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Förord
Jag vill inleda med att rikta mitt varmaste tack till alla barn i åldrarna 1 till 6 år
som bjudit in oss i sin spännande digitala värld i förskolan. Ni barn har
generöst delat med er av era erfarenheter och med gester och ord försökt
visa oss forskare vad det är ni gör och varför det är viktigt och roligt. Jag vill
också tacka alla de barn, som inte varit med i projektet, men som ändå ställt
upp på fotografierna i denna rapport. Jag vill även tacka alla er förskollärare
och andra pedagoger som inte bara släppt in oss i den pedagogiska
verksamheten och låtit oss filma utan som dessutom diskuterat utmaningar
och farhågor såväl som möjligheter och olika projekt i det digitala gränssnittet:
det har varit oerhört värdefullt att få ta del av och dokumentera era kloka
tankar. Jag vill även tacka Marie Lein och Inger Jonsson inom Uppsalas
kommunala förskolor som iscensatt det hela.
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Sammanfattning av forskningsprojektet

PLATTAN I MATTAN
– DIGITALA LÄRPLATTOR OCH DIDAKTISK DESIGN I FÖRSKOLAN 2013-2016
Fil Dr Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapöliga institutionen,
Stockholms Universitet

Fil. Dr Susanne Kjällander (Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet) har
under 2013-2015 studerat fyra förskolors arbete med surfplattor, sk digitala lärplattor.
Resultatet visar att barn, i åldrarna 1-5 år, producerar digital media, snarare än att konsumera den.
De kan med hjälp av plattorna uttrycka sina kunskaper och tankar innan de kan prata, läsa eller skriva.
Resultatet visar vidare att förskollärare kreativt och intresserat utforskar det vidgade digitala
gränssnittet tillsammans med barnen. Förskollärarna iscensätter och skapar förutsättningar –
didaktiskt designar – för barns lärande med de digitala lärplattorna. Barnen utmanar appars och
förskollärares syften, mål och didaktiska design för att skapa egna användningsområden och lärvägar.
Implementeraringen av digitala lärplattor i förskolan innebär såväl möjligheter som utmaningar och
studien visar att det behövs nya metoder för nya tider.
Projektet (som finansierats av Uppsala Kommun, och genomförts med stor hjälp av projektassistent
Farzaneh Moinian, Uppsala Universitet) inleddes 2013 med att alla kommunala förskolor i Uppsala
uppmanades ansöka om deltagande. Fyra förskolor valdes ut med urvalsparametrar om spridning i
barns åldrar, förskollärares erfarenhet och förskolans socioekonomiska upptagningsområde. Med ett
designteoretiskt perspektiv på lärande har videoobservation av barngrupper samt fokusgruppsamtal
med förskollärare genomförts. Etiska riktlinjer har följts och god forskningssed har implementerats i
samtliga moment. De analyserade multimodala forskningsresultaten har, och ska, publiceras i ett antal
vetenskapliga artiklar, antologier och andra publikationer. Dessa fördjupade resultat har presenterats
på konferenser, i media och på föreläsningar internationellt och i Sverige. Rapporten i sig, med
förskollärare som målgrupp, bidrar istället med en deskriptiv bild av forskningens resultat. UR har med
stöd i studiens resultat utvecklat en app – Tripp trapp träd – riktad mot förskolans verksamhet.
Studien lyfter hur den digitala lärplattan och dess appar blir det barnen vill att den ska bli i stunden: en
kamera på gården, en spegel bland utklädningskläderna, en kastrull i hemvrån, ett mikroskåp i skogen
eller en kassaapparat i lekaffären.
Under projektets gång transformeras plattan från att vara förskollärarnas verktyg till att bli barnens.
Förskollärarna utforskar och lär tillsammans med barnen, som ofta utmanar förskollärarens och
appens didaktiska design på olika sätt. Relationerna blir mer horisontella. Studiens empiriska resultat
visar oftast barn som tillsammans på en matta placerat sig runt en lärplatta. De kommunicerar hela
tiden intensivt och multimodalt med varandra. Liksom Kjällanders tidigare forskning, visar den här
studien att barn positionerar sig som producenter snarare än konsumenter i en digital lärmiljö. Här
illustreras hur förskolebarn på egen hand skapar filmer, bilder, collage, spel och musik. Med de digitala
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lärplattorna lyfts de yngsta barnens agens innan de kan tala, läsa eller skriva och plattan blir ett
övergångsobjekt i samband med inskolning.
Barns representationer i form av bokstäver uteblir i detta projekt. Detta kan bero på plattans eller
apparnas utformning eller på att, som fokusgrupperna föreslår, barnen hellre vill göra annat när de har
plattan framför sig, vilket är en utmaning som förskolan måste hantera. Förskolebarn prioriterar
kommunikation framför konvention och skapar egna ord, substantifierade verb och försvenskade
engelska uttryck. Plattans inkluderande inställningar erbjuder möjligheter att lyfta barns andra
modersmål på nya unika sätt och den är ett redskap som används och eftertraktas av
modersmålslärare.
På förskolorna i studien används appar som vidgar det digitala gränssnittet och erbjuder barn att
utforska, röra sig, dansa, leka och skapa med inspiration av appens innehåll. Plattans skärm projiceras
då på tak, väggar och golv och barnen går in i olika världar som är estetiskt tilltalande och kan erbjuda
mindfulness. Programmering, som blir centralt i Sveriges kommande nationella IT-strategi, iscensätts
på plattan men även i det vidgade digitala gränssnittet där barn till exempel programmerar plastrobotar
som de målar banor till på stora papper.
Förskollärarna beskriver hur de vill använda digitala lärplattor för skapande i förskolans verksamhet,
till skillnad från spelandet som anses pågå i hemmet. Motivet är av demokratisk karaktär där
fokusgrupperna menar att förskolan ska tillse att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, bjuds
in i en digital miljö av kvalitet. Fokusgrupperna önskar tydligare motiv i styrdokument samt mer
forskning om digitala lärplattor.
Sammanfattningsvis presenterar studien många möjligheter med digitala lärplattor i förskolan, såsom
kreativitet, utforskande, multimodalitet, inkludering, demokrati, skapande och möjlighet för barnen att
uttrycka sig digitalt redan innan de kan prata, läsa och skriva. Studien presenterar samtidigt många
utmaningar, som dock kan hanteras med insikten att det krävs nya metoder för nya tider.
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Inledning
Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för förskolan. I ett förslag till Nationell strategi för skolans
digitalisering (2014) lyfts möjligheter som att avstånd i tid och rum minskar och att informationskällor
och kunskapskällor blir oändliga. Här lyfts även möjligheter till ökad variation, samarbete och
individanpassning. Trots alla dessa möjligheter och trots att tillgången på teknik är hög i svensk
utbildning så är användningen förhållandevis låg och alla de avancerade möjligheter som tekniken ger
framställs som mycket begränsat. Föreliggande rapport visar fram en lite annorlunda bild.
Digitaliseringen av förskolan iscensattes visserligen inte förrän de digitala lärplattorna introducerades
(de stationära eller bärbara datorerna kom aldrig in i förskolans verksamhet), men sedan dess har det
gått svindlande fort. Idag räknar man med att över hälften av alla förskollärare i Sverige använder en
lärplatta i verksamheten och i den empiri som samlats in inom ramen för detta projekt ser vi hur
förskollärare använder lärplattorna på innovativa, oväntade, spännande och avancerade sätt. En bild
av en självständig och kreativ förskollärare som driver den digitala utvecklingen framåt på förskolan
och didaktiskt designar för barns lek, utforskande, kommunikation och lärande växer fram. Plattor och
appar används såväl ute som inne och i alla tänkbara situationer. Jämsides växer bilden av ett
kompetent förskolebarn fram, som utmanar förskollärarens eller appens didaktiska design för att
istället skapa egna användningsområden och lärvägar. Om vi ser till ”Vision 2020” (Nationellt forum
för skolans digitalisering, 2014) är förskolan på flera sätt redan där: digitala verktyg och lärresurser
önskas vara en naturlig del av barns lärande och alla barn förväntas utveckla en digital kompetens i
skolan. Digitaliseringen förväntas även bidra till att barnen når sin fulla potential på ett individanpassat
och effektivt sätt. Där befinner vi oss inte. Plattorna används istället hela tiden i grupp och
individfokuserande appar prioriteras inte – istället samarbetar barn hela tiden i intensiv interaktion i
det vidgade digitala gränssnittet på och runt plattorna.

