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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers design för lärande samt vilken betydelse designen 
har för barns användning av IKT och deras skapande av literacy. Vi har genomfört en etnografisk 
studie som bygger på deltagande observationer. Data-analysen har utgått från ett socialsemiotiskt 
perspektiv. Resultaten i vår studie visar att pedagogerna designade för barnens lärande på olika sätt. I 
vissa fall var designandet begränsat till fasta ramar och i andra situationer byggde det på att pedagogen 
agerade medforskande i barnens lärprocesser. Resultaten visade också att barnen skapade literacy 
genom en rad olika kombinationer av IKT-verktyg. Studien visade hur viktigt det är att ha ett 
medforskande arbetssätt när man som pedagog designar för barns lärande och utforskandet av IKT 
eftersom det kan möjliggöra barns meningsskapande. Samtidigt visar studien att barnens 
förutsättningar för att skapa literacy med IKT kan begränsas utifrån de ramar som pedagoger sätter 
upp i arbetet med IKT-verktyg. 
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Förord 
Vi heter Daniel Thuresson och Niclas Sörman och detta är vårt examensarbete i vår utbildning till 
förskollärare på Stockholms universitet. Vårt intresse att skriva om IKT i förskolan väcktes redan när 
vi skrev våra individuella B uppsatser i termin fem. Vi vill särskilt tacka vår handledare Fil. Dr. 
Susanne Kjällander som har hjälpt och stöttat oss under hela arbetsprocessen. Vi är tacksamma och 
glada att just du varit vår handledare. Vi vill också tacka den förskola och de pedagoger, barn och 
vårdnadshavare som gjorde det möjligt för oss att kunna genomföra studien. Vi vill även rikta ett 
speciellt tack till förskolechefen på den förskola där studien genomfördes, för att hon varit engagerad i 
vårt arbete. Du har verkligen inspirerat oss när det kommer till att arbeta med IKT i förskolan. 
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner för att ni stöttat oss och varit förstående när vi 
arbetat med vår uppsats. Tack! 
 
/ Daniel & Niclas 
 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Hela vårt examensarbete har kännetecknats av ett nära samarbete med ständig reflektion mellan 
varandra. Ett lyckat koncept för det här arbetet var att vi från start valde att arbeta i Google Drive där 
vi kunnat följa och stötta varandras insatser i skrivandet. För att examensarbetet skulle vara produktivt 
beslutade vi från början att dela upp olika bitar mellan oss. Vi har flera gånger i veckan haft kontakt 
med varandra via telefon eller mail och setts fysiskt för att diskuterat olika frågor och driva arbetet 
framåt. En av oss började med delen om tidigare forskning och den andra med delen om teoretiskt 
perspektiv. Inför varje ny vecka har vi planerat och skrivit ner vad som bör göras och sedan har 
arbetsuppgifterna fördelats mellan oss. Vi har dragit nytta av varandras kompetenser inom olika 
områden i arbetsprocessen och vid insamlingen av data till studien var vi båda lika delaktiga och 
engagerade. Detta examensarbete har växt fram genom ett nära lagarbete där vi båda tagit lika stort 
ansvar. 
 
Vi har nu beskrivit våra insatser i studien. Nedan följer en presentation av studiens inledning 

Inledning 
Det finns inte tillräckligt med forskning om lärplattor i förskolan, uppenbarligen för att det är ett nytt 
redskap men det kan också bero på bristfälligt intresse bland myndigheter att acceptera IKT-
information - och - kommunikationsteknik i den moderna förskoleverksamheten (Bolgan, 2012 i 
Kjällander & Moinan 2014, s. 10). Det var bland annat på grund av detta som vi blev intresserade att 
beforska ämnet djupare. Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers design för lärande samt 
vilken betydelse designen har för barns användning av IKT och deras skapande av literacy.  På sidan 7 
i förskolans läroplan Lpfö98 (skolverket 2010) står det att ”multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. Vi vill med vårt arbete sätta fokus 
på hur IKT används i förskolan. Vi tänker att vi vill få en bättre förståelse för hur pedagoger designar 
för barnens lärande och utforskande av IKT samt vilken betydelse det har för barnens skapande av 
literacy. Fast (2011, s. 10) belyser att många läsforskare är eniga om att barns läs och skrivutveckling 
inte startar när barnet börjar delta i undervisning utan att barn kommer i kontakt med texter av 
varierande slag under sitt första år. Att lägga märke till en bild och att känna igen bilder kan vara ett 
första steg till medvetenhet om skriftspråket. Många barn börjar utveckla sitt eget skrivande tidigt i 
livet. Fast menar att barn konstruerar mönster och hittar på egna symboler. Läsande behöver inte 
enbart vara kopplat till böcker utan kan förekomma med koppling till TV-tittande, utforskande av mat 
och leksaksförpackningar, möte med reklam och i andra sammanhang där bilder och texter anträffas. 
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Fast (2011, s. 215) menar att datorer har en allt större betydelse för många förskolebarn. Barn ser sina 
föräldrar och äldre syskon använda datorer. Med hjälp av datorn kommer barn i kontakt med text, 
symboler och bilder av varierande slag. De ser stillastående och rörliga bilder och lär sig att uppfatta 
meningen och innebörden i dem. Begreppet literacy har börjat användas för det vi i dagligt tal 
benämner som läsande och skrivande men har på senare tid fått en bredare betydelse och innefattar 
även tecken och bilder (Axelsson, 2005, 2006, Wedin 2006 i Björklund 2008, s. 15). Björklund (2008, 
s. 15) skriver att genom den påskyndande teknikutvecklingen, där till exempel datorer gett oss nya 
hjälpmedel att kommunicera med, blir användningen av nya kommunikationssätt allt viktigare i 
människors liv. Att uteslutande tänka i begreppen läsa och skriva vore att inte låtsas om den mångfald 
av varierande sätt som man kommunicerar, läser och skriver på idag. Björklund (2008, s. 19) menar att 
genom deltagande i sociala och kulturella sammanhang går det att anta att barns intresse för och 
engagemang kring texters och bilders innebörder växer. Text och bild finns överallt och barn snappar 
upp och använder det som för dem verkar meningsfullt och användbart. Fristorp och Lindstrand (2012, 
s. 45) skriver att vi till exempel använder oss av talat och skrivet språk, bilder, gester och ljud i 
kommunikation mellan varandra. Teckensystem används både för att skapa och tolka de tecken vi 
producerar i vårt samspel med omvärlden.  
 
Barnläkaren och professorn Hugo Lagercrantz (2013, s. 16) har visat att barn spenderar allt mer av sin 
tid framför en skärm, TV och Dvd, datorer, lärplattor, smarttelefoner och datorspel. Lagercrantz 
skriver att många föräldrar samt lärare är förtjusta och är övertygade om att barnen blir klokare av 
detta. Lagercrantz menar att det inte föreligger några tvivel om att barn och ungdomar idag är avsevärt 
mer insatta i vad som händer i världen tack vare TV och internet. Att ifrågasätta barns ökade 
användning av datorer, lärplattor och mobiltelefoner menar Lagercrantz är lika reaktionärt som när 
man ifrågasatte introduktionen av telegrafen, telefonen och radion. Å ena sidan skriver Lagercrantz att 
språkutvecklingen försenas av för mycket TV-tittande. Man skulle kunna tro att pedagogiska Dvd 
program såsom Baby Einstein och Baby Mozart borde ha en positiv effekt på språkinlärning. Det 
kunde dock inte visas i en undersökning av 1000 barn under två år. Tvärtom visade det sig ha en 
negativ effekt på de yngsta barnen. Lagercrantz (2013, s. 17) skriver att enligt forskning uppvisar 
ungdomar, framförallt pojkar som tittar på TV mer än tre timmar per dag, oftare kriminellt beteende. 
Å andra sidan belyser docent och internetforskare Elza Dunkels (2015) att tjugo år efter att Sverige 
fick massanvändning av internet diskuterar vi fortfarande hur farlig nätanvändning kan vara för barn 
och vuxna. Att försöka räkna ut vad som är skärmtid under en dag är inte längre en relevant mätmetod. 
Forskning visar dessutom att tid inte är någon bra indikator på hur barn påverkas av skärmanvändning. 
Vidare betonar Dunkels att argumenten kommer att bytas till sin motsats inom kort, eftersom det är 
exakt det som alltid händer. Idag framhävs boken som något positivt för barn, jämfört med skärmar, 
men inom kort tror Dunkels att vi kommer att lyfta fram skärmar som något positivt för barnen. 
Dunkels framhåller att när Lagercrantz går ut med varningar skriver han in sig i en lång tradition av 
mediepaniker. Han ansluter sig till dem som uttalar sig med gissningar och antaganden som grund 
menar Dunkels.  

Ovan har vi presenterat uppsatsens inledning och vi kommer nu att förtydliga några viktiga begrepp 
som är återkommande i hela vårt examensarbete. 

 
Förtydligande av begrepp. 
 
App: En förkortning av ordet applikation. 
 
Lärplatta: Lärplattan kan beskrivas som en liten handdator med pekskärm som du styr med genom att 
trycka med fingrarna på displayen. Den har en kamera som kan ta stillbilder och rörliga bilder samt en 
mikrofon, högtalare, uttag för högtalare och internetuppkoppling (Niemi 2013, s. 8). 
 
IKT: En förkortning av Informations - och- kommunikationsteknologi. 
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Nu kommer tidigare forskning att presenteras, studie för studie, för att ge en inblick i vad som tidigare 
forskats om och vilka resultat det gett. Den tidigare forskningen har avgränsats till IKT, literacy och 
yngre barn i förskolan. 
 

Tidigare forskning 
Nilsens (2014, s. 2, 134, 136) studie undersöker vilken sorts aktiviteter som blir till, hur barn och 
pedagoger deltar i dessa och vilken typ av lärande som möjliggörs när man använder lärplattan. Hon 
skriver att alla barn som medverkat i det empiriska materialet i hennes studie, oavsett vilka premisser 
de möter, visat en lust att delta i aktiviteter med datorplattan. Barnens intresse att fullfölja en aktivitet 
och hur länge de varit villiga att hålla på med lärplattan berodde dock på graden av vuxenstyrning i 
aktiviteten. De aktiviteter som hade mest tydlig didaktisk utformning och där barnen upplevde att de 
hade en given uppgift att lösa var de aktiviteter där intresset minskade mest tydligt över tid. Det visade 
sig att det inte var helt klart att barn och pedagoger såg aktiviteterna på samma sätt. Om ett barn 
exempelvis utgick från att hans eller hennes deltagande var att spela på en lärplatta och den didaktiska 
inramningen således blev mindre påtaglig, kunde intresset hålla i sig längre. De aktiviteter som 
utvecklas när lärare och barn använder lärplattor kan i många fall alltså tolkas olika av deltagarna. 
Nilsen (2014, s. 136 - 137) menar att det empiriska materialet i hennes studie tydligt visar att lärarna är 
viktiga när det kommer till de aktiviteter som utvecklas med lärplattorna i förskolan. Deras insikter om 
hur barnen kan vägledas i aktiviteterna och de didaktiska uttrycksformer som de erbjuder öppnar upp 
för lärande.  
 
Beschorner och Hutchison (2013, s. 22 - 23) har i sin studie undersökt hur lärplattor kan användas som 
ett verktyg för lärande kopplat till literacy. De skriver att en möjlig fördel med lärplattan kan vara att 
läsande, skrivande och lyssnande många gånger integreras i en och samma applikation. Deras studie 
indikerar att barn, med hjälp av lärplattor, kan utveckla sin framväxande kunskap om prints (text) i en 
digital kontext och att detta i sin tur kan skapa unika tillfällen där barnen får chans att använda sin 
förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna i en viss kontext. Beschorner och Hutchison (2013, s. 23) 
beskriver vidare att användande av lärplattan blir till en social aktivitet för små barn. De talar med 
varandra och arbetar tillsammans medan de använder lärplattan. Lärplattans mobilitet är en möjlig 
bidragande faktor i den socialisation som äger rum bland barnen. De kan lätt se varandras skärmar och 
kan även använda lärplattorna i grupp. 
 
