelse precis som andra mänskliga och icke-mänskliga ting. Jag 

vill även ha begreppet ”bodymind” (Palmer, 2011:46) i åtanke, om vi nu utgår ifrån att hela 

kroppen är delaktig i lärandeprocessen då blir det uppenbart att det har betydelse på vilket sätt 

som kroppen befinner sig. 

 

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

 

Min empiri visar, vilket jag tidigare exemplifierat, hur barnen utforskar och går bortom 

apparnas tänkta användande. Flickan som vill släppa ut fjärilarna, barnen som trycker ”fel” 

för att få höra och se ”vitlöksfiguren”, flickan som skapar nya ord genom att snabbt och 

många gånger trycka på ordbilden – allt är det exempel på hur barn möter signaler och 

budskap på olika sätt, d.v.s. översätter dem på alldeles egna, unika sätt. Vi kan aldrig 

förutsäga hur ett budskap kommer att bli tolkat, vi måste vara öppna och förberedda på att 

något annorlunda kommer att hända. Jag vill koppla dessa resultat till Kjällanders forskning 

där hon menar att: ”Förskolebarn uppfattar och förstår meningserbjudanden olika som de 

sedan utforskar och använder i enlighet med sina egna intressen”. (2014:3) Hon uttrycker 

även att barn ”utmanar appens didaktiska design”, vilket jag tycker stämmer väl in på mitt 

resultat. Kjällander ser ex. att barn ”… medvetet svarar fel för att se vilken respons den 

digitala pekplattan då ger” (sid.6), vilket jag tycker är en passande beskrivning över vad 

barnen med ”vitlöksfiguren” håller på med. Från min empiri har jag tidigare även redovisat 

resultat som överensstämmer med Kjällanders forskningsresultat där hon menar att ”… olika 

åldrar föredrar att engagera sig i olika teckensystem”(s.5)  

Villkoren som pedagogerna har bestämt angående när och hur mycket lärplattan får användas, 

anser jag kan kopplas till Ljung-Djärfs forskningsresultat angående att pedagogerna känner en 

oro inför lärplattan. Detta kommer jag att behandla vidare i diskussionsavsnittet. 

Inledningsvis nämns att Sörensen (2009) anser att det händer andra saker när nya aktörer 

möts, i en pedagogisk miljö såväl som i andra rum. Utifrån posthumanistiska teoribegrepp så 

kan vi aldrig i förväg förutse vad som kommer att ske när nya aktörer träder in på arenan, det 

enda vi kan säga är att det händer något, att det kommer att bli en förändring. Resultaten från 

min undersökning visar att det händer mycket, både med barn, pedagoger, förskolor, mig som 

undersökare, lärplattor m.m. Sörensen menar att utifrån ett visst nätverk skapas viss kunskap 

som medför visst lärande, ändras något i nätverket så kommer också processen att se 

annorlunda ut. 
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Diskussion  

Inledningsvis nämns att lärplattan fått en betydelsefull roll på många förskolor, kanske borde 

det beskrivas som att den ”tagit” en betydelsefull roll. Med ett posthumanistiskt seende så 

tolkar jag det som att lärplattan tillsammans med barn, pedagoger och förskolediskurser har 

en kraft som gör skillnad. 

Mot bakgrund av redovisade resultat och analys av empiri följer här en diskussion utifrån 

studiens syfte och inledande frågeställningar 

 

Vad gör förskolan med lärplattan och vad gör lärplattan med förskolan? 

Resultat och analys visar på att lärplattans tillvaro på förskolan är villkorad, den ses inte som 

vilket material som helst. Jag förstår det som att pedagogerna ser en oro över att barn arbetar 

för mycket vid lärplattan, att förskolepraktiken har så mycket mer att erbjuda i form av 

aktiviteter. Måla, bygga, leka roll-lek m.m. är verksamhet som många pedagoger har kunskap 

om och ser lärandet i, många är uppväxta och utbildade under en period när de 

konstruktivistiska diskurserna har varit starka och centrala. Reggio Emilia, pedagogisk 

dokumentation, nya didaktiska tankegångar samt en stor teknisk utveckling har under senare 

år utmanat rådande diskurser.      

Kanske har vuxenvärlden svårt att släppa taget om den viktiga sociala leken samt 

konstruktivistiska sanningar kring vad som är bra, rätt och viktig kunskap och som förskolan 

har till uppgift att förmedla.  Lenz Taguchi ser bidrag från bl.a Piaget, Homburger Eriksson 

och Vygotsky i det fortfarande ”dominerande synsättet på lärande”(2010:129) och undrar 

över vem som avgör vad som är eftersträvansvärd och passande kunskap, hon menar att 

lärande och vetande handlar lika mycket om ”… att bejaka det som skulle kunna bli, som att 

identifiera det som framstår som sant” (2010:136). 