Bakgrund till projektet Plattan i mattan – didaktisk design och
digitala lärplattor i förskolan
Projektet Plattan i mattan – digitala lärplattor och didaktisk design i förskolan initierades år 2013 med
upptaktsmöten, introduktionsvideor, enkäter och urval. Projektet iscensattes i samverkan mellan IKTstyrgruppen inom Uppsala kommuns kommunala förskolor f.d. Vård & Bildning och forskare.
Vetenskaplig ledare för projektet är Susanne Kjällander, fil. Dr. Stockholms Universitet och
forskningsmedarbetare är Farzaneh Moinian, fil. Dr. Uppsala Universitet. Inom ramen för projektet har
även studenter från Stockholms Universitet skrivit sina självständiga arbeten. Syftet med
forskningsprojektet är att, utifrån ett socialsemiotiskt, multimodalt teoretiskt perspektiv på lärande
(Design för lärande) undersöka och utvärdera förskolans digitala lärmiljöer – och då främst barns och
förskollärares arbete med digitala lärplattor. Detta för att skapa en förståelse för förskolebarns lärande,
utforskande och lek i en digital lärmiljö samt för att skapa en grund för framtida fortsatt, systematiskt
utvecklingsarbete. Efter drygt ett års fältarbete i form av etnografiska studier på de utvalda förskolorna
pågår för närvarande analysarbete av det omfattande empiriska materialet i form av fältanteckningar,
transkription av fokusgruppsintervjuer och barnrepresentationer. Rapporten ger en summativ
deskriptiv bild av verksamheterna under projekttiden, samt pedagogernas tankar om den. Den lyfter
ett antal key findings avseende barns lärande, utforskande och lek med digitala lärplattor med ett
särskilt fokus på digital literacy: på vilket sätt kommunicerar barn och skapar mening med text och
tecken då de använder olika typer av språkappar, då de skapar egna stopmotion-filmer eller då plattan
blir en del av den fria leken på gården? Ett exempel ur den videoinsamlade empirin illustrerar hur
appar kan erbjuda miljöer för vila och lek då förskollärare didaktiskt designar för gemensamma
upplevelser bland annat genom att projicera appar på rörelserummets vägg och tak vilket blir världar
som barnen får gå in i och utforska. Andra exempel visar hur barn kontinuerligt väljer att kommunicera
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med teckensystem såsom bild, ljud, animationer, färg och symboler och hur de då blir mer kompetenta
i sin kommunikation med varandra och med pedagogerna – deras multimodala representationer
uppfattas här som avancerade och intressanta av förskollärarna. Vi kan också se hur kommunikation
är viktigare än konvention vad gäller just användning av begrepp. Även om barnen behärskar korrekta
begrepp väljer de egna påhittade ord – vad som sägs blir här viktigare än hur det sägs. Empirin visar
generellt att de digitala lärplattorna används i alla olika aktiviteter under förskoledagen, inne såväl som
ute av de äldsta såväl som de yngsta barnen. Ett exempel ur fokusgruppssamtalen visar hur barn i
samband med invänjning kan positionera sig som kompetenta producenter av digital media, vilket
förskollärarna menar kan underlätta introduktionen till förskolans verksamhet. Ett annat exempel visar
hur man arbetar med programmering. Dessa exempel och många fler illustreras i bild och text i
rapporten som även presenterar de kapitel och forskningsartiklar som redan publicerats inom projektet
samt redovisar de publikationer som är under författande.
Uppsala Kommun satsar för närvarande på att utveckla sina digitala lärmiljöer. Inköp av digitala
lärresurser har gjorts och görs även nu och kompetensutveckling i och om digitala lärmiljöer har
genomförts. En tydlig forskningsanknytning har hittills saknats vilket detta projekt syftat till att åtgärda.

PRESENTATION AV FORSKARE
 Forskningsansvarig: Susanne Kjällander, fil. Dr. Stockholms Universitet
 Forskningsmedarbetare: Farzaneh Moinian, fil. Dr. Uppsala Universitet

UPPSTART
Följande punkter stod som grund i ett inledande skede vid projektets start i samverkan mellan IKTstyrgruppen för de kommunala förskolorna f.d. Vård och Bildning och forskarna från universiteten.

Projektets syfte och forskningsfokus
Eftersom alltfler förskolor köper in och börjar nyttja digitala lärplattor och andra typer av digitala
lärresurser i förskolan är det högaktuellt att utvärdera vad detta innebär för förskolebarnen,
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pedagogerna och didaktiken. Syftet med forskningsprojektet blir att undersöka och utvärdera
förskolans digitala lärmiljöer – och då främst barns och förskollärares arbete med digitala lärplattor.
Detta för att skapa en förståelse för förskolebarns lärande, utforskande och lek i en digital lärmiljö samt
för att skapa en grund för framtida fortsatt, systematiskt utvecklingsarbete.

Forskningsupplägg och tidsplan
Då projektet iscensattes skrevs ett möjligt forskningsupplägg fram. Det såg ut som följer:
En förfrågan om deltagande i projektet går ut till alla förskolor på de kommunala förskolorna i Uppsala
och intresserade förskoleavdelningar skickar in intresseanmälan varefter några lämpliga
förskoleavdelningar väljs ut utifrån några givna parametrar. En introduktionsfilm designas och
information och fullmakter, eller informerade samtyckesblanketter, skickas ut till föräldrar. Först då alla
fullmakter samlats in iscensätts videoobservation av förskoleverksamheter såväl som
fokusgruppsamtal med förskollärare och förskolechefer. Det empiriska materialet bearbetas och
resultatet av analyserna av det empiriska materialet återförs efterhand till såväl kommun som förskolor
(formativ utvärdering). Resultatet av analyserna av det empiriska materialet rapporteras i form av en
slutrapport (summativ utvärdering) och projektet rapporteras löpande i vetenskapliga artiklar, på
nationella och internationella konferenser, på föreläsningar, i böcker och i studentuppsatser. Projektet
har presenterats och fortlöpande uppdaterats på en hemsida kopplat till Uppsala Kommuns hemsida.
Projektet har även presenteras via sociala medier och grupper på internet samt i media.

Preliminär tidsplan

HT 13

Presentation och initiala möten

X

Utskick av fullmakter

X

Fokusgruppsamtal med förskollärare

X

X

Fokusgruppsamtal med förskolechefer

X

X

Videoobservation av förskoleverksamhet

X

X

Analysarbete och skrivarbete

VT 14

X

HT14-15

X

Presentation av preliminära forskningsresultat

X

Analys- och skrivarbete med slutrapport

X

Urval och medverkande förskolor
Tillsammans med IKT-styrgruppen skickades en förfrågan om deltagande i forskningsprojekt ut till alla
kommunala förskolor i Uppsala. Kriterier för att få söka var att det skulle finnas tillgång till en lärplatta
i barngruppen/förskolan samt att de ansökande skulle vara tillsvidareanställda pedagoger i arbetslag.
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De urvalsparametrar vi sedan satte upp var:

Avdelningen ska
ha en lärplatta

Intressanta,
spännande och
kreativa
projektidéer, tankar
om att utvecklas

Ett helt arbetslag
ska kunna följas
och utvecklas

Spridning vad
gäller:







användning
erfarenhet av arbete med
digitala lärplattor
barnens åldrar
plats (kultur, landsbygd,
ekonomi)
konkurrensansatta
områden

Utifrån dessa ansökningar avgjorde vetenskaplig ledare och projektansvarig i samråd med förskolans
IT-didaktiker och IKT-styrgruppen för de kommunala förskolorna vilka förskolor som skulle ingå i
projektet.
De medverkande förskolorna var en eller två avdelningar på följande förskolor:





Myrgångens förskola
Årstaparkens förskola
Väpnarens förskola
Kullens förskola

Samverkan
Privata sektorn – Forskarna samarbetar med den privata sektorn i form av ett spanskt företag ”Chilibite
SL” som med sitt varumärke ”Chilikids” utvecklar applikationer för digitala lärplattor med ett specifikt
fokus mot pedagogiskt arbete i förskoleverksamhet i Sverige.
Offentliga sektorn: Utbildningsradion, UR. Mot slutet av projektet inleddes ett samarbete med UR för
att ta fram en app för förskolebruk. Appen döptes till Tripp trapp träd.
Akademi – Stockholms Universitet, (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Department of
Education, Institutionen för data- och systemvetenskap), Uppsala Universitet, Designs for learning,
Learning Design Lab, Didaktik Design, Förskoledidaktiska forskargruppen.
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RELATERAD FORSKNING
Fil. Dr. Susanne Kjällander har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om digitala lärresurser i förskolan:
Digitala pekplattor och lärskvenser i förskolan, vilket följeforskade ett kommunalt projekt som heter
AppKnapp. Peka, lek och lär i förskolan.
Fil. Dr Farzaneh Moinian har iscensatt ett forskningsprojekt om digitala lärplattor i förskolan i Uppsala
Kommun vid ett tidigare tillfälle.
Tidigare har Dr Kjällander även arbetat inom projektet LearnIT – digitala lärresurser och learning
design sequences i svensk skola – brukarperspektiv om digitala lärresurser i förskola och skola. Ett
annat relaterat forskningsprojekt lett av Dr Kjällander är Gnistan – entreprenörskap i utbildning – ett
projekt som bland annat undersökte hur förskolor i Uppsala skapade entreprenöriella lärmiljöer, ofta
med hjälp av digitala lärresurser.

Teoretiskt perspektiv
Forskningens upplägg bygger på ett nytt perspektiv på lärande, speciellt utvecklat för att studera barns
lärande i lärmiljöer såsom förskolan1. Det teoretiska ramverket som teorin bygger på är socialsemiotik
(se till exempel van Leeuwen, 2005) och multimodalitet (se till exempel Kress, 2010). Perspektivet
kallas Design för lärande (se till exempel Selander, 2008) och bygger på en syn på interaktion,
meningsskapande och lärande som teckenskapande multimodala aktiviteter.
Detta multimodala designteoretiska perspektiv möjliggör beskrivningar, tolkningar och analyser av
detaljerade aspekter av teckensystem såsom gester, tal, skrift, bilder, kroppspositionering, ljud och
färger (se till exempel Kress & van Leeuwen, 2001). Perspektivet betonar kommunikation i situerade
aktiviteter och fokuserar den transformationsprocess (se till exempel Selander, 2009 eller Selander &
Kress, 2010) som barn och vuxna engagerar sig i. Perspektivet har utvecklats just för att förstå lärande
i det digitala gränssnittet – alltså den yta där människa och maskin möts. Produktionen eller
representationen av information och kunskap, snarare än receptionen av detsamma är således
studiens fokus.