Couse och Chen (2010, s. 75, 95) har i sin studie utforskat lärplattors gångbarhet i en förskolekontext 
genom att titta närmare på hur förskolebarn aklimatiserar sig till digitala lärplattors teknologi och dess 
effektivitet när det gäller att få barnen intresserade och engagerade av att teckna, rita och måla. 
Lärplattan tycks vara ett användbart verktyg när det kommer till att låta yngre barn uttrycka sina idéer 
och tankar i förskolan. Pedagogerna kan använda lärplattan som ett verktyg för att implementera 
teknologi i förskoleverksamheten och förbereda barnen att bli teknologiskt litterata, digitala 
medborgare.  Studien visar att barnen relativt snabbt blev bekväma med lärplattan och dess verktyg för 
teckning. Barnen kunde stöta på teknologiska svårigheter och buggar i lärplattans gränssnitt men trots 
detta fortsatte de utan att bli alltför frustrerade eller uppgivna. Pedagogerna kan stötta barnen och 
hjälpa dem att komma vidare i sitt utforskande genom att språkligt förklara för dem vad som händer 
med lärplattan när den inte riktigt gör som de vill. Couse och Chen (2010, s. 95) poängterar att en 
majoritet av barnen föredrog att använda lärplattan till teckning kontra att använda traditionella 
teckningsmetoder, såsom att måla eller teckna på papper. De förklarade exempelvis att färgerna hade 
mer lyster, att penslarna inte behövde tvättas och att färgerna inte tog slut. 
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Kjällander och Moinians (2014, s. 27) studie ämnar illustrera hur barn skapar mening, transformerar 
och leker när de använder olika applikationer som finns att tillgå på en lärplatta. De skriver att deras 
studie indikerar att lärplattans digitala gränssnitt med dess teckensystem såsom bilder, färger och ljud, 
snarare än text, är passande för små barn som ännu inte lärt sig läsa och skriva på ett traditionellt sätt. 
Ett digitalt gränssnitt som möjliggör att ett barn, genom att peka på en skärm, kan klara av relativt 
svåra aktiviteter och få en direkt feedback på sin interaktion kan sägas bidra till att se lärplattan som 
ett intuitivt och självständigt verktyg. Kjällander och Moinians (2014, s. 28) studie och dess empiriska 
material visar att lärplattan är både mobil och tillåtande eftersom det digitala gränssnittet öppnar upp 
för barn att leka med och lära av varandra i grupp, på platser som de själva tycker passar bra. Det 
faktum att den också är relativt billig gör att den troligtvis kommer användas mer i en förskolekontext 
framöver. Vad som också framkommer av det empiriska materialet är att barn väljer appar ur ett brett 
sortiment och att de i interaktion med lärplattan medvetet transformerar olika designs så att de passa 
deras egna intressen och tidigare erfarenheter.  
 
I sin studie Appar och agency- barns interaktion med pekplattor i förskolan har Petersen (2015, s. 59) 
visat på hur barns agency, eller handlingsutrymme, är sammanflätat med olika affordances, 
meningserbjudanden, som skapas när de använder lärplattor i förskolan. De affordances som i denna 
studie illustreras som funktionella för barnen och som bygger på modes såsom ljud, bilder, färger och 
former, är specifikt kopplade till lärplattor och vissa appar. Genom att se lärplattan och dess 
applikationer i ständig interaktion och ett sammanhang kan dess didaktiska betydelse diskuteras. 
Petersen (2015, s. 60) lyfter fram att agency kan utövas på olika sätt. Barnet kan exempelvis själv välja 
inom olika aktiviteter eller frångå lärarens didaktiska design. Utövande av agency på detta sätt stöds 
när applikationerna bygger på, från barnens perspektiv, funktionella sätt att kommunicera. Den 
didaktiska betydelsen av studiens resultat är att användningen av lärplattor i svenska förskolor kan ses 
som stödjande för barn agency endast om applikationerna är funktionella för barnen. Betydelsen av 
lärarnas didaktiska design och hur de kan använda sig av lärplattans affordances för att skapa 
aktiviteter där barnen kan agera som aktiva designers framhålls också som viktig. Den didaktiska 
betydelsen beskrivs som en förskjutning från det tal och skriftspråksdominerande fokus som dominerat 
i västvärlden.  
 

Hvit Lindstrands (2015, s. 3) doktorsavhandling ämnar konstruera kunskap om förskolebarns spontana 
teckenskapande, meningsskapande och literacy-processer. Hvit Lindstrand vill också titta närmare på 
och visa hur pedagoger i förskolan förklarar och analyserar barns literacy och hur de konstruerar språk 
tillsammans med andra barn och teknologi. Hvit Lindstrand (2015, s. 96 - 99) skriver att det som kan 
sägas vara gemensamt för avhandlingens studier är att barn utforskar teckensystem och visar intresse 
och deltagande i literacitetshändelser med hjälp av sina kroppar och ickeverbala handlingar. Hvit 
Lindstrand skriver att förskolepersonalen observerar och lyssnar på barnen i relation till tecken, text 
och symboler och personalen menar att de på det sättet kan skapa literacitetshändelser i 
förskolepraktiken. Hon poängterar även att små barns verbala handlingar är viktiga för att skapa 
mening i literacitetshändelser men att de ofta föregås av kroppsliga interaktioner. Avhandlingen visar 
också att förskolebarn erbjuds olika sätt att delta i litteracitetshändelser och multimodalt språkande. 
Arbetslagen beskriver barns språkande ur ett multimodalt perspektiv där barn prövar och upprepar 
tankar genom att prata, rita och bygga. De menar att barn naturligt framför sina tankar och idéer 
på flera olika sätt. De tar de material som finns att tillhandahålla och skapar en berättelse, en lek som 
bygger på erfarenhet. Olika material transformeras och dessa, tillsammans med berättelsen, blir 
möjliga att följa när barnen sätter ord på vad de skapar och genom att de visar berättelsen i handling. 
Hvit Lindstrand (2015, s. 100) belyser att barns meningsskapande sker genom att de kroppsligt 
transformerar material, tecken och symboler och transkriberar sina idéer till fysiska manifestationer.  
 
Mazzoni och Benvenuti (2015, s. 474) presenterar en studie där en humanoid robot hade rollen att 
stödja förskolebarn 4-6 år i sitt lärande av andraspråk engelska. Mazzoni och Benvenuti (2015, s. 478) 
lyfter fram att forskningen avser en explorativ studie som avser att analysera huruvida en humanoid 
robot kan vara lika effektivt som en mänsklig motsvarighet i att hjälpa italienska barn som inte har 
några tidigare kunskaper i engelska att lära sig engelska ord. Resultaten visade en tydlig förbättring för 
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nästan alla barn. Vi kopplar studien om den humanoida roboten till förskolan där vi genomförde vår 
egen studie. Där arbetade pedagogerna med Bee-bot, både i fysisk form och som app. Nöjd (2015, s. 
26, 29) skriver att Bee-bot ser ut som ett fylligt litet bi som surrar och blinkar när man trycker på de 
olika knapparna på dess rygg och att den kan programmeras att röra sig i bestämda banor, gjorda av 
till exempel kaplastavar. Vidare skriver Nöjd att barnens utmanande handling är att ge roboten rätt 
kommandon för att den ska kunna ta sig fram genom de olika banorna. Nöjd framhåller att andra 
uppgifter kan vara att få biet att ta sig fram till en viss förutbestämd symbol eller ett visst ord. 
 
Vi har nu lyft fram tidigare forskning och kommer nedan att presentera syfte och frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers design för lärande samt vilken betydelse designen 
har för barns användning av IKT och deras skapande av literacy.   
Våra frågeställningar är: 

Hur designar förskolepedagoger för barns lärande och utforskandet av IKT? 
 

      Vilken betydelse har förskolepedagogers design för lärande för barns användning av IKT-verktyg och 
för barns möjligheter att skapa literacy 
 

      Vi har nu presenterat syfte och frågeställningar och kommer vidare att beskriva vårt 
      teoretiska perspektiv 

 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har utgått från ett socialsemiotiskt perspektiv. Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers 
design för lärande samt vilken betydelse designen har för barns användning av IKT-verktyg och deras 
skapande av literacy. Kress (1997, s. 12) skriver att när ett barn väljer att se exempelvis en låda i 
kartong som ett piratskepp skapar han eller hon i samma stund ett tecken. Kress beskriver tecken som 
”the motivated relations of form and meaning”. Lådan blir ett passande medel för att uttrycka vad som 
menas med ett piratskepp. Det barnet för stunden tycker definierar ett piratskepp uttrycks på ett 
tillräckligt sätt i lådans form och material. Språk används ungefär på samma sätt. Det representerar och 
kommunicerar mening. För ett barn i förskoleåldern finns både mer och mindre uttrycksfrihet. De har 
mer frihet i och med att de ännu inte lärt sig att begränsa sitt meningsskapande till kulturella och 
sociala material och medier. De har mindre frihet i den meningen att de inte har de rika 
kultursemiotiska, meningsskapande, resurser som behövs för att skapa tecken. Kress (1997, s. 13) 
skriver fram ett exempel om en pojke som kämpar med att klättra upp för en brant backe. Pojken säger 
att backen är tung. Här blir pojken språkligt begränsad i och med att han saknar ordet brant som en 
semiotisk resurs. Kress (1997, s. 13) menar att när barn mer och mer blir en del av en viss kultur blir 
det som finns till hands i mångt och mycket det som den specifika kulturen värderar och gör 
lättillgängligt. Barns transformativa praktik finns kvar men den riktar sig många gånger mot redan 
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kulturellt formade material. Barnen blir på detta sätt medproducenter av deras sociala och kulturella 
skapande. Barnets transformativa och produktiva hållning när det kommer till skapande av tecken gör 
också att barnet självt, dennes identitet och subjektivitet transformeras. Vuxna lägger märke till 
vissa av barnens teckenskapande praktiker och några av dem, exempelvis språk, konstruktion och 
bygg eller att teckna och måla, får ett värde. Några blir i sin tur inte lika uppmärksammade eller 
värderade. De värderade aktiviteterna får mycket kulturell och samhällelig uppmärksamhet. Barnens 
möte med språk och literacy uppmärksammas mycket av vuxna och blir därför föremål för granskning 
och reglering när barn deltar i en kultur. Vuxnas fokus på språk och literacy kan göra det svårt för dem 
att se barns meningsskapande principer. De aktiviteter vuxna ser som lek anses inte vara en del av 
kommunikation och blir därmed inte lika uppmärksammat och undersökt. Fristorp och Lindstrand 
(2012, s. 45) skriver att en viktig del i det designteoretiska perspektivet är att kommunikation och 
representation ses som sociala processer av teckenskapande. Det riktar i och med det blicken mot hur 
människor kommunicerar och frambringar mening med hjälp av olika socialt och kulturellt formade 
semiotiska resurser för representation eller teckensystem. Vidare belyser Fristorp och Lindstrand att vi 
använder oss av till exempel talat och skrivet språk, bilder, gester och ljud i kommunikationen mellan 
varandra. Teckensystem används både för att skapa och tolka de tecken vi producerar i vårt samspel 
med omvärlden. 
 
Vi har ovan beskrivit studiens teoretiska perspektiv och kommer nu att presentera viktiga begrepp 
utifrån vald teori. 
 