Förskolan har traditioner av en pedagogik där leka/lära flätas in i varandra, en didaktisk tro på 

att barn lär sig när de leker, målar, bygger och inte minst spelar, en tro på att det sker ett 

lärande när barnen bearbetar händelser, utvecklar och forskar (Pramling Samuelsson, 

Sheridan, 1999:83). Det är intressant att notera att lärplattan tycks reaktivera en uppdelning av 

leka/lära som påminner om skolans förhållanden. Vad är det som gör att vi tvivlar på ett 

lekande med lärplattan? Jag vill koppla mitt resultat och resonemang till Sörensens forskning 

(2009) där hon, utifrån posthumanistiska teorier och STS, hävdar att utifrån ett visst rådande 

nätverk skapas viss kunskap som ger visst lärande. Tillför vi en lärplatta till förskolepraktiken 

så möts nya aktörer i ett nytt nätverk, det sker förmedlingar och förskjutningar enligt tidigare 

beskrivningar av översättningsmodellen, vilket skapar en förändring, en skillnad i barnet i och 

med dess tolkning av budskapet. 

Jag vill också lyfta dragkampen mellan att spela och att lära som en uppdelning utifrån 

traditionella dikotomier, exempelvis naturvetenskap-samhällsvetenskap, manligt-kvinnligt, 

teori-praktik m.fl. Här skulle lära-spela tolkas med koppling till huvud-kropp, där huvudet 

stod för lärandet, tänkandet och intelligens medan övriga kroppen stod för spelandet och 

handlandet.  Utifrån posthumanistiska teorier och Barads tankar kring ontologi och 

epistemologi är uppdelningen varande/lärande en omöjlighet (Lenz Taguchi,2012:42), 
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kunskapandet är ständigt sammanflätat med tillblivelsen, med andra ord - det går inte att skilja 

på barnet som spelar från det som det lär sig. Det går heller inte att sära på kroppen och 

huvudet, allt är delaktigt i det som sker och förändringen, d.v.s. det lärande som handlingen 

resulterar i, kommer att återfinnas i hela kroppen. Jag vill koppla dessa tankegångar till 

begreppet ”bodymind” (Palmer, 2011:46). Vi måste utifrån detta resonemang förstå att 

spelandet/lärandet berör hela kroppen, att tillblivelsen återfinns i såväl hjärna, hjärta, hand 

m.m. samt att vi inte heller behöver betrakta spela och lära i motstånd till varandra, jag spelar 

med hela kroppen, jag lär med hela kroppen, jag spelar när jag lär och jag lär när jag spelar – 

allt sker i samverkan med varandra i ett ”platt” förhållande där inget ges mer makt eller vikt. 

Med ett transdisciplinärt seende vill jag föra samman de båda begreppen till ”ett 

lärandespelande”. I samverkan med lärplattan sker ett spelande som jag ser som ett varande, 

det skapas ett lärande och en tillblivelse.  

Varför kan inte en lärplatta få heta Ipad som den heter hemma hos de flesta, och varför får 

inte barnen spela? Jag har tidigare varit inne på att begreppet lärplatta inte är något unikt för 

denna förskola, en sökning på Google ger nära 47 000 resultat. Fokuserar jag på lärplatta i 

förskolan så ger den sökningen 14 000 träffar vilket tyder på att lärplattan återfinns i fler 

områden är förskolans. Jag ser att en anledning till att förskolepraktikens kamp för begreppen 

lärplatta och lärande är att de vill få barnen att upptäcka sitt eget lärande.  I och med 

reviderade läroplanen Lpfö 98/10 så har fokus ökat på förskolans lärande, förskolan är 

integrerad med skolan och lyder under skollagen. Läroplanen anger en strävan för 

pedagogerna att barnen utvecklar ”en positiv uppfattning om sig själva som lärande och 

skapande individer” (Lpfö 98/10). I linje med tidigare diskussion om begreppen lära/spela så 

tänker jag att om begreppen inte stod i motstånd till varandra, så tror jag att ett ”spelande på 

Ipad” skulle vara mer accepterat på våra förskolor.  

Detta skulle även leda till en större tolerans kring hur mycket och när som en lärplatta fick 

användas. Synliggörande av barn som spelar och lär tror jag skulle ge lärplattan en status som 

vilket pedagogiskt material som helst. Jag ser att olika diskurser möts, de t.o.m. krockar. 