Metodologiska överväganden
Olika metoder för insamling av empiriskt material har använts i studien. Vid flera tillfällen på varje
utvald förskola har situationer dokumenterats med fältanteckningar, ljudupptagningar, foton och
videofilm. Ett formulär för datainsamling har fyllts i vid varje tillfälle.
Dokumentationen analyserades med syfte att låta innehållet guida fokusgruppssamtalen med
pedagoger/chefer. Materialet har även transkriberats i ett så kallat multimodalt transkriptionsschema
för att generera forskningsresultat. Analysen görs med hjälp av det designteoretiska
lärandeperspektivets analysverktyg Modell för undervisning och lärandeprocesser som tagits fram i
samarbete med UR.
Modellen presenteras på nästa sida.

1

Se forskarna presentera teorin online på UR:s serie Didaktikens verktyg, www.ur.se.
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Den metod som använts i studien har gemensamma drag med andra metoder, såsom etnometodologi
(Garfinkel, 1984) och interaktionsanalys (Jordan & Henderson, 1995). Med ett designteoretiskt
perspektiv på lärande blir det viktigt att kunna dokumentera barns interaktion så att olika teckensystem
kan dokumenteras samtidigt (Kress et al., 2001; van Leeuwen, 2005; Selander, 2009). Videofilmat
forskningsmaterial av förskolans verksamhet öppnar upp för ett synsätt där tal bara är ett av många
sätt att kommunicera (Jewitt, 2009) och därför kan alltså teckensystem som rörelser, skärmaktivitet
och musik dokumenteras samtidigt. Detta är mycket viktigt i detta projekt eftersom många av barnen
kommunicerar mer med andra teckensystem än just talat språk. För att öka studiens validitet och
reliabilitet användes flera olika metoder, såsom videoobservationer, fältanteckningar,
fokusgruppssamtal och ljudupptagningar. Detta ökar chanserna för en mer nyanserad såväl som
djuplodande analys. Här ska också nämnas att studien i sig givetvis ger upphov till observatörseffekter
i och med att vi med våra filmkameror befunnit oss i förskoleverksamheten vilket på många sätt kan
påverka barnens och pedagogernas beteende.
Utvalda delar, så kallade ”critical incidents” (Tripp, 1993; Flanagan, 1953) av det insamlade
videomaterialet har analyserats multimodalt med hjälp av speciellt utformade transkriptionsscheman
där olika teckensystem transkriberats i olika kolumner. Dessa har sedan översiktligt tolkats med hjälp
av konceptuella analysbegrepp representerade i perspektivet Design för lärande.

Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådets God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2005; 2011) har legat till grund för och
genomsyrat hela forskningsprojektet. Forskarna har hela tiden följt de forskningsetiska principerna
gällande information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. Det viktigaste har här varit att vara
noggrann med att barnen hela tiden verkat acceptera vår närvaro och filmkameran. Vid varje tillfälle
har barnen tillfrågats och godkänt filmning och har de sedan, trots det, dragit sig undan eller på annat
sätt visat obehag har filmkameran genast stängts av och vi har då dragit oss undan. Vi har använt en
liten handhållen kamera utan golvstativ, sladdar och mickar. Bild- och ljudkvaliteten har på bekostnad
av detta blivit sämre, men det viktigaste har hela tiden varit etiken och att inte påverka barnen negativt.
Informerat samtycke (Robson, 2011; Vetenskapsrådet, 2005; 2011)) har varit grundläggande vilket
innebär att alla vårdnadshavare informerats om projektet via informationsbrev samt via veckobrev och
föräldramöten och fått en fullmakt att skriva på. De har informerats om att de när som helst kan välja
att avsluta deltagandet, men det har inte hänt i detta projekt. För att skapa kontakt och trygghet för
föräldrar och barn har jag funnits med i förskoleverksamheten även då de digitala lärplattorna inte
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använts, som vid sångstunder, samlingar och matsituationer samt funnits med vid såväl hämtning som
lämning med chans att svara på vårdnadshavares frågor. Alla deltagare är anonymiserade i
forskningsresultaten och varken barns, föräldrars eller pedagogers identitet kan spåras. Barnens
namn finns bara på fullmakterna och inga kodnycklar har upprättats. Det empiriska materialet förvaras
inlåst och används enbart i forskningssyfte. Fingerade namn som används i rapporten är tagna från
topp-100-listan för vanligaste namnen bland barn i Sverige.

Projektets resultat
Forskningsprojektet använder sig av en kvalitativ metod (främst fokusgruppssamtal och
videodokumentation) och resultaten blir därför kvalitativa till sin karaktär. Översiktliga transkriptioner
av såväl filmat material som ljudupptagningar presenteras här i löpande text. Rapporten ger dels en
deskriptiv bild av verksamheterna under projekttiden, dels presenteras pedagogernas tankar om
verksamheten. I denna rapport ges därför en översiktlig deskriptiv genomgång utifrån projektets
uppsatta forskningsfrågor. Mer djuplodande analyser återfinns bland annat i forskningsartiklar
publicerade i olika akademiska tidskrifter.
ANVÄNDANDET INFÖR PROJEKTSTART: EN POTENTIELL TRANSFORMATION AV PLATTAN
SOM REDSKAP
Alla förskolor ombads beskriva hur de använde de digitala lärplattorna nu samt hur de skulle önska
använda dem under projekttiden. I en ansökan beskrevs det nuvarande användandet enligt följande:
”Vi använder plattan såhär: 1) den pedagogiska dokumentationen genom att både barn och pedagoger filmar
och fotograferar med plattan samt söka information, 2) i arbetet med de barn som har ett begränsat tal och 3)
vi har arbetat med att barnen ska utrycka sig med plattan.”

I en annan ansökan lyftes följande användnings- och utvecklingsområden:
”Vi tycker att lärplattan öppnar upp nya möjligheter till utveckling och lärande i förskolan. Vi vill vara
medforskande pedagoger med barnen och tillsammans med lärplattan, ger det oss en ny form av samspel i
lärandet. Den är ett pedagogiskt verktyg som underlättar påvisandet av barnens eget lärande. Vi kan använda
den både inomhus och utomhus. Barnen kan själva använda lärplattans kamera till både stillbilder och film och
kan direkt se sig själva på skärmen. De kan också lösa problem tillsammans, öva turtagning och hålla en dialog
under tiden då de använder lärplattan. Den möjliggör för barn och pedagoger att dela med sig av sina
erfarenheter, tankar och berättelser på ett enkelt och kreativt sätt. Lärplattan lyfter verksamheten då den ökar
samspelet mellan barn och pedagog.”

Flera beskrev hur den digitala lärplattan var pedagogens redskap i nuläget men att de önskade att
den skulle bli barnens redskap under projekttiden – man tänker sig därmed en transformation av
plattan som redskap där barnen får agens, eller handlingsutrymme i aktiviteterna. Dessa beskrivningar
blev en utgångspunkt för designen av de första fokusgruppsamtalen där forskarna i samtalet
utmanade förskollärarna i just denna transformationsprocess de själva uppgett som ett potentiellt
utvecklingsområde.
FOKUSGRUPPER ALLMÄN BESKRIVNING
En del i fältarbetet har varit att iscensätta fokusgruppssamtal. Detta är en intervjuform där ett samtal
med flera personer hålls med fokus på ett visst begrepp, en viss fråga eller en viss upplevd situation i
barngruppen – ofta med inslag av gemensamt studerande av filmklipp från empirin eller med hjälp av
den digitala lärplattan som fysiskt föremål att visa på och diskutera kring. I samtalen deltog till exempel
förskollärare, pedagogistor, ateljeristor, förskolechefer och barnskötare samt forskare. Alla
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deltagare har godkänt sitt deltagande i en blankett för informerat samtycke. Vem som säger vad blir
inte viktigt här – istället är det gruppens samlade tankar som analyseras. Ett försök att skapa ett större
samtal mellan de olika fokusgrupperna gjordes där forskarna återkopplade critical incidents i det
transkriberade resultatet för att diskutera det igen i samma eller i en ny fokusgrupp. När alla
fokusgruppsamtal var avslutade iscensattes ett stort fokusgruppsamtal på Uppsala Kommun med alla
förskollärarna. Alla fokusgruppssamtal har dokumenterats med hjälp av ljudupptagningar men även
fältanteckningar av samtalen har ägt rum. Alla samtal har transkriberats i sin helhet och ett urval av
sekvenser har studerats mer i detalj – i syfte att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
URVAL AV EMPIRISKA EXEMPEL: KEY FINDINGS
Här lyfts ett antal kortfattade resultat som här presenteras i en deskriptiv resultatredovisning. Ett urval
har gjorts där fokus varit att lyfta fram sådant som inte tidigare lyfts i liknande diskussioner och
publikationer. Analyserande och diskuterande resultatredovisningar återfinns i projektets
publikationer, vilka presenteras senare i texten.

Skapande och utforskande med plattan som ett komplement till hemmets
digitala aktiviteter
Förskollärarna i denna studie förhåller sig till diskursen att förskolan ska erbjuda något annat än
hemmet. De menar att hemmen är så digitala att förskolan inte behöver ta på sig uppgiften att vara ett
komplement till hemmet och erbjuda barnen den digitala världen. Istället blir det en utmaning att visa
barnen vad man kan göra med plattorna utöver det som sker i hemmet, istället för det som barnen
själva brukar göra med plattorna hemma. En förskollärare säger:

”-Vi har ju inte samma barn idag som förr, då måste ju
även vi förändra oss. Men hur kan man följa barnen?
Vad ska skillnaden vara mot hemmet?”
” Det ser lite olika ut med spelandet. Hemma försvinner
de i spelandet. Då vill vi erbjuda något annat, inte bara
spelande.”
” Vi ska erbjuda andra saker också, andra spel än
hemmet. Men vi har inte kommit så långt, vi har det
behovet, men vad vill vi egentligen pedagogiskt med
arbetet med plattorna?”