 
Viktiga begrepp 
 
Multimodalitet 
 
Selander och Kress (2010, s. 26) skriver att multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika 
slag som finns till hands för att tolka världen. Föremål, gester, ord, och symboler har ingen mening i 
sig. De får sin betydelse av det sociala sammanhang där de har skapats och där de används. Människor 
kommer i olika kontexter, genom samspråkande och samhandlande överens om innebörder samt 
betydelser. Leijon och Lindstrand (2012, s. 4) refererar till Insulander (2010) som skriver att det 
exempelvis kan handla om hur läraren och studenterna förenar talat språk, gester, text och bild i en 
undervisningssituation och hur dessa olika teckensystem får olika funktion i gestaltandet av det 
specifika kunskapsområde som står i fokus. Ett multimodalt perspektiv ger på det viset redskap för att 
i detalj kunna studera och analysera meningsskapande i situationer då teckensystem bearbetas och 
transformeras av den lärande individen. Kress (1997, s. 96-97) beskriver barns handlande som 
multimodalt i förhållande till de saker de använder och saker som de skapar.  
Det material som finns tillgängligt för barnen har olika potential för meningsskapande. Även de tecken 
som barn producerar av olika material kan tolkas som multimodala.  
 

Design för lärande 
 
Petersen (2015, s. 22) skriver att det multimodala designteoretiska synsättet design för lärande bygger 
på antaganden om att världen är just multimodal, alltså uppbyggt av flera modes. Petersen refererar till 
(Kress 2003: 26; Selander och Kress 2010) som menar att olika modes kan vara tal, skrift, bild, gester, 
kroppsrörelser. Fristorp och Lindstrand (2012, s. 60) skriver i sin tur att design för lärande handlar om 
iscensättningen av lärprocesser och dess förutsättningar utifrån vuxenvärldens idéer om vad som bör 
ske och hur detta ska gå till. Selander och Kress (2010, s. 24) framhäver samtidigt att de med design 
för lärande menar alla arrangemang för lärande som tänkts ut och producerats i olika kontexter: lagar 
och förordningar, skolbyggnader, undervisningsresurser som läromedel av olika slag samt särskild 
utrustning och särskilda hjälpmedel såsom appar som kan underlätta lärandet. Fristorp och Lindstrand 
(2012, s. 65-67) skriver att när barnen kommer till förskolan möter de miljöer för lek och lärande som 
redan har sin historia. Det innebär alltså att det redan finns en inramning för verksamheten som 
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påverkar barn och förskollärare. Inom den institutionella inramningen upprätts olika sätt att 
kommunicera, olika traditioner och kunskapspraktiker. Vidare skriver Fristorp och Lindstrand att 
mycket av det som vi kan iaktta i förskolan bärs upp av just värderingar, normer, ritualer och system. 
Det kan vara rutiner i samband med hur dagen inleds, vilka rutiner som gäller när barnen ska äta eller 
vilka normer som gäller på förskolegården. Fristorp och Lindstrand belyser att det handlar om rutiner 
som sällan diskuteras och motiveras i arbetslaget utan genomförs med en självklarhet.  
 
Design i lärande 
 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 63) refererar till (Lindstrand, 2006; 2009) som skriver att design i 
lärande fokuseras på vilket sätt den lärande formar förutsättningar för sitt eget lärande. Detta ses ur 
perspektivet på vilka val som görs i relation till de förslag som ges under arbetets gång. Det handlar 
om hur vi som lärande individer använder tillgängliga resurser för att skapa mening i ett givet 
sammanhang och hur våra val påverkar möjligheten att förstå saker och ting på olika sätt. Selander och 
Kress (2010, s. 25) förklarar att design i lärande innebär att den enskildes lärande uppmärksammas i 
hela sin bredd, inte endast i relation till vissa på förhand uppsatta mål.  
 
 
Literacy 
 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 99-100) belyser literacy som semiotisk praktik. Literacy anses här 
som en i grunden meningsskapande händelse oavsett om den sker i tolkandet eller skapandet av en 
text. Barn producerar från mycket låg ålder mening. Detta gör de på flera olika sätt. De tar inte hänsyn 
till att de använder olika former av meningsskapande utan tillämpar det som de finner passande för att 
skapa mening kring något. Björklund (2008, s.15) skriver att i kommunikation med datorer eller andra 
medier används ofta bilder i kombination med text i syfte att tydliggöra ett budskap. Björklund (2008, 
s. 23) refererar till (Barton, 2007; Heath, 1983; Pahl och Rowsell, 2005) som menar att literacy har 
använts som ett överordnat och vitt begrepp för verksamheter som är relaterade till läsande och 
skrivande. Flertalet forskare är idag överens om att läsande endast är ett av en mängd olika sätt som 
människor förstår världen på och vi använder olika medier integrerat, utan att alltid skilja skriven text 
från annat som kan vara av betydelse för att förstå ett sammanhang. Fast (2007, s. 35) refererar till 
Barton (1994) som definierar literacy utifrån åtta punkter. Fast (2007, s. 36) sammanfattar Bartons 
(1994) punkter och skriver att literacy som en social praktik handlar om att det är något som görs på 
egen hand eller tillsammans med andra. Det görs också på en specifik plats och för ett speciellt 
ändamål. Människor har även olika typer av literacy kopplat till olika områden av sina liv. 
Hemmet uppmuntrar och värdesätter en annan typ av literacy än vad exempelvis skolan gör. Literacy 
gör att människor förs samman och ger dem en gemensam historia. Vidare skriver Fast (2007, s. 37) 
att literacy baseras på ett system av symboler som kan användas som kommunikation mellan 
människor, det kan handla om bokstäver, siffror och bilder. Det som är gemensamt för användandet av 
symboler är att de kan återläsas och användas av personer som har kunskap om samma symbol.  Fast 
(2007, s. 37) tar upp att literacy ofta förknippas med känslor vare sig de är positiva eller negativa. Det 
kan också handla om en engagerad eller avståndstagande attityd gentemot literacy. Dessa attityder och 
känslor spelar en roll och styr våra handlingar i förhållande till literacy. Det är också viktigt att se till 
den historiska dimensionen för att kunna förstå literacy i det sociala och kulturella sammanhang den är 
en del av. 
 
Interaktion 
 
Åkerfeldt (2014, s. 18) lyfter fram att varje teckensystem erbjuder mening men det är i det komplexa 
samspelet mellan olika teckensystem i olika situationer som mening skapas. Åkerfeldt menar att 
lärande handlar inte längre om att representera eller kopiera en tryckt text i en lärobok utan om att 
skapa mening med hjälp av flera olika teckensystem. Åkerfeldt (2014, s. 85) framhåller att studier där 
användandet av videoobservationer som metod har kunnat visa att interaktion och kommunikation inte 
enbart handlar om de språkliga uttalandena utan mening skapas genom andra teckensystem såsom 
gester, blickar, positionering. Forsling (2011, s. 85 - 86) beskriver att Pippi Långstrump eller Star 
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Wars kan vara inspirationskällor till barns lek. Man kan kalla denna företeelse för medielek och enkelt 
skulle man kunna säga att medielek bara är en gammal lekform i nya kläder. Forsling (2011, s. 86) 
refererar till (Thestrup, Henningson och Jerg, 2009) som lyfter medieleken som en möjlighet där lek 
och lärande i interaktion med teknologin kan ge barnen möjlighet att utveckla delar av en digital 
kompetens.  
 

Affordance, 

Petersen (2015, s. 24) referar till (Kress, 2003: Selander och Kress, 2010) som skriver att begreppet 
affordance används inom det multimodala designteoretiska perspektivet design för lärande för att 
beskriva vad som går att göra med en viss mode. Till exempel lämpar sig skriftmode bättre för vissa 
uttryck, men bildmode bättre för andra och tvärtom (Petersen 2015, s. 24 i Kress, 2003: 10). Petersen 
(2015, s. 24) refererar till (Kress, 2003:3,10) som belyser att olika affordances skapar olika 
begränsningar för barns deltagande i digitala lärplattsaktiviteter där olika modes är funktionella för 
olika uttryck. Petersen (2015, s. 24) refererar till Selander och Kress (2010) som menar att affordance 
alltid är inramat av en social och kulturell omgivning och ett specifikt objekts affordance beror alltid 
på vilken subjektiv mening människor lägger i det. Petersen (2015, s. 12) refererar till (Gibson, 1979) 
som belyser att med begreppet affordance åsyftas på ett mer generellt plan hur människor och miljö 
samspelar med varandra och hur olika möjligheter och hinder uppstår i mötet mellan miljö och 
människa. Kjällander (2014, s. 2-3) menar att olika teckensystem erbjuder olika möjligheter för 
meningsskapande och det finns alltid valmöjligheter i en aktivitet. Förskolebarn uppfattar och förstår 
meningserbjudanden olika som de sedan utforskar och använder i enlighet med sina egna intressen. I 
en app kan symbolerna uppfattas som meningserbjudanden av ett barn medan ett annat barn kanske 
istället uppfattar appens ljudeffekter som ett meningserbjudande att agera utifrån.  

Agency. 

Petersen (2015, s. 26) refererar till (Selander & Kress, 2010:99) som skriver att inom multimodala 
designteoretiska teorin Design för lärande används begreppet agency för att beskriva barns deltagande 
och kapacitet att agera i en särskild situation. Petersen skriver att i en förskolemiljö innebär det att 
barnen blir mindre beroende av en lärares hjälp. Barnet kan på egen hand klara av olika aktiviteter 
eller uppgifter. 

Vi har nu presenterat vårt teoretiska perspektiv och tillhörande begrepp. Vi kommer nu att lägga fram 
metoddelen. 
 
 

Metod 

Val av metod 
Vi har valt att göra en etnografisk studie. Lalander (2015, s. 93) menar att en grundförutsättning för en 
etnografisk studie är att försöka närma sig den andres perspektiv på tillvaron. Etnografer ser stort 
värde i att vara ute på fältet eftersom de på så sätt kan komma nära andra människor och deras 
perspektiv. Observationer är därför betydelsefulla för etnografin. Metoden i vårt arbete var deltagande 
observationer. Pripp och Öhlander (2011, s. 133) belyser att de grundläggande hjälpmedlen i en 
observation är anteckningsblock och penna. Vi tänker att fördelarna med att göra fältanteckningar var 
att det gick snabbt att få ett godkännande från vårdnadshavare eftersom inget barn skulle fotograferas 
eller filmas. Genom att använda fältanteckningar kunde vi undvika diverse tekniska problem som man 
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kan stöta på om man väljer att videofilma. Vi kunde samtidigt se en problematik med att använda 
fältanteckningar eftersom vi inte kunde hinna med att dokumentera allt som hände. Pripp och 
Öhlander (2011, s. 141) skriver att observatören iakttar, noterar och antecknar. Metoden ger ett 
underlag som skildrar vad människor säger och gör i särskilda sociala och kulturella situationer. 
Vidare klarlägger Pripp och Öhlander att observation kräver att kunskapsmålet är utformat från början. 
Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers design för lärande samt vilken betydelse designen 
har för barns användning av IKT och deras skapande av literacy.  Den socialsemiotiska teori som vi 
utgick ifrån ställde krav på oss när det kom till att välja en strategi för att kunna observera flera olika 
teckensystem. Därför valde vi att använda metoden observationer. Pripp och Öhlander (2011, s. 115) 
beskriver att metoden ger framställningar av människors praktik och gestaltningar, det vill säga vad de 
gör och hur de uttrycker sig med hjälp av sina kroppar – tillämpningen av kroppen och dess kläder och 
utsmyckning – föremål och symboler. 
 