Begreppen och tankarna måste lyftas och diskuteras, läroplanen uppmanar till det med texten 

”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande”. (Lpfö 98/10). Som jag ser det så har vi inget 

val - vi kan inte backa eller stoppa utvecklingen – vi kommer att ha kvar våra lärplattor och 

innan vi hunnit slutföra diskussionen om vad den ska kallas och hur den ska användas så har 

vi ny teknisk materia ute på våra förskolor.  

 

Vad gör barnen med lärplattan och vad gör lärplattan med barnen? 

  

Resultat och analys visar på barns utforskande vid lärplattan, att barn hittar möjligheter och 

alternativa vägar, och utifrån detta skapar de egna mål med aktiviteten. Jag vill knyta mina 

resultat till Kjällanders forskning där hennes resultat visar att ”Förskolebarn utmanar 

förskollärarens eller appens didaktiska design” (2014:6). Barnen i undersökning får 

erbjudanden från lärplattan och dess appar som de översätter/tolkar på mycket olika sätt. Jag 

ser barn som upprepar samma handling gång på gång, och det kan tolkas som att barnet vill få 

en bekräftelse på resultatet, att det stämmer och blir samma även nästa gång, att den är henne 

lojal eller trogen, att lärplattan inte sviker henne. Det är ett test och ett utforskande.  
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Empirin i undersökningen visar uppmärksamma barn som har tydliga avsikter med lärplattan 

och som vill skapa mening i sitt arbete, vilket även detta ligger i linje med Kjällanders 

forskning. Många gånger ser jag hur barnen tycks gå in i en egen värld, avskärmade och helt 

fokuserade på det som händer framför dem på lärplattan. Samtidigt så ser/hör jag hur de har 

kontroll på vad som sägs och händer runt omkring dem, svarar på frågor m.m. Det tycks som 

om de går in i en bubbla med ett membran där vissa budskap tillåts passera och vissa stängs 

ute. Lärplattan kan ses som en medproducent till koncentration, dess kraftfulla signaler lockar 

barnen till att stanna upp och bli nästan uppslukade i samvaron med nätverkets aktörer. Barn 

konstitueras i lärplattans närvaro, de ”är” inte, utan ”blir” ett uppmärksamt barn tillsammans 

med lärplattan, i en subjektskapande process. Detta kan kopplas till Nordin Hultmans studie 

där hon menar att ”… koncentration uppstår i mötet med det som finns – och inte finns – att 

koncentrera sig på i förskolerummen” (2008:184). Barn blir koncentrerade om det finns något 

att koncentrera sig på, någon aktör att samverka med, i detta fall lärplattan. 

Verksamheten med lärplattan är en populär aktivitet, som barnen längtar efter. Utifrån 

posthumanistisk lärandeteori så ser jag starka aktörer med lika kraftfulla budskap i 

samverkande nätverk. Barnen tar emot förmedlingar i form av budskap, symboler, ljud m.m. 

och utifrån hur de tolkar och översätter detta så sker en förskjutning (Hultman, 2011:39). 

Barnen svarar på förmedlingen genom sitt agerande och sina översättningar, och dessa 

processer medför hela tiden förändringar i nätverket. Det sker ett lärande som resulterar i 

kunskap, kanske inte en kunskap som var planerad, men på liknande sätt som barnen går 

utanför gränsen när det gäller intentionen med apparna så hamnar även barnens kunskap och 

lärande utanför den förväntade ramen.  Analysen vill jag koppla till den inledande 

forskningen av Lenz Taguchi (2010) där hon riktar kritik mot utvärderingar utifrån en 

normativ utveckling med fastställda mål. Undersökningar visar att det inte går att påvisa ett 

ökat lärande utifrån tekniska utvecklingen i skolans lärandemiljö. Alexandersson, 

Linderoth&Lindö menar att ”Det finns inte något självklart och entydigt samband mellan 

tillgången på teknik, förändrad verksamhet och ökat lärande” (2001:14). Det kanske beror på 

vilket lärande man är ute efter, det kanske går att påvisa ett annat lärande utifrån den tekniska 

utvecklingen. Det ligger i linje med Sörensens (2007) forskning där hon menar att en 

förändrad materialitet och miljö leder till ett förändrat lärande och en förändrad kunskap. 

Utifrån posthumanistiskt perspektiv så ger nya aktörer möjligheter till nya tillblivelser utifrån 

de intra-aktioner som sker, vilket resulterar i nya lärdomar.   