I de olika fokusgrupperna växer två olika tankegångar fram kring digitala lärresurser i förskolan. I
vissa områden med något lägre socioekonomisk status (SES) lyfter pedagogerna att förskolan kan
bli ett komplement till hemmet genom att erbjuda barn i förskolan digitala verktyg som barnen inte
har tillgång till hemma. Sedan datorerna introducerades i skolan för många år sedan har detta skäl
lyfts som ett argument under beteckningen ”demokratiaspekten” (Pedersen, 1998; Jedeskog, 2000).
Detta handlar något förenklat om att alla barn i ett demokratiskt samhälle ska bjudas in i en digital
värld – skolan skulle tillse att barnen fick använda digitala resurser i skolan. Numera finns digitala
resurser såsom datorer och lärplattor även i hem med låg SES varvid begreppet ”app-gap” (jämför
McDowell, Stevenson & Mabbott, 2014) istället diskuteras. Här handlar det inte längre om att tillse
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att alla barn har tillgång till hårdvaran utan att alla barn bjuds in till en digital värld av kvalitet: dvs
mjukvaran har för första gången blivit en aspekt att ta hänsyn till och
förskolan laddar således ner appar av hög kvalitet med en barn- och lärandesyn som stämmer överens
med Lpfö-98/10 samt med intersektionalistiskt korrekta perspektiv: dvs man överbryggar inte en digital
klyfta generellt utan man överbryggar en mjukvaruklyfta: ett ”app-gap”. Vi ser nyanser i diskussionerna
kring detta beroende på upptagningsområde, där förskolan i ett område med lägre socio-ekonomisk
status kan tänkas fylla denna viktiga uppgift, medan förskolor i ett högre socioekonomiskt område inte
riktigt uttrycker det som ett argument. Där sägs istället plattan vara en så naturlig och integrerad del
av barnens liv hemma att det skulle vara olämpligt att inte erbjuda digitala resurser i förskolan.
Under projektets gång förändras vårdnadshavarnas syn på de digitala lärplattorna. I början av
projektet säger pedagogerna att ämnet är kontroversiellt och att föräldrar kan ifrågasätta arbetet med
plattorna i förskolan; gällande bland annat syfte, skärmtid och risker. I slutet av projekttiden är
föräldrarna ”med på tåget”, som förskollärarna uttrycker det, och det enda de kan fråga om eller oroa
sig för är vilka typer av appar som används – och då främst för att de önskar ladda ner samma appar
till lärplattan i hemmet.
”Barnen är de som kommer med nya saker och
vi hakar på det som de är intresserade av.
Samhället baseras på datorer men det betyder
ju inte att alla barn har tillgång till en dator
hemma. Vissa har kanske allt hemma. Tillgång
till allt. Men alla har inte det och då är det. Då
kan jag känna att då är det ju bra att vi har det
så att man i alla fall kan haka på lite med sina
kompisar. Vi ska vara en del av det, men sen
kanske man inte behöver ha fri tillgång till att
sitta och spela Temple run, det får inte bli en
spelmaskin.”

Förskollärare uttrycker tydligt att de inte är intresserade av att låta barn sitta ensamma och spela spel
på den digitala lärplattan, utan att de i alla sammanhang önskar iscensätta kollegialt arbete med
plattorna. Detta diskuteras vidare i nästa stycke.

Begreppet tillsammans och turtagning
På samtliga förskolor finns en eller ett par plattor per barngrupp och förskollärarna pratar om att de
inte önskar en framtid där varje barn har en egen lärplatta i förskolan, inte sällan med hänvisning till
en skrivning i läroplanen: ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på
att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.”
(Lpfö-98/10, s 6). I ljuset av detta är det för många otänkbart med barn som sitter ensamma med den
digitala lärplattan och det är också något som nämns: det är det kollektiva lärandet man strävar efter
även då man arbetar med digitala lärmiljöer. En förskollärare uttrycker det enligt följande:
”Man måste inte alltid ha vinna-förlora-tänk utan vi gör tillsammans, för det är så vi jobbar.”
”Yey, det är vi tillsammans som fick par. Korten samlas inte på hög hos var och en, man gör tillsammans.”
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När pedagoger didaktiskt designar en aktivitet med plattan som resurs är de mycket noggranna med
att sätta interaktionen i centrum – och då är det inte den digitala grässnittsinteraktionen mellan resurs
och barn som blir viktigast utan den mellan barnen. Denna interaktion pågår i det, som jag tidigare
skrivit fram som det vidgade digitala gränssnittet (Kjällander, 2011). Kollaboration, turtagning och
samarbete blir centrala begrepp i fokusgruppsdiskussionerna om plattan i verksamheten.

”Begreppet ”tillsammans” blir här viktigt. Det är inte ”du
och spelet” utan ”vi och spelet”.
”De är kompetenta vad gäller turtagning men de vill inte
sitta och vänta på varandra. Alla kan hjälpas åt.”

Man eftersträvar ett gemensamt meningsskapande och då upplevs i många fall den digitala lärplattans
skärm vara för liten. Detta råder förskollärarna bot på genom att projicera skärmens bild.

Projektion erbjuder visualisering och gemensamt meningsskapande
Projicering av spel erbjuder gemenskap i det digitala gränssnittet. Förskollärarna berättar om hur
projektionen erbjuder en annorlunda och en utökad interaktion när barnen tillåts röra på sig i samband
med spelet utan att störa det. Projektionen på väggen gör att fler barn kan delta, och ger även en
längre arbetsstund då barnen kan vila en stund och samtidigt fortsätta vara med och titta. En
förskollärare säger:
”Det blir en interaktion mellan kroppen, tidigare erfarenheter, varandra och spelet. Man ska arbeta tillsammans.
Det är en samarbetsarena. På förskolan, då jobbar vi tillsammans kring det.”

Särskilt då syftet med en aktivitet är socioemotionellt
lärande kan den gemensamma bilden underlätta och
visualisera abstrakta ord och känslor. Förskollärarna
berättar om hur känslor som representeras,
visualiseras och utforskas i appar återkopplas i andra
sammanhang såsom i samtal runt lunchbordet, i
konfliktlösning och i samlingen. Eftersom appen är
konsekvent i hur en känsla beskrivs i bild, ljud och ord
så skapas en gemensam utgångspunkt och förståelse
för respektive känsla. Detta medför att det blir än mer
viktigt att appen som används i detta syfte är av hög
kvalitet med ett innehåll som överensstämmer med
förskolans läroplansskrivningar och förskollärares syften. Att samtala om känslor anses vara ett sätt
att uppnå harmoni i barngruppen – ett annat kan vara att på olika sätt arbeta med det som ibland
ramas in av begreppet mindfulness. Var detta kan vara i förskolans verksamhet exemplifieras nedan.
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Ett meningserbjudande om mindfulness?
Till skillnad från tidigare forskningsprojekt (Kjällander, 2014) iscensätts i detta projekt ofta lugna
aktiviteter med de digitala lärplattorna, projektorer och högtalare. Med hjälp av appar, bilder och filmer
som visar till exempel stjärnhimlen, ett akvarium eller ett naturlandskap menar pedagogerna att de
didaktiskt designar för mindfulness. Förskollärarna själva menar att de gör det bland annat som ett
svar på det som ibland benämns ”spektakelkulturen”. Själva projektionen på tak, väggar och golv blir
ett meningserbjudande för barnen att träda in i och engagera sig i eller njuta av. En pedagog säger:

”Det blir som en härlig fond för teater där
barnen kan kliva in och vara i!”

Scenerna i UR:s app Tripp trapp träd är estetiskt

trapp träd är estetiskt vackra
och designade för att pedagoger
ska kunna projicera dem på väggar,
golv.

projicera dem på väggar, tak och golv.

vackra och designade för att pedagoger ska kunna

tak och

Generellt märks också en skillnad över tid under projektets gång då aktiviteter med de digitala
lärplattorna blir lugnare och tystare – färre konflikter finns med i det empiriska materialet som samlats
in mot slutet av projekttiden. Förskollärarna har även hittat sätt att låta den digitala resursen användas
som en språngbräda för finmotoriskt svåra övningar för de allra yngsta barnen i förskolan.

Engagemang i gränssnittet mellan det fysiska och det virtuella
Pedagogerna lyfter plattans appar som lättanvända. Många har läst och tagit till sig metoden Att skriva
sig till läsning (Trageton, 2014) och menar att barnen har lättare för att skriva med pekfingret på en
lärplatta än med en penna på ett papper då det inte kräver finmotoriska färdigheter på samma sätt.
Olika typer av skriv-appar används också i verksamheten. Även rit-appar används och något som
diskuteras som en fördel är att dessa appar är förlåtande, på det sätt att det inte går att färglägga
utanför figurens linjer.
Liksom tidigare forskningsprojekt (Kjällander, 2014)
finns en fascination för gränssnittet mellan den
fysiska och den mer digitala världen. Barnen skapar
estetiska uttryck med inspiration av de digitala
världar de bjuds in i.

UR:s app Tripp trapp träd är kopplad
till barnprogrammet med samma namn
som sänds på Bolibompa.