Ovan presenterades metod-delen och vi kommer nu att beskriva urval och avgränsningar. 
 

Urval och avgränsningar 
Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers arbete med design för lärande samt vilken 
betydelse det arbetet har för barns användning av IKT-verktyg och deras skapande av literacy. Vi 
började med att besöka sju olika förskolors hemsidor på internet som berättade att de arbetade med 
IKT i den pedagogiska verksamheten. Därefter ringde vi upp dessa förskolor för att fråga om de var 
intresserade av att delta i vår studie. Alla förskolor valde att avstå från att medverka i studien. Vi 
ringde sedan upp en åttonde förskola där vi fick kontakt med en rektor som i sin tur hjälpte oss att 
komma i kontakt med den förskola där vi senare kom att genomföra vår studie. Datainsamlingen gav 
oss totalt 13 stycken observationer. Vi valde ut fem stycken observationer där urvalet byggde på 
pedagogers design för lärande och barns skapande av literacy. Eftersom det råder brist på forskning 
om lärplattor i förskolan och att det är ett relativt nytt fenomen valde vi därför att bredda ramarna för 
våra litteratursökningar.  
 
Vi har beskrivit urval och avgränsningar och kommer nedan att beskriva undersökningspersoner. 
 

Undersökningspersoner 
Vi genomförde vår undersökning på en förskola i en kranskommun i Stockholm. Vårt huvudfokus var 
barn i åldern 3-5 år men vi fokuserade även på pedagogers design för barnens lärande. På varje 
avdelning arbetar förskollärare, barnskötare. En av förskollärarna har även ett uppdrag som 
utvecklingsledare på förskolan. Det finns även en digitalista som ansvarar för tre förskolor inom 
förskoleenheten.  
 
Vi har nu skrivit om studiens undersökningspersoner och kommer nu att beskriva hur vi genomförde 
vår studie. 
 

Genomförande 
Vi tog kontakt med förskolechefen på förskolan där studien skulle genomföras för att komma överens 
om när studien skulle påbörjas. Vi träffade förskolechefen på förmiddagen den 23/11 och fick då en 
introduktion där hon berättade hur de arbetade med IKT på förskolan. Insamlingen av data pågick 
varje förmiddag under perioden 24 november till den 3 december.  Vi transkriberade data direkt efter 
att vi observerat aktiviteter för att vi bättre återge vad som hänt. Ibland valde vi att sitta tillsammans 
och ibland delade vi upp transkriberingsarbetet mellan oss, för att kunna vara mer effektiva och 
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komma framåt i arbetsprocessen. Under samtliga observationer turades vi om att använda dels 
fältanteckningar och dels ett observationsschema, som vi själva konstruerat. Detta observationsschema 
kommer att beskrivas tydligare i avsnittet databearbetning och analysmetod. I alla aktiviteter som vi 
observerade började vi med att presentera oss för barnen och berättade varför vi var där. När vi 
observerade barn och pedagoger höll vi oss i bakgrunden för att inte störa aktiviteten. I den första 
observationen Spinn the wheel och video star observerade vi ett tillfälle på förmiddagen i ca 30 
minuter. Det var åtta stycken femåringar, en barnskötare samt en förskollärare. I observationen djungel 
deltog sju stycken femåringar och en pedagog och vi observerade dem under 30 minuter.  I 
observationen läsvila med bok på projektor var en av oss med på barnens vilostund mellan kl. 11:30 – 
12:00 (Den av oss som inte var med och observerade jobbade vid detta tillfälle med transkribering i 
personalrummet). I aktiviteten var det 21 stycken femåringar närvarande samt en förskollärare. I 
observationen labyrint deltog fem barn mellan 3-4 år och en förskollärare. Vi var båda med vid detta 
tillfälle i 25 min. I den femte observationen göra eget memory deltog fyra barn och en pedagog. 
Aktiviteten pågick i ca 30 – 35 minuter. 
 
Vi har nu beskrivit genomförandet av vår studie. Vi kommer nu att presentera databearbetning och 
analysmetod. 

Databearbetning och analysmetod 
Vi genomförde en etnografisk studie mellan den 24 november till den 3 december och samlade alla 
transkriberade observationer i ett Google Drive-dokument. Samtliga transkriptioner resulterade i 13 
stycken A4-sidor. Observationsunderlaget analyserades med de begrepp vi valt ut från det teoretiska 
perspektivet. Vi valde att dela upp analysarbetet mellan varandra. En av oss arbetade med tre mindre 
observationer och den andra av oss arbetade med två större observationer. I de deltagande 
observationerna förde vi fältanteckningar där vi fokuserade på att skriva ner det barnen gjorde i 
aktiviteten. I vissa delar av observationen valde vi att rita bilder för att minnas till exempel hur olika 
symboler eller figurer såg ut på lärplattan. Vi antecknade barnens ålder, antal barn och pedagoger. Vid 
transkriberingen omvandlades fältanteckningarna till täta beskrivningar. Björklund (2008, s. 78) 
belyser att en transkriberad observation eller intervju är en skriftlig konstruktion och en tolkning av en 
muntlig kommunikation eller ett skeende eller handling. Som kompletterande verktyg till 
fältanteckningar konstruerade vi ett observations-schema för teckensystem med fem olika kategorier. I 
samråd med vår handledare och utifrån vårt teoretiska perspektiv valde vi ut vad de olika kategorierna 
i observationsschemat skulle innehålla. I vissa av observationerna antecknade vi bara i två av rutorna 
till exempel i ruta 1 och 2 eftersom att vissa observationer till större delen innehöll delar från kategori 
1 och 2. 
 

 
 
 
Vi kommer nu beskriva de forskningsetiska övervägandena  
 

1 
Tal, Ljud, 

Skratt 

2. 
Resursens ljud, 

Musik, tal 

3. 
Resursens bild,text, 
animering 

4. 
Övrigt. Ex om 
pedagog kommer in i 
interaktionen 
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Forskningsetiska överväganden  
För att skydda studiedeltagarnas identitet avidentifierades allt insamlat material och inga listor/register 
över personuppgifter upprättades. Det dokumenterade materialet fick endast användas för vår egen 
bearbetning och analys samt sammanställas i uppsatsen. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 52) 
belyser att vid fältanteckningar och transkribering påpekar vissa forskare att det är viktigt att 
anonymisera materialet av etiska skäl. För att ingen skulle kunna veta var vi gjort studien eller vilka 
som har varit med valde vi att avidentifiera barn och pedagoger och ersattes med fingerade namn. 
Förskolan där data samlades in avidentifierades både vad gäller namn och plats. Var det etiskt riktigt 
av oss att kliva in i barn och pedagogers pågående aktiviteter för att anteckna vad de gjorde? Utifrån 
vårt observationsschema framstod människorna kanske mer som objekt. Vi kunde inte veta hur 
människorna som blev observerade kände inombords även om vi hade fått tillåtelse från pedagoger 
och vårdnadshavare att genomföra observationerna till vår studie. De forskningsetiska överväganden 
vi kunde ställas inför kretsade mycket kring valet av metoder, i detta fall etnologiskt fältarbete. Pripp 
(2011, s. 80) skriver om etiska riktlinjer och etiska frågor som forskare kan komma att ställas inför vid 
ett etnologiskt fältarbete. Pripp (2011, s. 80) refererar till Gustafsson, Hermerén och Petersson (2004) 
och skriver vidare att ett sätt att strukturera etiska frågor och överväganden kan vara att skilja mellan 
forskaretik och forskningsetik. Forskaretik betyder att forskaren följer god forskningssed. Det är 
viktigt att allsidigt granska det material som samlats in. Resultaten måste redovisas ärligt och med 
tydlighet och får inte heller förvrängas för att exempelvis passa ens personliga syfte. Forskningsetik 
handlar i sin tur om forskarens skyldigheter gentemot sina informanter. Pripp (2011, s. 80-81) 
refererar till Dahl och Smedler (1993) och belyser att inom forskningsetik tillämpas 
individskyddskravet, vilket betyder att de personer som deltar i en undersökning måste skyddas mot 
bland annat kränkning, förödmjukelse och insyn från personer som inte deltar i studien. En aspekt av 
individskyddet är kravet på information till de individer som deltar i studien.  
 
Detta betyder alltså att forskaren bör informera om vilka villkor som gäller för deltagarna i studien. 
Det är viktigt att tala om varför studien görs och varför man vill intervjua eller observera personerna i 
fråga. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan om de 
önskar. Pripp (2011, s. 82-83) refererar till Dahl och Smedler (1993) och skriver fram kravet på 
samtycke från de individer som medverkar i studien. Om forskningen riktar sig till omyndiga personer 
bör deras föräldrar tillfrågas. Vi skickade ut informations och samtyckesbrev till barnens föräldrar (se 
bilaga 1). I brevet informerades föräldrar och personal om studien och dess syfte. Löfdahl (2014, s. 36) 
belyser att det är viktigt att informera förskolechefen på den tilltänkta förskolan och be om tillåtelse att 
genomföra undersökningen innan man tar kontakt med förskollärarna. Löfdahl (2014, s. 37) skriver att 
det är viktigt att planera sin undersökning på ett sätt som inte kränker de personer som deltar eller gör 
att de känner sig utsatta. Om något barn verkar känna obehag inför att man tittar på när de leker kan 
man välja en annan situation. Det handlar också om vilka frågor som ställs och hur man ställer dem. 
Vidare belyser Löfdahl vikten av att diskutera sin forskningsdesign innan undersökningen startar. 
Löfdahl (2014, s. 38) menar att det kan vara lockande för förskollärarna att få ta del av information av 
observationer i barngruppen. Man kan då hänvisa till nyttjandekravet som betyder att data enbart ska 
användas i vår undersökning. Eftersom vårt fältarbete kommer att rikta sig till barn i förskolan är detta 
en viktig del att betänka för att studien ska kunna bli etiskt försvarbar. Informerat samtycke är något 
som även Löfdahl (2014, s. 38-39) berör. Löfdahl ställer sig frågande till hur man informerar barn i 
förskolan om att de deltar i ett forskningsprojekt och att de faktiskt har rätt att dra sig ur om de så 
önskar. Man bör därför betänka och diskutera hur barn involveras i undersökning. Löfdahl (2014, s. 
41) menar att man inte nödvändigtvis kan förlita sig på att barn ger sitt samtycke i form av ja eller nej. 
Barn lär sig efterhand att säga ifrån på andra sätt än just verbalt och detta kan ses som ett alternativt 
sätt för barnen att svara på forskarens frågor. Löfdahl (2014, s. 41) refererar till Skånfors (2009) som 
menar att det handlar om att använda sin etiska radar.  
 
Vi har nu belyst forskningsetiska överväganden och kommer nedan att presentera studiens kvalitet. 
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Studiens kvalitet 
I vår studie valde vi att göra ett etnologiskt fältarbete. Thornberg och Fejes (2015, s. 258) menar att 
begreppet validitet refererar i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de 
metoder som används verkligen undersöker det som avses undersökas. Datainsamlingen gav oss totalt 
13 stycken observationer. Vi valde ut fem stycken observationer där urvalet bygger på pedagogens 
design för lärande och barns skapande av literacy. Thornberg och Fejes (2015, s. 259) lyfter fram 
begreppet kvalitet som ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, systematisk och väl 
genomförd studie. Vi anser att styrkan i vår studie ligger i att vi samlat in en stor mängd empiri. För att 
öka studiens kvalitet har vi transkriberat alla observationer till noggranna beskrivningar. De 
svårigheter som vi ställts inför har bland annat varit att hinna med att anteckna och fånga upp viktiga 
detaljer i barnens aktiviteter. Styrkan har varit att vi gjort observationerna tillsammans och kunnat 
fylla i varandras luckor när det behövts.  
 