 

Utifrån mina tolkningar i analysen vill jag lyfta fram och problematisera tiden som aktör i 

nätverket. Tiden är med och är i högsta grad delaktig i skeendet (se Sörensen 2007), samtidigt 

som mitt nedslag sker i nuet, en form av frysning av aktiviteterna där tiden även kan tolkas 

som oväsentlig. Nätverket existerar här och nu, för en stund sen var det ett annat nätverk som 

rådde, i varje stund är det ett alldeles unikt nätverk som råder. Ändå ser jag tiden som en 

närvarande aktör, som gör många barn till stressade aktörer som vill hinna med, hitta rätt, 

optimera verksamheten. Dels handlar det om att barnen är medvetna om att deras tid 

tillsammans med lärplattan är begränsad, den kommer snart att flyttas över till en väntande 

kamrat. Dessutom förmedlar apparnas musik/ljud budskap om att aktiviteten snart kommer att 

vara slut och avbrytas. Viss musik går i ett mycket snabbt poppigt tempo och jag upplever att 

barnen rycks med till ett stressande, som de inte själva egentligen valt eller önskar befinna sig 

i. I en app som har klassisk musik i bakgrunden ser jag att barnen får ett lugn i själva 
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agerandet och jag tolkar det som att de får en helt annan relation till verksamheten i stunden. 

Jag förstår det som att barnen översätter tidens signaler i nätverket och blir förändrade utifrån 

budskapet. Flickan som ville ha ljudet avstängt ville förmodligen koppla bort den aktören från 

det nätverk hon då var sammankopplat med. 

I min undersökning ser jag precis som Kjällander(2014) att olika åldrar på barnen intresserar 

sig för olika områden i verksamheten med lärplattan. De yngre barnen har mest fokus på ljud 

och bilder, de vill lyssna om och om igen på hur brandbilen eller lejonet låter, kanske kan det 

förstås som att de vill ha bekräftelse på responsen från lärplattan. Det är även hos de yngre 

barnen som jag ser ett experimenterande med ljud, ex. när de genom att trycka många gånger i 

snabb följd får fram nya ord. Även barnen som ville få ”vitlöksfiguren” att säga ”bläää” 

fångades av den roliga figuren och ljudet. I sin rapport visar Kjällander på att  

… ljuden uppfattas som meningserbjudanden som ger anmodan till de yngsta att 

agera på något sätt i det digitala gränssnittet – till exempel att klicka på en symbol 

eller en bild för att skapa ljud. (2014:5) 

De äldre barnen visar ett större intresse för bokstäver, siffror, för att skapa filmer eller 

fotografera. Jag har tidigare beskrivit en äldre flicka som arbetar med siffror, hon valde att 

trycka på de ”felaktiga” siffrorna för att få bort dem så att till slut bara den ”rätta” blev kvar. 

Kjällander uttrycker i sin studie att ljud och tecken handlar om ”meningserbjudanden” 

(2014:5)som barnen erbjuds. Jag vill utifrån mitt posthumanistiska perspektiv förstå det som 

att lärplattan i form av aktör sänder budskap till omgivande och närvarande aktörer, i det här 

fallet barn. Barnen mottar och översätter signalerna olika utifrån deras uppfattning, och där 

kan åldern möjligen vara en faktor som har inverkan på översättningarna. 

 

 

Slutsatser 

Att lärplattan och andra aktörer gör skillnad har synliggjorts i tidigare analys, att barnen i 

stunden blir annorlunda utifrån de intra-aktioner som sker. Jag har även påstått att vi inte i 

förväg kan veta vad som kommer att hända i ett nätverk, hur olika aktörer kommer att 

påverka/översätta och förändra varandra. Det enda som är säkert är att det kommer att ske 

något om någon del av nätverket blir annorlunda. Nya saker, i min studie i form av lärplattan, 

gör något med miljön den hamnar i. Eftersom vi inte har en aning om vad som kommer att 

hända är det viktigt att vara nära det som händer, att med öppet sinne ta emot och registrera 

det som händer i vardagen. Att inte ta för givet utan att se möjligheter till något nytt, att vara 

öppna för förändringar, för med nya aktörer så sker något nytt. Det handlar om att kunna vara 

öppen för barnets tolkningar/översättningar, Lenz Taguchi menar: 

Därför är det viktigt att en pedagog som utgår från det barnen inbjuds att pröva 

eller göra (utan att först ha visat dem vad de ska göra) pedagogiskt kan hantera det 

moment där vissa av barnens lösningar senare kommer att utvärderas och förstås 

som mer rätt och andra som direkt felaktiga eller oanvändbara för det fortsatta 

arbetet.( 2012:127) 