Det empiriska materialet visar hur barn vill leka det
de spelar på plattan. De kan iscensätta populära
appar i sin lek, med hjälp av olika teckensystem
såsom ljud, musik, gester såväl som med fysisk
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rekvisita i form av gosedjur och leksaker. På samma sätt önskar barnen spela spel och göra aktiviteter
på plattan som ramas in av de lekar de helst leker för närvarande. En fokusfråga i fokusgruppsamtalet
gällde ömsesidigheten eller dikotomin mellan de fysiska och digitala aktiviteterna. Förskollärarna
menar att de får en ytterligare arena att interagera med barnen och locka fram deras engagemang.
De är noggranna med att poängtera att man genom att lyssna in barnen, upptäcka deras intressen
och följa såväl som utmana dem kan hitta sätt att möta deras behov. En pedagog uttrycker det såhär:

”Det glittrar ju till i nästan alla barns ögon när plattan kommer
fram. Den kan erbjuda en aktivitet som barnet inte gillar i fysik
form…”
”Då kan barnen tycka det är kul i verkligheten också. Ett vanligt
pussel är svårare att göra. Vrida-momentet kan vara för svårt
rent fysiskt. Har man klarat av ett pussel på lärplattan kanske
man stärks och känner att man klarar av att sitta med ett riktigt
pussel på bordet...”
”Man kan inte göra fel, inte förstöra!”

Även om förskolebarn skriver på de digitala lärplattorna
så innebär just det digitala skrivandet något av en
besvikelse för förskollärarna.

Barns engagemang i bokstäver och meningar på plattan uteblir
Förskollärarna har ett stort intresse för barns tecken- och textproduktion på de digitala lärplattorna.
Många pratar om Att skriva sig till läsning-metoden och om sina förhoppningar att barnen ska tycka
att det är lättare att skriva på plattan och därmed lära sig läsa snabbare (Westman & Hultin, 2014).
Barnens egna initiativ och lustfyllda
engagemang med bokstäver och text på de
digitala lärplattorna uteblir dock. Inga
tangentbord har handlats in och någon lyfter
detta som en möjlig orsak till att barnen
nästan undantagslöst väljer att skriva med
penna och papper. Några förskollärare
uttrycker istället barnens inställning såhär:

”Man vill inte slösa bort tiden på att skriva
när man väl har plattan.”
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Detta bekräftas också av det videoempiriska materialet där barn, som ges valet, menar att de hellre
vill göra andra, roligare saker än att skriva när de använder plattan. Vad gäller språket finns dock en
tydlig tro på de möjligheter som infrias med plattan vad gäller just flerspråkighet. Om detta handlar
följande stycke.

Potential för flerspråkighet
I fokusgruppssamtalen uttrycker förskollärare hur mycket de uppskattar att plattan kan läsa upp en
saga på ett barns modersmål på ett sätt som de aldrig hade klarat av utan plattans hjälp. De menar
att de aldrig skulle våga sig på att läsa eller skriva på till exempel arabiska, men att de nu i till exempel
memory-appar, rit-appar och sago-appar kan låta barnen prata in ord på sina hemspråk och sedan
dela med sig av i barngruppen. På så sätt menar en förskollärare att barnets hemspråk kan få högre
status bland kompisarna.
De diskuterar även fördelarna med att vissa appar har engelskt tal vilket gör att barn leker med
engelska begrepp.
”Att ganska små barn uttrycker sig med engelska ord som
man gör till svenska. Alltså dom pratar om scora, alltså
att man får poäng.”
”Mm, ja just det.”
”Mmmm.”
”Man failar.”
”Ja, just det faila är ju något såntdär väldigt tydligt.
”Levla. (Skratt)”
”Jamen, att… det måste ju också hända nånting med
språket som är lite annorlunda...”
”Ja.
”…än… rim och ramsor…”
”Ja. De behöver ju inte utesluta varandra men...”
”Nej, nej, nej.”
”Men barnen måste ju ändå känna sig ganska fria att... att göra nya ord då tycker jag, att de förstår då, att de här
orden kan man ju möta…”
”Ja, mmm.”
”…använda till nåt.”
”Och det möter ju vi och det digitala upp för, det finns ju jättemycket forskning som visar att barn… att barn blir
tvåspråkiga, skriftligt…”

I fokusgrupperna uttrycker förskollärare en osäkerhet och en oro inför barns språkutveckling när nu
digitala medier blivit en stor del av deras vardag. De lyfter de sjunkande resultaten i internationella
mätningar av barns språk och diskuterar medias bild av att detta har med svenska barns användande
av datorer, surfplattor och mobiltelefoner att göra. Förskollärarna slits mellan att å ena sidan vilja vara
uppdaterade och hålla sig a’jour med barnens språk och bjuda in barnen i ett modernt språkbruk och
å andra sidan att känna att de bör lära barnen ett korrekt språk.

Plattans begränsade kapacitet försvårar arbetet och kräver organisering
Något som pedagogerna i alla fokusgrupper upplever som problematiskt och som diskuteras är att de
digitala plattornas lagringsutrymme gång på gång blir fullt. De har för dåligt minne för den typen av
arbete som utförs i en förskolegrupp där ibland 20 barn delar på en platta.
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Förskollärarna menar att de begränsas i onödan i sitt användande då de inte kan spara barnens foton,
filmer, digitala berättelser och andra typer av dokumentation i den utsträckning de egentligen önskar.
Åtgärder för att lösa detta problem handlar om att föra över information till separata hårddiskar,
stationära datorer eller digitala portfolios. Planer om att köpa nya plattor med större minneskapacitet
samt att undersöka molnlagringstjänster diskuteras också.
Detta begränsar även antalet appar som kan laddas ner på plattorna. I tidigare forskningsprojekt och
i början av detta forskningsprojekt befann
sig många förskollärare i den ibland så
kallade ”app-djungeln” där man ibland
relativt oreflekterat laddat ner en uppsjö av
gratisappar. Det finns oerhörda mängder
appar som beskrivs som pedagogiska och
plötsligt har man flera hundra som ligger
sida efter sida på plattans ”skrivbord”. Det
blir tydligt att bristen på minne på plattorna
blir tvingande på så sätt att förskollärare
tvingas ta bort appar som inte används till
förmån för nya som de vill ladda ner. De
appar som finns kvar sorteras i samma
veva in i olika mappar – på följande bild ser
vi hur en av förskolorna sorterat sina.
På fotot nedan finns ingen mapp för ”Programmering”, vilket mot slutet av projektet dök upp i några
av förskolegrupperna som studerades. Detta är nämligen något som mer och mer lyfts i förskolans
verksamhet, vilket presenterats i nästa stycke.
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Programmering i förskolan
På en av förskolorna programmerar pedagogerna och barnen tillsammans. Programmering finns inte
ännu inskrivet i förskolans läroplan men kan motiveras av andra skrivelser som också presenteras av
en av förskollärarna i en presentation på nätet2.

Barnen programmerar i olika appar på de digitala lärplattorna: Fix the Factory (där syftet är att öppna
en dörr) och LightBot jr (som handlar om att tända lampor på olika ställen), Constructabot (här
programmerar barnen en bana som en robot ska köra) samt Scratch jr (där barn programmerar sina
egna sagor och spel).

Förskolläraren beskriver syftet med aktiviteterna såhär:
”Alla barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för att det är människor som ligger bakom datorernas,
maskinernas och robotarnas handlingar.”

Förskolläraren menar att det fanns ett stort intresse för att styra dessa robotar och komma fram till
olika lösningsförslag. Här blir reciprociteten mellan det fysiska och det digitala tydligt. Förskolläraren
designar didaktiskt för att barnen ska kunna skapa i ett vidgat digitalt gränssnitt där inte bara den som
sitter med plattan framför sig är delaktig. Därför projiceras plattans skärm på väggen.

2

”Fram fram sväng vänster – Programmering i förskolan.” https://www.youtube.com/watch?v=mqksSqaG_Sc

20

Ett exempel lyfts där några barn som tittade på programmeringen av lampor plötsligt ställde sig upp
och provade att tända och släcka lampan i taket på riktigt. Andra exempel illustrerar hur barnen bygger
robotar i olika material (såsom trolldeg och plusplus) samt hur de spontant och plötsligt engagerade
sig i ”robotdans”.

Med hjälp av pedagogen skapades fysiska banor
med tusch på papper eller med hjälp av laminerade skyltar som kunde läggas i en bana såväl inomhus
som utomhus. På dessa fysiska banor kunde sedan roboten ta sig fram på det sätt barnen i
Constructabot programmerade den att gå på.
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Ett annat exempel som går att härleda till tidigare
forskning (Kjällander & Moinian, 2014) visar hur
barn gör motstånd mot appens eller pedagogens
didaktiska design, genom att välja att använda
appen till något annat än det avsedda. Pedagogen
berättar hur barnen, då de programmerade i
Scratch jr började skapa en saga med figurerna
istället för att programmera dem. Förskollärarens
tolkning vad här att i de mer styrda
programmeringsapparna fokuserade barnen på att
lösa den givna uppgiften. Barn som använde appar
med friare ramar började istället kontextualisera och
med sin fantasi hitta på nya sammanhang för
figurerna.
Programmering kommer troligen att bli ett vanligt sätt att arbeta med digitala lärplattor i förskolan. Än
så länge saknas arbetsbeskrivningar kring detta men i och med att den nationella IT-strategin
implementeras under 2016 så kommer troligtvis tydligare direktiv kring vad man som förskollärare ska
göra med de digitala resurserna.