Ovan har vi beskrivit studiens kvalitet och vi kommer nu att presentera studiens resultat och analys. 

Resultat och analys 
Barnen kommer att benämnas med fiktiva namn och pedagoger betecknas P1, P2 osv.. Syftet med att 
vi använde fiktiva namn är att barn och pedagoger inte ska kunna identifieras i studien.  
 
Excerpt 1: Spin the Wheel & Video star 
 
Åtta stycken femåringar befinner sig tillsammans med två pedagoger i ett av förskolans rum. De 
använder appen Spin the wheel och video star. Barnen sitter på en matta framför en väggfast skärm. P 
1 sitter vid sidan om den väggfasta TV-skärmen och har en lärplatta på ett stativ framför sig. 
Lärplattan är i sin tur kopplad till en TV-skärm på en vägg. P 1 sitter på en stol att hon ser både 
barnen, TV-skärmen och P 2. Aktiviteten börjar med att p 1 öppnar appen Spin the wheel, en app där 
det går att lägga in barnens namn i en digital snurra och låta slumpen avgöra vilket eller vilka barn 
som, i detta fall, ska få sköta lärplattan. När det är bestämt vilka barn som får sköta lärplattan och 
spela in videon går P 1 igenom några olika låtförslag med barnen och läser upp låtnamnen.  Efter en 
stund väljer barnen en låt som de tycker passar bra.  I appen video star finns det funktioner som 
erbjuder barnen möjlighet att skapa olika bakgrunder och ljussättningar medan videon spelas in. 
Samtidigt som lärplattan spelar in barnens dans kan de se sig själva på TV-skärmen. Efter några 
minuter slutar musiken. 
 
P 1 - Ska vi göra så att det är jag som trycker? 
P 1 - Gillar ni den här låten? 
P 1 - Ska vi ta den? 
P 1 - Wild child heter den. 
P 1 - Hur översätts wild child till svenska?  
Hon vänder sig sedan till sin kollega och de kommer fram till att översättningen blir något i stil med vilda barn. 
P 2 - Är ni vilda barn? 
P 1 - Nu spelar vi in då. 
P 1 - Kan alla barn sätta sig ner på golvet så att alla kan se videon? 
När barnen får se videon börjar de skratta. 
Svante - Det där är ju jag, jag var cool. 
David Pekar på en kamrat i videon, ropar dennes namn och skrattar. 
 
 
I appen video star finns det funktioner som ger barnen tillfälle att generera varierande bakgrunder och 
ljussättningar medan videon spelas in. Parallellt som lärplattan spelar in barnens dans kan de se sig 
själva på TV-skärmen. Vi kopplar detta till Forsling (2011, s. 86) som refererar till (Thestrup, 
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Henningson och Jerg, 2009) som lyfter medieleken som en möjlighet där lek och lärande i interaktion 
med teknologin kan ge barnen möjlighet att utveckla delar av en digital kompetens Åkerfeldt (2014, s. 
21) skriver att datorer ofta används som redskap för lärande i skolan och även på fritiden. Åkerfeldt 
menar att det finns en mängd olika programvaror och appar som kan användas, vilka alla påverkar 
undervisning och lärande på olika sätt. I observationen ser vi att P 1 kombinerar både lärplattan och 
TV-skärmen. Åkerfeldt (2014, s. 85) lyfter fram studier där videoobservationer använts som metod har 
kunnat visa att interaktion och kommunikation inte enbart handlar om de språkliga uttalandena utan 
mening skapas också genom andra teckensystem såsom gester, blickar och positionering. Som nämnts 
tidigare i vår studie skriver Fristorp och Lindstrand (2012, s. 99 -100) om literacy som semiotisk 
praktik. Literacy anses som en i grunden meningsskapande händelse. Barn skapar från låg ålder 
mening. Detta gör de på en rad olika sätt. De tar inte i beaktande att de använder sig av olika former av 
meningsskapande utan tillämpar det som de anser passande för att skapa mening kring något. I 
observationen kommer barnen i kontakt med flera olika modes så som text, ljud och bild och skapar 
mening utifrån dessa. Kjällander och Moinan refererar till Leeuwen (2005) som belyser att det barnet 
känner igen som en affordance beror på barnets behov och intressen i den specifika situationen. 
Petersen (2015, s. 59 - 60) skriver att barns agency är sammanflätat med olika affordances, 
meningserbjudanden, som skapas när de använder lärplattor i förskolan. Hon menar att utövande av 
agency kan vara att själv välja inom olika aktiviteter eller att frångå lärarens didaktiska design. Vidare 
skriver Petersen (2015) att genom att se lärplattan och dess appar i ständig interaktion och ett 
sammanhang kan dess didaktiska betydelse diskuteras. I en sekvens använder barnen de olika 
bakgrunder och ljussättningar som finns tillgängliga i appen video star. Barnen som styr lärplattan får 
själva utse vilka bakgrunder som ska användas när videon spelas in. Vi tolkar Petersens beskrivning av 
agency som barns handlingsutrymme och förstår således sekvensen i observationen som att de olika 
ljussättningar och bakgrunder barnen har möjlighet att utforska först skapar en affordance hos dem och 
att de sedan utövar agency när de bestämmer sig för att välja vilka bakgrunder som de tycker passar i 
videon. 

 

Björklund (2008, s.15) skriver att i kommunikation via datorer och andra medier används ofta bilder i 
kombination med text i syfte att tydliggöra ett budskap. I observationen ser vi att P 1 börjar med att 
lägga in barnens namn i ett digitalt hjul. När hjulet stannar börjar P 1 med att läsa upp de första 
två bokstäverna i barnets namn. I en annan sekvens läser P 1 upp olika låtförslag från appen video star 
som barnen får välja mellan. Fristorp och Lindstrand (2012, s. 61- 62) menar att viktiga frågor ur 
perspektivet design för lärande kan vara: Hur är det sociala sammanhanget för lärande ordnat? Vad 
innebär de val som gjorts i utformningen av det sociala sammanhangets olika delar för barnens 
möjligheter att engagera sig och lära? Vidare skriver Fristorp och Lindstrand att betraktat från ett 
designorienterat perspektiv på lärande signalerar utformningen av förskolans pedagogiska miljö även 
vilken syn på lärande som man bär med sig i verksamheten, och vilka föreställningar man utgår ifrån 
ifråga om vilken roll barnen ska få ha i denna miljö. Vi kopplar Fristorp och Lindstrands ovanstående 
resonemang till observationen och tillfället då P 1 säger; “Ska vi göra så att det är jag som trycker?”. 
P 1 tycks här markera att hon vill visa hur aktiviteten med lärplattan kan gå till. 

 
Excerpt 2: Djungel 

Aktiviteten börjar med att pedagogen projicerar en djungelbild med ett vattenfall, regndroppar och 
klippor. Barnens skuggor projiceras på väggen när de rör sig. De håller upp olika leksaksdjur mot 
väggen. De har satt upp kaplastavar med häftmassa på väggen över projiceringen. På detta sätt kan 
djuren placeras på önskad plats i djungeln. De samtalar med varandra. 
 
Kalle - Vad leker ni?  
Albin - Vi leker djungel. 
Olle - Den där fisken passar bra där. 
Stina - Tigern kan klättra upp på trädet. 
Pedagogen sitter bredvid barnen framför projiceringen och ställer samtidigt frågor till dem. 



14 
 

P 1 - Tror du att man kan använda den här genomskinliga plastlådan? 
Barnen provar att ta två plastlådor och ställer på varandra. De provar att använda lådorna för att rikta bilden från projektorn 
till olika delar av rummet.  
Albin - Det blir också på fönstret, det blir djungel där med.  
Ett annat barn tycker att det ser ut som regn eller dimma när han/hon sätter lådan framför projektorns ljuskälla. 
Kalle - Det regnar, det kan vara dimma. 
Ett barn börjar lyfta upp projektorn så att djungeln projiceras i taket.  
Olle - Man kan ha den lite högre (skratt). 
P 1 - Oj vad hände nu? Vad kul att du provar men jag är rädd att den går sönder. 
Olle sätter ner projektorn och börjar rikta den åt höger, för att projicera bilden på väggen intill. Pedagogen sätter sig bredvid 
oss vid bordet och förklarar närmare hur aktiviteten startade: - Det började med att vi projicerade bilden på ett halvt kupoltält 
och de lekte med dinosaurier. Sedan skedde det en liten incident, så vi tog bort tältet. Vi projicerade djungeln på väggen i 
stället och det var då barnen började plocka fram de andra djuren.  
 

Som tidigare nämnts skriver Petersen (2015, s. 22) att det multimodala designteoretiska synsättet 
Design för lärande bygger på antaganden om att världen är just multimodal, alltså uppbyggt av flera 
modes. Petersen refererar till (Kress 2003, s. 26; Selander och Kress 2010) som menar att olika modes 
kan vara exempelvis tal, skrift, bild, gester och kroppsrörelser. I denna observation ser vi exempel på 
några av ovan nämnda modes. Den projicerade djungelbilden utgör en typ av mode, barnens 
kroppsspråk och gester utgör en annan samtidigt som barnens verbala språk kan tänkas bli en tredje 
mode. Petersen (2015, s. 24) refererar till (Kress, 2003, Selander och Kress, 2010) som skriver att 
begreppet affordance används inom det multimodala designteoretiska perspektivet design för lärande 
för att beskriva vad som går att göra med en viss mode. I observationen tänker vi att barnen ser en 
affordance eller ett meningserbjudande i den projicerade bilden och de får lust att utforska vad man 
kan göra med den, hur man kan leka framför och runt omkring den osv. Kjällander (2014, s. 2 - 3) 
menar att olika teckensystem erbjuder olika möjligheter för meningsskapande och det finns alltid 
valmöjligheter i en aktivitet. Förskolebarn uppfattar och förstår meningserbjudanden olika som de 
sedan utforskar och använder i enlighet med sina egna intressen. Kjällanders ovanstående resonemang 
tycks vi också se prov på i denna observation. Pedagogen nämner att de först projicerade djungeln på 
ett kupoltält och att barnen i samband med det valde att leka med dinosaurier. Efter en incident med 
tältet bestämde sig pedagogen för att projicera djungelbilden på väggen istället och det var då barnen 
började ta fram andra typer av djur som tigrar, fiskar, elefanter och vidare. Kanske fungerade 
djungelbilden bättre på väggen? Den tog plats på en större yta och fler barn kunde se den. 
Djungelbilden som mode skapar en affordance som gör att barnen börjar tar fram de djur som de anser 
passar bra, eller i detta fall kanske bättre än dinosaurier, i den specifika djungelmiljön. De pratar om 
att fisken passar bra i vattenfallet och att tigern kan klättra i ett träd. Under rubriken tidigare forskning 
har tagit upp Hvit Lindstrand (2015, s. 96-99) som skriver om att barn utforskar teckensystem och 
visar intresse och deltagande i literacyhändelser med kroppsspråk och ickeverbala handlingar. 
Förskolepersonalen menar att de kan skapa literacyhändelser i förskolepraktiken genom att observera 
och lyssna på barnen i relation till tecken, text och symboler. Små barns verbala handlingar är viktiga 
för att skapa mening i literacitetshändelser men de föregås ofta av kroppsliga interaktioner. Utifrån 
Hvit Lindstrands resonemang ovan kan man tänka sig att det skapas en literacitetshändelse när barnen 
interagerar med den projicerade djungelbilden. De utforskar olika sätt att hålla djuren framför 
djungelprojektionen och de kommer fram till att kaplastavar kan sättas upp på väggen med hjälp av 
häftmassa. Djuren kan då ställas på platser som barnen själv kan välja. Barnens verbala språk blir här 
en viktig del av literacitetshändelsen då de samtalar och förklarar för varandra vilka val de gör och hur 
de skapar mening i aktiviteten.  
 