Lärplattan ger, genom sina budskap, barn möjlighet till att skapa sig förståelse, och i och med 

det bli konstituerade på ett nytt sätt. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att om vi 
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erkänner lärplattan som en aktör som tillsammans med andra aktörer skapar agens, då har vi 

godtagit att både icke-mänskligt och mänskligt material har betydelse. Men lärplattan är bara 

en av många aktörer, i ett av många nätverk – vi får inte stirra oss blinda på lärplattan och 

sätta den i ett självklart centrum. Bordet, stolen, tavlan, strumporna, kameran – vem vet vad 

som påverkar oss, vad som får oss att bli den vi blir. 

Bl.a. den tekniska utvecklingen har förändrat dagens förskole-/skolmiljön, tekniken har 

kommit in och tagit en självklar plats, men reflektionerna kring ny sorts kunskap och vad som 

händer när miljön förändras, när nya aktörer tar plats på arenan, är mer sällsynta. Jag vill påstå 

att lärplattan utmanar förskolans didaktiska tänkande, den är en möjliggörare av en diskussion 

om lärande. Det finns ingen väg tillbaka, vi måste acceptera och förhålla oss till det nya vare 

sig vi vill det eller inte. Vi har ingen aning om vilken kunskap som kommer att behövas i 

framtiden, för att möta det måste vi vara öppna och modiga, och våga tro på nya sätt och våga 

följa nya vägar. 

 

Carla Rinaldi ser det som 

Vi är åskådare mer än författare, av en fantastisk teknisk-vetenskaplig revolution 

som håller på att förändra kvaliteten på mänskliga relationer, på definitionen av 

personlig identitet och på konstruktionen av kognitiva processer (2001:45) 

Jag ifrågasätter om vi är åskådare, det låter som att vi står bredvid och ser på något som någon 

annan gör. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv är vi nog mer att betrakta både som 

ansvariga och deltagare, men att det är en teknisk-vetenskaplig utveckling som gör avtryck på 

många sätt, det måste alla vara på det klara med. 

 

 

Vidare forskning 

 

Jag undrar vad som skulle hända om lärplattan fick användas hur mycket som helst och i 

princip när som helst? Skulle möjligen intresset mattas av? Kan det vara så att den 

undanplockade lärplattan lockar och sänder starkare signaler än en lärplatta som står framme 

på bänken hela dagarna? Vad händer med aktörer och agens som möts ofta respektive mer 

sällan? Intressanta tankar som kanske kan ses som en vidareutveckling av studien.  
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Jag har fått möjlighet att genomföra en kvalitativ undersökning på XXXXX förskola som ska 

ligga till grund för min uppsats. Undersökningen kommer att bestå av samtal med pedagoger 

samt foto/filmning av barnen. Dokumentationerna kommer jag och pedagogerna att titta på 

och analysera, de är att betrakta som arbetsmaterial och kommer att raderas så snart uppsatsen 

är färdigskriven. Viss dokumentation kommer jag att närmare beskriva och referera till i min 

uppsats, alla barn och personal samt förskola kommer då att avidentifieras. 

 

Min undersökning och uppsats grundar sig på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

enligt ”God forskningssed 1:2011”. 

Mitt Undersökningsområde: Nya teorier och forskning visar på att vår fysiska miljö inte bara 

är viktig utan påverkar oss, har agens, på ett ofta omedvetet sätt. Rummen kommunicerar med 

oss, får oss att bli på ett visst sätt och samverkar med oss. Spännande och hoppfulla tankar 

anser jag, för vem vet eller kan då säga hur ett barn kan bli beroende av förutsättningar till 

exempel i form av miljö och ting. Jag kommer i min undersökning ha fokus på barn och 

Ipad/lärplattor. Vad är det som händer emellan barnen och dessa ting? Hur ser samverkan ut? 

Mot bakgrund av denna information önskar jag nu få ert godkännande till att fotografera/filma 

era barn enligt ovanstående. Ni har rätt att när som helst återkalla medgivandet av 

dokumentationen. 

 

Har du några frågor så kontakta mig via mail  marie.e.andersson@edu.sigtuna.se 

 

Vänliga hälsningar Marie Andersson 
 

 

                Jag godkänner dokumentation av mitt barn enlig ovanstående 

 

               Jag godkänner inte dokumentation av mitt barn enligt ovanstående 

 

 

Barnets namn: 

Datum och Underskrift:

mailto:marie.e.andersson@edu.sigtuna.se


 

 

 