Avsaknad av direktiv avseende arbetet med de digitala lärplattorna
I ett av fokusgruppsamtalen diskuteras bland annat vad det är som ibland håller arbetet med de digitala
lärplattorna tillbaka. De beskriver hur de befinner sig i en snabb förändringstakt där mycket förväntas
av dem men att de upplever att de vet för lite om digitaliseringen för att veta hur de ska förhålla sig.
Någon nämner föräldrars (och egen) oro för skärmtid och frågor såsom strålning, stress och
stillasittande diskuteras också. Vid ett tillfälle pratar en grupp förskollärare och en
modersmålspedagog önskan att få styrning och guidning kring arbetet med plattorna.
”Såna frågor tänker jag kring nu, alltså vad handlar det här om egentligen, handlar det verkligen om ekonomi det
där eller är det något annat?”
”…och vad är det vi väntar in? Är det forskning? Är det att få ett godkänt?”

Det finns ingen kvalitativ forskning som visar att användande av digitala lärplattor är dåligt för barn på
något sätt. Dock måste här nämnas att de digitala plattorna har funnits så kort tid att vi inte vet mycket
om dess effekter på barn och deras hälsa. Här blir det tydligt att förskollärarna skulle önska någon typ
av forskning eller några direktiv som kan lugna föräldrarna. Det är också tydligt att de önskar sig någon
typ av vägledning, guidning eller arbetsbeskrivning med fokus på de didaktiska frågorna
(vad/hur/varför) kring användandet av digitala lärplattor. Många har länge väntat på en nationell IKTstrategi som så många andra länder redan har infört. I mars 2015 lämnar Skolverket ett förslag på en
nationell IT-strategi till regeringen (Utbildningsdepartementet, 2015), där bland annat programmering
ska skrivas fram som något som ska implementeras i förskola och grundskola. Kanske kan den
nationella IT-strategin för utbildning vara det som förskollärare i detta projekt eftersträvar eftersom
svensk utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

ANVÄNDANDET I SAMBAND MED PROJEKTAVSLUT: EN TRANSFORMATION AV PLATTAN
SOM REDSKAP
När nu projektet är avslutat framgår det tydligt att en transformation har skett i två aspekter. För det
första har de digitala lärplattorna blivit barnens egna redskap, där de tillåts använda plattorna på egen
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hand i många olika situationer och miljöer. En annan aspekt handlar om hur användandet
transformerats från att cirkulera kring pedagogiska lek- och lärspel i olika ämnen till att bli ett integrerat
verktyg i transdisciplinära aktiviteter såsom skapande, estetik, utforskande och lek.

VIDEOMATERIAL ALLMÄN BESKRIVNING
Den största delen av det empiriska materialet består av videodokumentation. Ett etiskt förhållningssätt
har varit det viktigaste i insamlandet av empiriskt material i barngrupp i förskolan. Alla barns
vårdnadshavare har godkänt sitt deltagande i en blankett för informerat samtycke och vid varje tillfälle
har vi frågat barnen om de tillåter vår närvaro. Vid varje tillfälle då kameran har slagits på har vi frågat
barnen om vi får filma dem. Om de sagt ja, men med andra teckensystem visat sig tveksamma på
något sätt, har vi avstått från att filma. Det som videoobserverats har varit representativt för aktiviteter
och principer inom den referensram inom vilken observationen ägt rum (Rosenstein, 2002). Här
studeras barns vardagliga lärmiljö – det som skiljer är forskarnas närvaro, vilket givetvis påverkar.
Forskarna har tittat på allt filmat material, men endast ett urval sekvenser har transkriberats enligt en
multimodal transkriptionsmodell och analyserats i detalj – oftast i syfte att publicera resultat i
vetenskapliga sammanhang. Här illustreras ett urval empiriska exempel – som inte tidigare
presenterats – och några reflektioner kring dem.

URVAL AV EMPIRISKA EXEMPEL: KEY FINDINGS
I detta stycke lyfts ett fåtal centrala resultat som får exemplifiera det stora datamaterialet med några
konkreta nedslag. Exemplen är deskriptiva till sin karaktär. Mer analyserande och diskuterande
resultatredovisningar finns i projektets andra publikationer.

Plattan som en kameleont i ett vidgat digitalt gränssnitt
Tidigare forskning och undersökningar (såsom till exempel Statens medieråd, 2015) visar att barn
redan innan de börjar förskolan ofta besitter
erfarenheter av digitala resurser: de spelar spel på
sin platta hemma, de tittar på filmklipp, filmer och
barnprogram i plattan och de skriver, ritar och läser
i olika appar. Hemma används alltså den digitala
plattan mest för att spela spel och titta på rörlig film,
medan den i förskolorna i Plattan i mattan används
för en uppsjö av andra saker. Den digitala lärplattan
kan liknas vid en kameleont. Plattan blir nämligen
det barnen vill att den ska bli just i stunden. Det
empiriska videomaterialet visar hur ett barn vill leka
med ljus och då blir plattan en ficklampa, ett annat
barn vill leka tandläkare och då blir plattan ett
tandläkarbord med olika instrument. Nedan ser vi
barn som vill fotografera fotspår i snön på
förskolegården med plattan som då blir en kamera
och några andra barn som leker korvkiosk då
plattan blir en kastrull.
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Barnen befinner sig i det som i tidigare forskning
kallas för det vidgade digitala gränssnittet
(Kjällander, 2011). Det är inte begränsat till det
fysiska gränssnittet där ett förskolebarns finger
möter den digitala lärplattans pekskärm. Istället
vidgas gränssnittet här till att inkludera till exempel
ljud i rummet, kompisars frågor och leksaker.
Gränssnittet är tillåtande på så sätt att alla bjuds in
oavsett var man sitter. Plattan är tålig och det går
nästan inte att göra fel: de flesta apparna är
förlåtande (när barnen färglägger går det tex inte
att måla utanför linjerna). Plattan är mobil och kan
användas till nästan vad som helst var som helst.
Barnen interagerar i det digitala gränssnittet med
hela kroppen – detta gäller särskilt de yngre
barnen.

Plattan som övergångsobjekt, tröst eller verktyg under introduktion/inskolning
I samband med inskolning används de digitala plattorna ibland i barngruppen. Nyinskolade barn visar
sin saknad och frustration genom tårar och gråt – något som kan smitta av sig på övriga barn i gruppen.
Barnen tröstas då av förskollärare med olika typer av
fysisk tröst; såsom kramar, smekningar och klappar
(se till exempel Cekaite, 2015; 2016)). Detta sker inte
sällan för att vuxna har en stark vilja att beröra barn
vid gråt. Men i denna empiri finns även exempel på
förskollärare som uppmuntrar barn att använda de
digitala lärplattorna – kanske i en avledande manöver.
Det som förskollärarna lyfter och det som vi forskare
sett är också att barnet i denna situation uppmuntras
att positionera sig som kompetent och försätts i ett
”görande”, i ett producerande av tecken på den
digitala lärplattan, istället för att passivt ta emot
förskollärarens tröst. Det som Cekaite (se till exempel
2015; 2016) lyfter som en maktobalans där barn
måste inordna sig i den tröstande kramen undviks alltså – på gott och ont kan man tänka. En möjlig
tolkning är även att plattan kan fungera som ett slags modernt övergångsobjekt (Winnicott, 1981) i
övergången mellan hem och förskola eftersom plattan och dess appar ofta finns i hemmet.
Statens medieråds senaste undersökning Småungar och medier (2015) visar att nästan 4 av 5 barn i
2-årsåldern har tillgång till en platta i hemmet. En fråga som lyfts i media är här vad som händer med
barns språk då de arbetar med digitala lärplattor. Några exempel på det lyfts i följande stycke.

Kreativ, snabb kommunikation och nya ord
I det digitala gränssnittet skapas nya ord. Ett sådant är Filibonka, som verkar vara en
sammanblandning av till exempel Filimundus, Bolibompa och Toca Boca. Det används för flera (eller
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möjligtvis alla) spelappar i en av de yngre barngrupperna. Även de äldre barnen är kreativa och skapar
nya ord. Vi kan här se hur kommunikation är viktigare än konvention vad gäller just användning av
begrepp. Även om barnen behärskar korrekta begrepp väljer de egna påhittade ord såsom
substantifierade verb för att underlätta kommunikation – vad som sägs blir överordnat och hur det
sägs underordnat vilket följande exempel kan visa:
Sex barn i femårsåldern spelar ett spel som går ut på att dela
frukt på olika sätt med olika redskap. Även de barn som befinner
sig i det vidgade digitala gränssnittet och som alltså inte når
pekskärmen är delaktiga i spelet. De ger förslag/order på vilket
redskap som kan användas. De säger till en början:
”Använd värjan. Ta pistolen.”
Då alla de barn som fysiskt positionerat sig nära den digitala
lärplattan pekar och drar på skärmen börjar de som inte riktigt
når fram höja sina röster och ropa:
”NEEEJ, INTE den där sprejaren! INTE den där skäraren! Ta den
där bombaren!”

Här blir till exempel begreppet ”sprejaren” tillsammans med en gest och ett ljud mer effektivt i
kommunikationen mellan barnen. Digital literacy innebär att barn ges möjlighet att utveckla sina röster
på många olika sätt. Som exempel kan nämnas hur barn gärna kommunicerar med bilder och
symboler (såsom emojisar) istället för ord, till skillnad från vuxna som oftare använder sådana
symboler tillsammans med ord för att ytterligare poängtera det redan sagda eller skrivna. Barn
kommunicerar hela tiden multimodalt i det digitala gränssnittet. Det förefaller alltså vara så att redan
barn i förskoleåldern har snappat upp att i den digitala miljön (jfr. sociala medier såsom chattfunktioner)
handlar allt om kommunikation: det går så snabbt att det viktiga blir att ett meddelande når fram i tid –
inte hur meddelandet är konstruerat. Barnen kan de korrekta uttrycken, men det är inte de som i just
denna spelsituation når fram och därför hittar barnen på ord som snabbare och lättare kan förstås av
den som sitter och spelar och därmed påverka spelets utgång. Det är tydligt att barnen deltar i
gränssnittsinteraktionen för att de vill att deras kompisar ska vinna spelet. Detta följs upp i följande
stycke.