Under hela aktiviteten är pedagogen närvarande och vi ser prov på olika typer av design för lärande 
från henne. Som tidigare nämnts skriver Fristorp och Lindstrand (2012, s. 60) att design för lärande 
handlar om iscensättningen av lärprocesser och dess förutsättningar utifrån vuxenvärldens idéer om 
vad som bör ske och hur detta ska gå till. Pedagogen som är med under observationen kan utifrån 
ovanstående resonemang sägas iscensätta två aktiviteter eller läroprocesser. Det började med 
projiceringen av djungelbilden på ett tält. Utifrån pedagogens synvinkel gick det inte riktigt som hon 
hade planerat. Pedagogen valde då att ändra sina planer och projicera bilden på väggen istället, vilket 
visade sig vara en bättre idé. I observationen ser vi att pedagogens närvaro gör att hon relativt snabbt 
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kan anpassa hur aktiviteten ska arrangeras, hur projektorn ska sättas upp och var den ska riktas, 
beroende på vad som sker under aktivitetens gång. Selander och Kress (2010, s. 24) framhäver att med 
design för lärande menar de alla de arrangemang för lärande som tänkts ut och producerats i olika 
kontexter. Där ingår särskild utrustning och särskilda hjälpmedel såsom appar som kan underlätta 
lärandet. Vi tolkar det som att pedagogen designar för barnens lärande och utforskande av IKT genom 
att fråga om barnen tror att man kan använda en genomskinlig plastlåda. Här tar hon rollen som 
medforskande pedagog och barnen blir snabbt nyfikna och intresserade av hur lådan kan användas i 
kombination med projektorn. Djungelbilden förändras och det skapas en ny affordance när Kalle sätter 
lådan framför projektorn. Han tycker att det ser ut som regn eller dimma när han håller lådan framför 
projektorn. När Olle lyfter upp projektorn är pedagogen snabbt där och ber honom vara försiktig. Hon 
ser vad han gör och uppmärksammar det på ett positivt sätt, samtidigt som hon förklarar att projektorn 
kan gå sönder. De lyssnar när pedagogen ber dem att ta det försiktigt, vilket också blir tydligt i denna 
observation. Går vi tillbaka till design för lärande kan man samtidigt se att Emilia sätter en tydlig 
gräns för vad hon tycker ska få ske i själva aktiviteten. Detta visar att hon har kontroll på situationen 
och att hennes idéer om hur läroprocessen bör iscensättas och hur utrustning bör arrangeras och 
hanteras fortfarande i grunden planerats av henne. 
 

Excerpt	3:	Läsvila	med	bok	på	en	projektor.	
 
Aktiviteten börjar med att P1 använde sig av lärplattan som sitter fast i ett stativ. Lärplattans 
kamerafunktion speglar bokens sidor på projektorduken att alla barn kan se bokens bilder och text. P 1 
reflekterar tillsammans med barnen över vad som hände förra gången de läste sagan. Erik frågade; 
“Vad är ett häftstift?” Felicia svarar på Eriks fråga och säger; ”Det är ett sådant här” och reser sig 
samtidigt upp går fram och pekar på projektorduken. Barnen sträcker upp sina händer när P 1 ställer 
frågor om vad som händer i sagan. Erik får syn på en ny bild och säger; “Det där är mitt hjärta, om 
man är kissig och bajsig får man gå på toaletten.”Några barn sitter eller ligger på golvet samtidigt 
som de tittar upp mot projektorduken. Ett av barnen börjar plocka med leksaker i en hylla men återgår 
snart till att titta på projektorduken igen.  
	 
Vi tolkar det som att P 1 designar för lärande genom att omforma barnens förståelse genom olika 
tecken. Hur kan man förstå att barnen skapar literacy utifrån det här? I någon av meningarna när P 1 
läser nämner hon ordet häftstift. Samtidigt som P 1 läser ser barnen en bild på ett häftstift på 
projektorduken. Barnen kopplar då ihop ordet häftstift med bilden på projektorduken. Vi tänker att det 
skapar mer mening för barnen när de får se sagan projiceras på väggen. En flicka reser sig och går 
fram till projektorduken och sträcker på hela sin arm när hon ska visa för de andra barnen vad ett 
häftstift är. Vi tänker att hela texten med bokens bilder får en större mening när alla barn kan se vad 
som händer i boken. 
 
Selander och Kress (2010, s. 26) skriver att multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika 
slag som finns till hands för att tolka världen. Föremål, gester, ord, och symboler betyder inte något i 
sig. De får sin betydelse av det sociala sammanhang där de har skapats och där de används. Människor 
kommer i olika kontexter, genom samspråkande och samhandlande överens om innebörder och 
betydelser. Leijon och Lindstrand (2012, s. 4) refererar till (Insulander 2010) som skriver att det kan 
handla om hur läraren och studenterna förenar talat språk, gester, text och bild i en 
undervisningssituation och hur dessa olika teckensystem får olika funktion i gestaltandet av det 
specifika kunskapsområde som står i fokus. Vi ser att bokens bildspråk blir ännu mer tydligt och 
levande när det visas på projektorduken. En av bilderna från bokens visar en utomhustoalett med ett 
rött hjärta. Erik fångas av det röda hjärtat och kopplar ihop det med att hjärtat betyder att man får gå på 
toaletten. Fast (2011, s. 145) förklarar att barn växer upp i en värld där de är omgivna av symboler och 
bilder som har olika färger, rör sig och förändrar form. Barnen registrerar omvärlden och möter en rad 
budskap som på olika sätt formar deras vardag. Att lägga märke till och känna igen symboler och 
bilder menar Fast kan vara ett första steg till begynnande medvetenhet om skriftspråket. Kjällander 
(2014, s. (2-3) menar att olika teckensystem erbjuder olika möjligheter för meningsskapande och det 
finns alltid valmöjligheter i en aktivitet. Förskolebarn uppfattar och förstår meningserbjudanden olika 
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som de sedan utforskar och använder i enlighet med sina egna intressen. I en app kan symbolerna 
uppfattas som meningserbjudanden av ett barn medan ett annat barn kanske istället uppfattar appens 
ljudeffekter som ett meningserbjudande att agera utifrån. 
 
    
Excerpt 4: Labyrint 
Fem barn sitter runt ett bord med en lärplatta och spelar labyrintspelet, Bee-bot. Vi ser att pedagogen 
besväras av att det blir för mycket ljud när både barnen och lärplattan låter samtidigt. P 1 frågar därför 
om barnen kan stänga av ljudet från lärplattan. Samtidigt som barnen försöker vägleda ett bi genom en 
labyrint ger pedagogen muntliga instruktioner. P 1 diskuterar tillsammans med barnen att alla spelar 
tre rundor var. Barnen visar tecken på att bli mer och mer ointresserade av lärplattan när pedagogen 
kommenterar vad barnen gör. De börjar rikta blicken åt annat håll, vrida sina kroppar på stolarna och 
ett barn drar med handen på väggen. 
 
Elias - Oj oj det svänger, vi ska backa. 
Elin - Räknar, 1, 2, 3, 4. 
Isabel - Inte det där! 
P 1 - Vet ni hur man gör? Man får göra tre gånger sedan så byter ni och slår man rekord får man skriva in sitt namn. Du kan 
svänga där och glömde att trycka. Prova att trycka på den där pilen. 
P-1 - Nej, du ska trycka på den där!  
Barnen verkar bli mer och mer ointresserade av lärplattan när pedagogen kommenterade vad barnen gjorde. 
Elin - Backa, jag får bara göra en gång. 
Elias - Vem ska börja? den här var svår, Skratt, Nej det här var rätt, oj nu ska jag backa. 
P 1 - Kan någon hjälpa honom? Du trycker ju på alla knappar, vi har ju bestämt att vi ska göra det här. 
  

P 1 föreslår att barnen själva kan få komma överens om hur många spelrundor var och en ska göra. 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 60) skriver att design för lärande handlar om iscensättningen av 
lärprocesser och dess förutsättningar utifrån vuxenvärldens idéer om vad som bör ske och hur detta 
ska gå till. Fristorp och Lindstrand (2012, s. 65 - 67) framhåller att när barnen kommer till förskolan 
möter de miljöer för lek och lärande som redan har sin historia. Det innebär alltså att det redan finns en 
inramning för verksamheten som påverkar barn och förskollärare. Inom den institutionella 
inramningen upprättas olika sätt att kommunicera, olika traditioner och kunskapspraktiker. Vi ser att P 
1 gärna vill vara med och berätta för barnen hur de ska göra när de spelade labyrintspelet. Vi tolkar det 
som att om barnen ska använda lärplattan måste det ske inom vissa ramar. Är barnen på väg att gå 
utanför ramen kliver P 1 in och styr upp barnens spelande med att säga; “Vet ni hur man gör?” Vi har 
ju bestämt hur vi ska göra det här.” Du kan svänga där och glömde att trycka”. Vi förstår givetvis att 
pedagogens direktiv samtidigt styrs av appens möjligheter och begränsningar. Vidare skriver Fristorp 
och Lindstrand att mycket av det som vi kan iaktta i förskolan bärs upp av just värderingar, normer, 
ritualer och system. Det kan vara rutiner i samband med hur dagen inleds, vilka rutiner som gäller då 
barnen ska äta eller vilka normer som gäller på förskolegården. Det handlar om rutiner som sällan 
diskuteras och motiveras i arbetslaget utan genomförs med en självklarhet. Vi ställer oss nu frågande 
till att lärplattan verkar vara P 1´s redskap och vilka förutsättningar detta genererar för barnen att 
skapa literacy? Olsson (2015, s. 13) skriver att vara en medforskande pedagog skapar möjligheten att 
inspireras av barnens nyfikenhet, att hålla deras frågor vid liv och att själv vara en inspiratör för att 
kunna utmana deras lärande. Olsson menar att det är värdefullt att vara lyhörd för vilka signaler barnen 
ger och vilka signaler vi sänder tillbaka, men framförallt reflektera över barnens lärprocesser.  
 
 
Kjällander (2014, s. 140) menar att med utgångspunkt i förskolans läroplan måste man utgå från att 
barn har rika erfarenheter och upprättade strategier i relation till digital literacy. När det gäller att läsa 
och skriva med lärplattor kommer barn med den kompetens som krävs, till vilken verksamhet de än 
kommer och i vilken ålder de än är - barnen tillämpar sina tidigare erfarenheter på avancerade sätt 
oavsett aktivitet. Kjällander skriver att det gäller för oss vuxna att uppfatta, uppskatta och försöka att 
förstå deras språkande, som delvis sker på okonventionella sätt i en uppsjö av tecken som vi inte är 
vana vid. Kjällander (2014, s. 32) menar att man kan se meningserbjudanden som inbyggda i 
föremålet, såsom att ett handtag gör att den som ser handtaget vill dra i det. Vi tolkar att barnen inte 
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finner det spännande när pedagogen påtalar att man kan skriva in sitt namn om barnen slår rekord. Det 
skulle kunna ha varit för att förslaget kom från pedagogen och inte från barnen. Det kan också ha varit 
för att barnen inte blev tillräckligt lockade av att skriva in sitt namn om man slog rekord. I den här 
observationen såg vi att pedagogens design för lärande handlade mycket om att berätta för barnen hur 
man skulle göra och vilket förhållningssätt som gällde. I observationen Labyrint spelar barnen spelet 
Bee-bot. Att spela spel kan ibland innebära att man sitter länge framför en skärm. En del av den 
politiska diskursen handlar om barns skärmtid. Detta belyser barnläkaren och professorn Hugo 
Lagercrantz (2013, s. 16) som lyfter fram att barn tillbringar mycket av sin fritid framför en skärm. 
Lagercrantz menar att språkutvecklingen försenas av för mycket Tv-tittande. Docent och 
internetforskare Elza Dunkels (2015) betonar att det inte längre är en relevant mätmetod att försöka 
räkna ut vad som är skärmtid under en dag. Dunkels menar att forskning visar att tid inte är någon bra 
indikator på hur barn påverkas av skärmanvändning. Sveriges regering har beslutat att ge statens 
skolverk i uppdrag att ge förslag på nationella IT-strategier för skolväsendet. Skolverket ska lägga 
fram två IT-strategier, dels en som avser förskola, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och 
liknande skolformer dels en som avser gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för 
vuxna. Det särskilda innehåll som kommer att rikta sig mot förskolan kommer att innehålla ändringar i 
förskolans läroplan för att förstärka och göra det tydligare att programmering ska ingå i 
undervisningen (Utbildningsdepartementet 2015, 1:2 s. 1-2). 
 
 
 
Excerpt 5: Göra eget memory  
Aktiviteten börjar med att fyra barn och en pedagog sitter på samlingsmattan. 
 
P - Nu sätter vi oss vid bordet så ska ni få göra ett eget memoryspel på lärplattan.  
Pedagogen fotograferar ett av barnen med lärplattan  
P - Blev kortet bra? 
Johan - Nej ett annat kort.  
P - Ok, då tar vi ett annat kort.  
Johan - Ja det där blev bra, vi ska göra ett Johan-spel. 
P - Här står det use photo, det betyder använd foto. Nu ska vi göra något nytt. Vi ska ha ett kort som det ska paras ihop med. 
Nu trycker du på pennan. Nu vill jag att du skriver dina bokstäver i ditt namn. Barnet börjar ljuda sina bokstäver. 
Johan - , J.O,H,A,N.  
P - Här ska man trycka ner knappen och sedan säga sitt namn, så spelar vi in när du säger ditt namn.  Nu trycker du där och 
säger Johan.  
 
Barnen försöker redigera och få barnens ansikten att passa in i applikationens fotoram. Snart har alla 
barn skapat egna ansiktsbilder i spelet. Pedagogen instruerar vad barnen ska göra i de olika momenten 
i applikationen. Barnen ljudar bokstäverna i sina namn och spelar in sina röster med 
inspelningsknappen. Appen innehåller flera tydliga symboler som visar var man ska trycka. 
 
P 1 - Ok, är ni färdiga nu? 
 
Ett av barnen förflyttar sitt fokus till en lapp som sitter på väggen. På lappen finns ord skrivna på olika 
språk. 
 
Charlie - Vad är det här för språk?  
P 1 - Det är spanska och engelska.  
Charlie - Det här är spanska! Un, dos, tres. 
Gustav - Jag har inte fått göra någon bild eller ljudinspelning ännu. 
Pedagogen hjälper barn tre med att ta en bild och skriva in sitt namn.  
barnet ljudar samtidigt som han försöker skriva sitt namn på lärplattan  
Gustav - D, U .var är den? Där! S. 
P 1 - Snitsigt Gustav, jag trodde inte att du kunde skriva hela ditt namn. Vad jag blev överraskad. Nu måste vi vara tysta.P 1 
spelar in Gustav när han säger sitt namn och spelar därefter upp ljudinspelningen. Gustav märker att han uttalar sitt namn 
med D istället för G, Dustav. Han vill spela in igen för att få det rätt. När P 1 återigen trycker på inspelningsknappen hinner 
ett annat barn före. 
Igor- Gustav 
När ljudinspelningen spelas upp igen verkar det som att Gustav uppfattar att det är hans egen röst som 
säger namnet när det i själva verket var Igors röst som spelades in på lärplattan. Selander och Kress 
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(2010, s. 26) skriver att multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till 
hands för att tolka världen. Föremål, gester, ord, och symboler betyder inte något i sig. De får sin 
betydelse av det sociala sammanhang där de har skapats och där de används. Människor kommer i 
olika kontexter, genom samspråkande och samhandlande överens om innebörder och betydelser.  
 
 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 45) menar att det centrala för ett designteoretiska perspektiv är att 
kommunikation och representation ses som sociala processer av teckenskapande. Det riktar i och med 
det fokus mot hur människor kommunicerar och frambringar mening med hjälp av olika socialt och 
kulturellt formade semiotiska resurser för representation, det vill säga modes eller teckensystem. 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 45) skriver att vi till exempel använder oss av talat och skrivet språk, 
bilder, gester och ljud i kommunikationen mellan varandra. Teckensystem används både för att skapa 
och tolka de tecken vi producerar i samspel med omvärlden. Utifrån Selander och Kress (2010, s. 26) 
ovanstående resonemang kan man tolka det som att observationen visar hur barnen tillsammans med 
pedagogen använder lärplattan som en resurs. De spelar ett memoryspel där multimodaliteten 
är påtaglig. Under spelets gång kommer barnen i kontakt med flera olika modes och genom det sociala 
sammanhang som skapas av både barnen och pedagogen får dessa en mening. Till att börja med 
hjälper pedagogen till med att ta en bild på Johan. Johan blev inte riktigt nöjd med den första bilden 
och de bestämmer sig för att förska igen. När han är nöjd med bilden förklarar pedagogen att Johan 
ska få skriva sitt namn på ett annat memory-kort. För att kunna skriva sitt namn på kortet behöver 
Johan trycka på en penn-symbol. När han skrivit sitt namn kommer han i kontakt med en mikrofon-
symbol. När han trycker ner symbolen börjar ljud spelas in och han kan säga sitt namn. Charlie, som i 
ett tidigt skede gjort klart förberedelserna för att kunna spela memory-spelet och sedan suttit och 
iakttagit de andra göra samma procedur, riktar vid ett tillfälle sin uppmärksamhet mot väggen bakom 
honom. Han ser en lapp på vilken det står skrivet ord på olika språk. Charlie försöker fånga 
pedagogens uppmärksamhet men pedagogen tycks välja att kommentera hans fynd helt kort. Hon 
bekräftar att det Charlie ser är ord på engelska och spanska och riktar sedan återigen sin 
uppmärksamhet mot memory-spelet. Kress (2007, s. 13) menar att barns möte med språk och literacy 
uppmärksammas mycket av vuxna och blir därför föremål för granskning och reglering när barn deltar 
i en kultur. Vuxnas fokus på språk och literacy kan göra det svårt för dem att se barns 
meningsskapande principer. Vi tänker att det möjligtvis kan vara så att pedagogens val att inte 
uppmärksamma Charlies fynd av lappen på väggen tillräckligt leder till att hon missar hans försök till 
ytterligare meningsskapande. Petersen (2015, s. 24) refererar till Selander och Kress (2010) som 
menar att affordance alltid är inramat av en social och kulturell omgivning och ett specifikt objekts 
affordance beror alltid på vilken subjektiv mening människor lägger i det. För Charlie kan lappen på 
väggen haft en affordance. Vi tolkar det som att han uppfattade att lappen, liksom memory-spelet, 
innehöll skriftspråk och att de därför fanns en koppling mellan de två. 
 
 Beschorner och Hutchison (2013, s. 22, 23) har i sin studie undersökt hur lärplattor kan användas som 
ett verktyg för lärande kopplat till literacy. De skriver att en möjlig fördel med lärplattan kan vara att 
läsande, skrivande och lyssnande många gånger integreras i en och samma applikation. Deras studie 
indikerar att barn, med hjälp av lärplattor, kan utveckla sin framväxande kunskap om prints (text) i en 
digital kontext och att detta i sin tur kan skapa unika tillfällen där barnen får chans att använda sin 
förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna. I denna observation kan vi se att skriftspråk, talspråk och 
bilder på ett kreativt sätt integreras i memory-appen. För att börja spela memoryt krävs en del 
förberedelser och barnen kommer på detta sätt i kontakt med en bredare definition av literacy, det vill 
säga literacy inte bara i form av tal och skrift utan även som bilder. I observationen ser vi att barnen 
arbetar tillsammans med varandra som grupp och att de även har pedagogens stöd. Lärplattan skickas 
runt kring bordet och barnen får en chans att ta en bild, tala in sitt namn och även skriva det. 
Beschorner och Hutchison (2013, s. 23) skriver att användande av lärplattan blir till en social aktivitet 
för små barn. De talar med varandra och arbetar tillsammans medan de använder lärplattan. 
Lärplattans mobilitet är en möjlig bidragande faktor i den socialisation som äger rum bland barnen. De 
kan lätt se varandras skärmar och kan även använda lärplattorna i grupp. 
 



19 
 

Vidare i observationen kan vi följa Gustavs förberedelser för att spela memory-spelet. Han 
uppmärksammar pedagogen på att det är hans tur och hon hjälper honom med att ta en bild. När 
Gustav skriver sitt namn ljudar han fram bokstäverna. Här lägger vi märke till att han uttalar G, den 
första bokstaven i sitt namn, som D. Han uttalar således hela sitt namn Dustav. När han skriver sitt 
namn väljer han dock bokstaven G, som i Gustav. Det tycks alltså finnas en diskrepans mellan hans 
uttal och hur han lärt sig och uppfattar att bokstaven G ser ut. När Gustav sedan spelar in sitt namn på 
lärplattan och får det uppspelat för sig märker han själv sitt uttal. Detta får honom att reagera och han 
vill spela in på nytt för att få det rätt. Här kan lärplattans ljudfunktion tänkas fungera som ett stöd för 
Gustav, eftersom han upptäcker den diskrepans som finns mellan hur han skriver och hur han uttalar 
sitt namn. När Gustav får en ny chans att spela in sitt namn är ett annat barn snabbt där och säger 
Gustav. Efter att ljudinspelningen spelats upp för Gustav verkar han nöjd och ger sitt samtycke till att 
den andra inspelningen får användas. När vi nu analyserar denna händelse ställer vi oss frågande till 
om Gustav faktiskt uppfattar det andra barnets inspelade röst som sin egen. Kanske finns det en annan 
förklaring till att han känner sig nöjd med inspelningen. Fast 2007, s. 35) refererar till Barton (1994) 
som definierar literacy utifrån åtta punkter. Fast (2007, s. 36, 37) sammanfattar Bartons (1994) punkter 
och skriver att literacy ofta förknippas med känslor vare sig de är positiva eller negativa. Det kan 
också handla om en engagerad eller avståndstagande attityd gentemot literacy. Dessa attityder och 
känslor spelar en roll och styr våra handlingar i förhållande till literacy. Utifrån ovanstående 
resonemang kan tänkas att Gustav känner sig lättad över att någon annan sa hans namn på ett mer 
korrekt sätt än vad han själv förmådde göra. Värt att påpeka här är att vi inte på något sätt tror att 
Gustav har en avståndstagande attityd gentemot literacy, tvärtom är han engagerad och 
uppmärksammar sitt uttal och vill få det att stämma överens med sitt skrivna namn. Igor, som 
uppfattade att Gustav uttalade sitt namn med D istället för G,valde att rätta honom och ville med det 
sannolikt hjälpa Gustav att komma vidare med förberedelserna inför att de tillsammans skulle spela 
memory-spelet. 
 
Vi har redogjort för vår resultat och analysdel och kommer nedan att presentera vår diskussion. 
 

Diskussion  
Studiens syfte var att undersöka förskolepedagogers design för lärande samt vilken betydelse designen 
har för barns användning av IKT och deras skapande av literacy.   

Våra frågeställningar var: 

Hur designar förskolepedagoger för barns lärande och utforskandet av IKT? 
 