Gemenskap, samarbete och komplimanger – men mest verbal interaktion om
turtagning
Förskolebarn som jobbar med digitala lärplattor gör det i grupp. Detta gäller nästan helt uteslutande.
Det vanligaste är att flera barn leker/spelar/utforskar plattans erbjudanden samtidigt. Det finns även
många situationer då ett barn förfogar över plattan på egen hand medan en liten grupp kompisar sitter
runt och engagerar sig ivrigt på distans. Det finns säkert tillfällen då ett barn sitter helt ensam med en
digital lärplatta (så som sker i hemmet), men inget sådant tillfälle finns representerat i det empiriska
materialet i denna studie. Barnen, som i vissa fall är så unga som 1 år, säger inte mycket då de
använder den digitala lärplattan. De kommunicerar med andra teckensystem såsom att peka,
gestikulera, knuffa, krama om och genom att utbringa diverse ljud som verkar betyda till exempel
beröm, ifrågasättande, varning eller medhåll.
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Flickor
och
pojkar
sitter
tillsammans och man ser inga
egentliga genusskillnader i deras
aktiviteter på plattan (jfr Statens
Medieråd, 2015) men det är
tydligt hur de (flickor såväl som
pojkar) värnar om att barn av
samma kön får ”vara nästa i tur”.
Det är faktiskt just när det gäller
turtagning som barnen pratar
som
mest
och
nästan
uteslutande använder sig av sitt
talspråk.
Det händer att det är tänkt att
turtagning ska ske med hjälp av
timglas vid barnens sida. Dem
kan barnen vända på ibland, men de är inte timglasen som reglerar turtagningen. I stället hittar barn
helt egna strategier för turtagning. Barnen gör färdigt en omgång var/ritar klart en teckning/ser ett helt
filmklipp eller vad det nu är barnen sysslar med för aktivitet. Ibland får ett barn spela lika lång tid som
det tar för ett annat barn att gå ett varv runt rummet. Ofta rinner
turtagandet i själva verket ut i sanden eftersom appen tillåter att flera
fingrar manövrerar redskapen, sk multitouch, så att flera barn kan
spela,
leka
eller
skapa
samtidigt. Även barn som inte
har fingret på skärmen är
delaktiga genom att ropa ut
förslag, komplimanger,
UR:s app Tripp trapp träd är
order och varningar.
designad för interaktion i grupp
I det videoempiriska materialet hörs sällan barnen
med multitouch.
kräva att få plattan, vanligare är uttryck som dessa:

”Nu är det din tur.
Varsågod.”
”Ja!”
”Vad bra du är Neo!”
”Mmm, han är inte dåligt.”
”Du fick en. Bra!”
”Vad bra du är Neo!”
”Ja, de e ja. Jaaaa, en hatt!”
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Följande stycke följer upp det faktum att barn inte kommunicerar så mycket i ord i den digitala lärmiljön,
utan att andra teckensystem används och uppmärksammas betydligt mer.

Förskolebarn utmanar design och förskollärare intresserar sig för digitala
representationer
Barn väljer kontinuerligt att kommunicera med teckensystem såsom bild, ljud, animationer, färg och
symboler och empirin visar att de då uppfattas som mer kompetenta i sin kommunikation med
varandra och med pedagogerna – deras multimodala representationer uppfattas här som avancerade
och intressanta av förskollärarna. Lek- och lärspel har
tidigare kritiserats för att hämma barns kreativitet på så
sätt att det finns ett rätt och ett fel svar i linjära, statiska
spelmoment. De appar som används i detta projekt är
istället designade för att möta barns frågor, deras
intressen och deras utforskande och de öppnar upp för
att barn hela tiden söker utmaningar. Några få appar i
detta projekt har flera rätt svar på samma fråga och en
inbyggd möjlighet för barn att testa sig fram – dessa
uppskattas och används av barn och pedagoger.

I UR:s app Tripp trapp träd finns
det flera rätt svar.

Hållbar utveckling och miljö är återkommande teman i förskolornas
verksamhet. I detta exempel vill barnen sopsortera även på plattan
och gör det i en app. Det är inte troligt att barnen skulle vilja
utmana regler om var man slänger glas respektive papper i
förskolans miljöstation men i appens sopsorterande händer det
omedelbart: ”Jag vill prova vad som händer om jag slänger fel!”

När ett barn kan allt i ett spel börjar barnet genast testa spelets gränser och utmana dess design.
Apparna svarar an på barnens utforskande. Barn har, i den digitala miljön, blivit så vana vid att styra,
bestämma takt och att kunna välja att de – med olika teckensystem – visar på en otålighet där de
klickar sig vidare i snabb takt. Många appar bygger på muntliga instruktioner, men eftersom barnen
själva kan styra och klicka sig vidare istället för att lyssna klart så kan spelet framstå som tämligen
obegripligt, som i följande exempel:
Det här är en karta, den kan du använda för att f…
Vi måste fortfarande utforska m…
För er säkerhet, håll utkik efter m…p…
Vi måste fortfarande utforsk…
Vi måste…
För er säkerhet, vänligen se u…
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Appar där barnen inte omedelbart förstår speldesignen väljs bort. Även mer avancerade appar som
tar en stund att starta (laddas) väljs bort av barnen, liksom spel med inloggning. När barnen väljer
själva är det således ofta enkla spel som spelas. Endast i de fall då en pedagog finns med och tvingar
barnen att vänta in, lyssna och begrunda informationen väcks ett intresse för att tillsammans förstå
vad spelet går ut på för att sedan spela det. Appar som bygger på ett narrativ kan ibland kräva en lång
introduktion men används mycket ändå. Barnen i detta projekt producerar sagor i högre grad än de
konsumerar dem. Om detta handlar nästa stycke.

Transdisciplinäritet och populärkultur i digitalt berättande
Det pågår en hel del arbete med digitalt sagoberättande i de studerade förskolorna. I digitala berättelse
vill barn gärna plocka in sina egna foton till bakgrunder och till ansikten till karaktärerna. Detta tillåter
flera appar och de framstår som de mest populära på förskolorna i Plattan i mattan.
I appar för digitalt berättande kan många tecken på lärande skönjas även om appen främst inbjuder
till lek. Barnens utforskande blir ibland transdisciplinärt (Palmer, 2011) där två eller flera ämnen möts
och transformeras till något nytt. För att nämna ett exempel prövas matematiska begrepp såsom
avstånd och riktning då barnen tar porträttfoton till sina karaktärer:
Luna, som står upp, visar, pekar och håller i den digitala lärplattan som här fungerar som kamera:
”Där, vänstra hörnet. Bra, längre avstånd. Nu: take a photo!
Stina hjälper till genom att gestikulera och visa ”vänster”
med hela kroppen:
”Långt avstånd på Luna. Det var alldeles för långt
avstånd. Prova. Om man inte provar så vet man
inte.”

I kalejdoskopet i UR:s app Tripp
trapp träd kan barnen kliva in med
hjälp av plattans kamerafunktion.

Här följer något som man skulle kunna kalla en transdisciplinär ”matematik-dans-lek” där barnen rör
sig framåt och bakåt och ropar ut begrepp som vänster, höger, längre avstånd, uppåt, nedåt etc.

Lykke: ”Nej, det kan inte duga, vi får ta
bilden igen. Om vi sätter den rakare så
kanske hela Luna kommer med. Hoppas
att det blir finare nu. Det där blir
jättebra.”

UR:s app Tripp trapp träd har tagit fasta på det
transdisciplinära och skapat möjligheter för
”naturkunskaps-geometri”.

Här ser vi hur barnen använder engelska uttryck i sin kommunikation – just för att appens skriftspråk
är engelska – detta är förstås inget nytt då många studier visar att barn som spelar dataspel lär sig
engelska och får ett bättre ordförråd (se tex Sundqvist & Sylvén, 2014) men det är intressant att det
sker även i unga åldrar. Barnens intresse och
diskussionen rör sig även inom området geografi, vilket kan bero på de olika världar de kan välja som
kuliss för sina berättelser. I följande exempel väljer barnen öknen och kommer efter en stunds
diskussion fram till att Egypten ligger i öknen.
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Ida: ”Öknen. Nej, den andra Egypten.
Egypten. Är det här Egypten?” Elina:
”Nej, det är öknen.” Ida: ”Näe, den andra
är öknen.” Ida: ”Näe, öken är Egypten.”
Ester: ”Det här är öknen.” Ida: ”Egypten,
där finns det pyramider.”Elina: ”Vi har
inte väljt gubbe än.”
De letar länge efter en lämplig kropp till
någon som befinner sig i öknen. Tillslut
hittar de en brun klänning som alla väljer
till sina porträttfoton.
Ida: ”Åååååh, vad vacker. Det är viktigt
att man har kamel i öknen. Ja, kamel ska
man ha i öknen.”