Vilken betydelse har förskolepedagogers design för lärande för barns användning av IKT-verktyg och 
för barns möjligheter att skapa literacy? 
 
 
 
Design för lärande 
I vår studie har vi sett att pedagogerna är med och designar för barnens lärande på olika sätt. I vissa av 
våra analyser såg vi att pedagogens arbete med att designa för lärande inriktades mycket på att barnen 
skulle hålla sig inom en förbestämd ram som pedagogen skapat. Om barnen var på väg utanför ramen 
var pedagogen där och förklarade vilka regler som gällde och vad syftet var med aktiviteten. I våra 
analyser såg vi även pedagoger som var medforskande i barnens lärprocesser. De ställde öppna och 
utforskande frågor till barnen som gjorde att de kom vidare och blev ännu mer nyfikna. De designade 
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för barnens lärande och utforskande av IKT genom att tillföra olika material. Ett exempel var 
den genomskinliga plastlådan i djungel-observationen. Vårt resultat visar att pedagogerna tog rollen 
som medforskande och att barnen snabbt blev nyfikna och intresserade av hur den genomskinliga 
lådan kunde användas i kombination med projektorn. När barnet satte plastlådan framför projektorn 
förändrades djungelbilden och det skapades en ny affordance. Petersen (2015, s. 59 - 60) skriver att 
barns agency är sammanflätat med olika affordances, meningserbjudanden, som skapas när de 
använder lärplattor i förskolan. Hon menar att utövande av agency kan vara att själv välja inom olika 
aktiviteter eller att frångå lärarens didaktiska design. I observationen Spin the wheel och video star 
använder barnen de olika bakgrunder och ljussättningar som finns tillgängliga i appen video star. De 
barn som styr lärplattan får själva bestämma vilka bakgrunder som ska användas under tiden videon 
spelas in. Vi tolkar Petersens beskrivning av agency som barns handlingsutrymme och förstår således 
sekvensen i observationen som att de olika ljussättningar och bakgrunder som barnen har möjlighet att 
utforska först skapar en affordance hos dem och att de sedan utövar agency när de bestämmer sig för 
att välja vilka bakgrunder som de tycker passar bra i videon.  
 
 
 
Som vi nämnde i avsnittet med tidigare forskning belyser Nilsen (2014, s. 134 - 136) att barnens 
nyfikenhet att fullfölja en aktivitet och hur länge de varit villiga att hålla på med lärplattan berodde på 
graden av vuxenstyrning i aktiviteten. Vidare skriver Nilsen att de aktiviteter som hade tydligast 
didaktisk stil och där barnen kände att de hade en uppenbar uppgift att lösa var de aktiviteter där 
intresset minskade mest tydligt över tid. Det visade sig att det inte var helt klart att barn och pedagoger 
såg aktiviteterna på samma sätt. Om ett barn exempelvis utgick från att hans eller hennes deltagande 
var att spela på en lärplatta och där den didaktiska ramen således blev mindre påtagliga kunde intresset 
hålla i sig längre. Vi kopplar detta till labyrint-observationen. Där såg vi att barnen tappade intresse för 
aktiviteten när pedagogen skapade en förbestämd ram för vad barnen skulle göra med lärplattan. 
Barnen visade detta genom att börja dra med händerna på väggen, vrida på sig och prata med varandra. 
 
 
 
Barn och pedagoger som producenter av literacy. 
Som vi tidigare nämnt har studiens resultat visat att pedagogernas design för lärande ibland bygger på 
att det är de själva som sätter ramarna för vad som ska göras med lärplattan. Vi anser att en didaktisk 
konsekvens av detta möjligen skulle kunna vara att barnen ges sämre möjligheter att utveckla literacy, 
då deras val reduceras på detta sätt. Ta till exempel memory-observationen, där Charlie gick utanför en 
slags didaktisk ram som pedagogen satt upp kring en aktivitet med en lärplatta. Han tilläts inte riktigt 
utforska den affordance som lappen på väggen hade för honom. Hans entusiasm inför orden på lappen 
fick relativt liten respons vilket gjorde att han återgick till att konsumera memoryspelet på lärplattan. 
Som vi tidigare påpekat ser vi även att pedagogerna vidgar ramarna och agerar medforskande och 
lyssnande vid flera tillfällen. Att pedagoger agerar på detta sätt leder sannolikt till den didaktiska 
konsekvensen att barn ges tillgång till en bredare form av literacy. 
 
I studien såg vi att sagobokens bildspråk blev mer framträdande för barnen när lärplattan speglade den 
på projektorduken. En av bilderna från bokens visade en utomhustoalett med ett rött hjärta. Barnet 
fångades av det röda hjärtat och kopplade ihop det med att hjärtat betydde att man fick gå på toaletten. 
Fast (2011, s. 215) menar att datorer spelar en allt större roll för många förskolebarn. Via datorn möter 
barn text, symboler och bilder av olika slag. Barn ser stillastående bilder och rörliga bilder och lär sig 
att förstå budskapen i dessa bilder. I en annan sekvens såg vi hur barnen kopplade ihop ord och bild. 
Ett av barnen frågade pedagogen vad ett häftstift var. Ett annat barn såg bilden på ett häftstift på 
projektorduken och gick fram och pekar med sin hand på bilden.  
 
 
Beschorner och Hutchison (2013, s. 22 - 23) menar att en fördel med lärplattan kan vara att läsande, 
skrivande och lyssnande integreras i en och samma app. Deras studie indikerar att barn, med hjälp av 
lärplattor, kan utveckla sin framväxande kunskap om text i ett digitalt sammanhang. I linje med 
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Beschorner och Hutchisons resonemang ovan visar vår studie att barn kan utveckla literacy med hjälp 
av IKT-verktyg. Ett tydligt exempel är memoryspels-appen och hur den integrerar läsande, skrivande 
och lyssnande i ett och samma spel. Med hjälp av ljudinspelningsfunktionen kan Gustav höra att han 
uttalar sitt namn med D, Dustav, men att han i skrift stavar sitt namn med G, Gustav. Här blir det 
tydligt att han börjar fundera kring skillnaden mellan sin egen skrift och talspråk.  
 
I vår uppsats har vi skrivit om både vida och mer snäva ramar och hur pedagogerna använder dem. Vi 
tänker att om ramarna kring en aktivitet blir för strikta kan det påverka barnens möjlighet att skapa 
literacy samt att utöva agency. Under observationen göra eget memory är pedagogen tydlig med vad 
hon vill att barnen ska göra. Hon säger - Här står det use photo, det betyder använd foto. Nu ska vi 
göra något nytt. Vi ska ha ett kort som det ska paras ihop med. Nu trycker du på pennan. Nu vill jag att 
du skriver dina bokstäver i ditt namn. 
 
Fristorp och Lindstrand (2012, s. 61- 62) skriver att en viktig fråga ur perspektivet design för lärande 
kan vara hur det sociala sammanhanget för lärande är ordnat. Vår initiala tanke var att pedagogens sätt 
att agera och tala visar just på hur det sociala sammanhanget för lärande var ordnat under aktiviteten, 
det vill säga att pedagogen förklarar och beskriver hur spelet och appen fungerar och låter sedan 
barnen stå för genomförandet. Vi tolkar det som att barnens chanser att utöva agency begränsas på 
grund av att pedagogen på förhand talar om för barnen hur de olika funktionerna i memory-spelet bör 
användas. Samtidigt finns möjligheten att tolka pedagogens agerande på andra sätt. Vi kan se det som 
en del i hennes design för lärande. Hon sätter upp ramar i form av instruktioner som hjälper barnen att 
komma vidare i förberedelserna kring spelet. Dessa ramar kan alltså ses som nödvändiga för att kunna 
genomföra aktiviteten. 
 
 
Vi har nu presenterat vår diskussion och kommer nedan att belysa betydelse för praktiken och 
professionen. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Resultaten i vår studie visade att barn, med hjälp av IKT-verktyg, fick tillgång till literacy i en vidare 
mening. Studien visade också att pedagogers design för barns lärande i utforskandet av IKT kan ske på 
olika sätt. Man kan säga att det handlar om en balansgång mellan relativt snäva ramar och ett mer 
tillåtande och öppet förhållningssätt i arbetet med barn och deras möte med IKT- verktyg. Utifrån vår 
studies resultat kan sägas att pedagogernas förhållningssätt gentemot IKT spelar roll för hur barns 
möte med IKT sker men även hur praktiken utvecklas. Vår studie bidrar till en förståelse kring hur 
IKT på olika sätt kan implementeras i förskoleverksamheten. Som vi tidigare nämnt i inledningen 
finns det inte tillräckligt med forskning om IKT i förskolan. Vi tänker att vår studie bidrar till detta 
forskningsområde. 
 
Ovan har vi skrivit om studiens betydelse för praktiken och professionen och vi kommer nu att 
presentera studiens slutsatser. 
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Slutsatser 

Vårt resultat visar att pedagogerna designade för barnens lärande och utforskandet av IKT på olika 
sätt. Vissa pedagoger hade ett mer tillåtande förhållningssätt där de var medforskande i barnens 
lärprocesser. Detta kan förstås som positivt eftersom vi såg att man genom detta agerande byggde 
vidare på barnens nyfikenhet och skapade ett större intresse för dem att skapa och utveckla literacy. 
Andra pedagoger utgick från en förbestämd ram som barnen mer eller mindre förväntades hålla sig 
inom. Detta såg vi som problematiskt eftersom det eventuellt kunde reducera dels barnens möjligheter 
att skapa literacy och dels utöva agency och möjlighet att styra aktiviteter. Våra resultat visar att om 
barnen ska ha möjlighet att skapa literacy är det mycket upp till pedagogerna att iscensätta olika 
sammanhang med IKT-verktyg. Studiens resultat visade att lärplattan kunde främja barnens literacy 
genom dess potential för lärande, utforskande och lek. Vissa av de appar vi sett under våra 
observationer kunde integrera flera olika modes samtidigt. I observationen göra eget memory såg vi att 
integrerade modes i en och samma app möjligtvis kunde hjälpa barn att utveckla deras förståelse för 
språk och även främja deras literacy. 

Vi har nu presenterat studiens slutsatser och kommer nedan att presentera vidare forskning. 

Vidare forskning 
Som nämnts i inledningen finns inte tillräckligt med forskning om lärplattor i förskolan. 
Användningen av lärplattor och andra IKT-verktyg tycks växa snabbt inom förskolan och ytterligare 
forskning inom fältet behövs för att kunna följa med i den teknologiska utvecklingen. I vår studie har 
vi sett prov på hur personal i förskolan implementerar IKT i verksamheten samt hur det kan påverka 
barns utforskande och skapande av literacy. Vi tänker att det skulle vara intressant att forska vidare om 
i vilken utsträckning arbetslaget utvärderar användningen av IKT-verktyg. 
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Bilaga 1: Samtyckesblankett till föräldrar 

 
Stockholm den 9 november 2015 

Hej Föräldrar! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om hur barn erövrar litteracitet med hjälp av IKT (Informations-och-
kommunikationsteknologi) i förskolan men också hur pedagogerna förhåller sig till barns användning 
av IKT verktyg. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 
23/11 – 4/12. Vid dessa tillfällen vill vi observera barnen och pedagoger med hjälp av 
fältanteckningar. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 
Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 
sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 
tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 

Vänliga hälsningar, Niclas & Daniel 

Niclas Sörman 

Tel.nr: xxx 

Mailadress: xxx 

Daniel Thuresson 

Tel.nr: xxx 

Mailadress: xxx 

Handledarens namn 

Susanne Kjällander 
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Telefon: xxx 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ditt barns förskollärare innan den 
23/11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Barnets namn 
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