Barnen blandar kontinuerligt på liknande sätt in sina lekar och sina tidigare erfarenheter i de digitala
berättelserna. Förskolebarn, som tills för några år sedan ansågs agera slumpmässigt i det digitala
gränssnittet, visar här hur de istället gör mycket noggranna val då de positionerar sig som producenter
av digital media.
Rut: ”Jag ska vara Elsa!”

Så inleder ett barn en aktivitet där hon tillsammans
med två kompisar omsorgsfullt väljer ett passande
vinterlandskap som påminner om Arendal i filmen
Frost och sedan kropp med kläder som i så hög
glad som möjligt överensstämmer med de kläder
prinsessan har på sig. Det är mycket vanligt att
populärkulturen letar sig in i barns digitala
representationer på detta sätt.
Digitalt berättande i förskolans kontext handlar givetvis ofta om sagor och då kommer frågan om vad
som utgör en saga givetvis upp:
När barnen har lekt och gapskrattat en lång stund i den digitala miljön säger pedagogen:
”Vad handlar er saga om?”
Kevin: ”Näe, det ingen saga.”
Pedagogen: ”Nu har ni fått leka länge och prova alla figurer men nu undrar jag: vad behövs för en saga?”
Kevin: ”En massa ord.”
Ali: ”En berättelse.”
Kevin: ”Nu ska vi välja figurer.”
Musiken som är förvald spelar snabbt och högt. Barnen försöker överrösta den.
Pedagogen: ”Hur börjar en saga då?”
Ali: ”Det var en gång… Vi måste stänga…”
Musiken stängs av och genast börjar barnen framförhandla en saga. Pedagogens porträtt dyker upp i galleriet,
och plötsligt bjuds hon in i sagan och tilldelas repliker, men först efter att hon fått en rolig kropp som barnen
skrattar vilt åt. Sagan spelas in, rubrik sätts och barnen meddelar att de är nöjda och att de har så himla kul.
Men avslutningsvis säger Kevin:
”Den blev inte bra. Dom blir aldrig perfekta.”
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Här finns det många intressanta detaljer att titta närmare på. En sådan är hur den något hysteriska
musiken verkar hämma barnens berättande. När den stängs av lämnar barnen lekandet och går in ett
sagoberättande med fokus på en representation som kan sparas och visas upp. Samtidigt bjuds
pedagogen in, vilket kan vara ett sätt för barnen att på ett lekfullt sätt göra motstånd mot att ha tvingats
lämna leken för sagans skull. Den sista repliken får här illustrera den omsorg med vilken barn skapar
sina digitala produkter. Trots att barnen transformerat och format sina foton och figurer, deras rörelser
och sagans handling om och om igen anser de att det kunde ha blivit ännu lite bättre.

Det är också intressant att se hur det barnen gör på plattan letar sig in i de berättelser de gör på
förskolan. Så kan vi till exempel se hur karaktärerna i de mest använda apparna skrivs ut på papper,
lamineras, läggs i sagopåsar eller sätts upp på väggar.

Digitala miljöer för meningsskapande, lek och utforskande
På vissa förskolor i projektet arbetar man mycket med film, på andra inte alls. På en av förskolorna
skapar barnen själva filmer av stillbilder i så kallade stop-motion-appar. Här kan en projicerad
skärmbild bli bakgrunder till filmer med gosedjur i huvudrollen: det blir här ett mycket enkelt och
effektivt sätt att jobba
med kulisser och
iscensättning av
berättelser.Istället för
smartboards används
alltså små bärbara
projektorer för att
projicera bilden som
visas på den digitala
lärplattans skärm. Ett
exempel ur den
videoinsamlade empirin
illustrerar hur appar kan
erbjuda miljöer för vila
och lek då förskollärare
didaktiskt designar för
gemensamma
upplevelser bland annat genom att projicera appar på rörelserummets väggar, golv och tak vilket blir
världar som barnen får gå in i och utforska.
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På en av förskolorna finns ett stort rörelserum med projektor där multimodala landskapsbilder
projiceras och bjuder in barnen till världar att utforska och leka i. Ett snöoväder har utforskats vid
tidigare tillfällen och då höll barnen upp böcker ovanför huvudet för att undvika att få snö i håret.

Denna gång projiceras ett regnoväder med ett tillägg i form av ett externt ljud: åska. Detta blir ett
meningserbjudande som barnen genast svarar an på.
Ida: ”Åskan låter!”
Alla barnen skriker och springer från regnovädret som projiceras på väggen.
Alla: ”Hjäääääälp!”
Ida: ”Det regnar. Det är åskan, det är farligt.”
Alla barnen håller händerna över huvudet. Några av barnen springer och gömmer sig. Plötsligt förvandlas
madrassen framför bilden till en vattenpöl som alla hoppar och ramlar i och de ropar om vartannat:
”Vi blir blöta!”
Pedagogen: ”Ska vi dansa i regnet?”
Alla barnen dansar, sjunger och plaskar i regnet.

Barnen lever sig in i de olika världar som projiceras och det är tydligt att appens multimodala uttyck
inspirerar barnen till utforskande och lek. I samma stund som ett barn fantiserar och ropar ”Det finns
ormar i vattnet!” så är kompisarna med i fantasin och sticker fram fingrar som blir bitna av ormar och
fiskar och måste plåstrats om. Tidigare forskning visar att elever använder bilder, gester och ljud på
ett sätt som lärare inte alltid uppmärksammar varvid barnens lärande och kunskapande riskerar att bli
osynlig (Kjällander, 2011). Forskningen visar hur lärare ibland positionerar sig som förskollärare i en
digital miljö för att kunna utforska tillsammans med barnen. Just det gör pedagogerna här: de utforskar
världarna tillsammans med barnen. Barnens tankar, lärande och kunskaper synliggörs då
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pedagogerna följer deras intressen och uppmärksammar deras uttryck i form av gester, kroppsliga
bilder, rörelser och verbala uttryck såsom sång, ljud och tal. Detta gemensamma meningsskapande
möjliggörs just av den stora bilden, vilket även nästa stycke ger exempel på.

Multimodalt gemensamt utforskande av emotionella begrepp och känslor
Ett memoryspel projiceras på väggen i en yngrebarnsavdelning och spelet som handlar om känslor
sätter igång många processer i barngruppen. Ett av barnen visar ett starkt intresse för begreppet
”rasande” och vill – men törs inte – utforska känslan närmare.

Pedagogen: ”Ska du ha hjälp med att hitta det andra kortet för rasande?”
Melvin: ”Jamen den andra är där, men jag vågar inte.” Han gestikulerar och gömmer ansiktet i händerna: ”Jag
vågar inte.”
Iris: ”Jag vågar!” Hon går fram till projektionen och trycker på rätt kort som vänds och en röst säger: ”Om någon
slår sin hund eller skadar någon som är mindre och försvarslös: Då blir jag rasande!”
Pedagogen: ”Kan ni bli rasande nån gång?”
Melvin: ”Vad gör man då’rå?” Pedagogen och Iris säger något samtidigt.
Melvin: ”Vad gör han då’rå? Vad gör han då’rå? Nej, men vi kan ju inte. Hur gör man då’rå?” Pedagogen: ”Aha,
få se då. Hur gör man då?”
Melvin: ”Jag vet inte.” Barnen och pedagogerna tittar på varandra under en stund. Melvin: ”Sådär, då. Sådär
gör man.” Han pekar på bilderna och morrar högt.
Pedagogen: ”Har du inte blivit arg nån gång?”
Melvin: ”Nä. Hur gör man då’rå?”
Pedagogen: ”Få se då, hur gör du med handen, Melvin?”
Melvin spänner sin kropp, hoppar upp och ner och hytter med handen. En lång diskussion om vad som kan göra
en person rasande följer där pedagogerna såväl som barnen bidrar med egna erfarenheter av när de var
rasande och av hur det känns att vara rasande.

Hade barnet suttit självt hade det starka intresset kanske fått ge vika för rädslan, men projektionen
erbjuder ett gemensamt meningsskapande där förskolläraren lugnar, visar och tillsammans med
barnen leker och dramatiserar känslouttryck. Även det faktum att förskolläraren kunde styra takten i
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spelet genom att avvakta med att vända på brickorna tillåter eftertänksamhet i kommunikationen.
Möjligheterna med olika inställningar diskuteras vidare nedan.

Språk- ljud och takt-inställningar erbjuder meningskapande för fler
Många av de appar som används på förskolorna har olika möjligheter för att skräddarsy den för just
den verksamhet, det projekt eller de barn som för tillfället ska använda dem. Till exempel kan de flesta
spel spelas i ett långsamt tempo som ger utrymme för interaktion och diskussioner i grupp, ljud och
bakgrundsmusik kan stängas av eller varieras och det talade språket kan ändras till flera olika språk.
Det senare ger unika möjligheter att arbeta med språk som finns representerade i barngruppen men
inte i personalgruppen – vilket också lyfts i fokusgruppssamtalen. Här erbjuds barn med andra
modersmål än svenska att få träna på sitt eget modersmål (se också Petersen, 2015). och deras
vänner bjuds in att ta del av deras språk i aktiviteter såsom spel, musik eller högläsning. I följande
exempel är det engelska som modersmål som ställs in på plattan:

Pedagogen: ”Jag ser nu att vi kan ta den på
engelska, eftersom vi spelar med Liam”.
Malte: ”Mmm”.
Pedagogen: ”Man kan ju ändra. Vilket språk
vill du ha den på? Ska vi ändra?”
Malte: ”Ja.”
Pedagogen: ”Då gör vi så. Då trycker du på
den flaggan.” (Hon pekar på den svenska
flaggan.)

Härpå följer en stunds spelande där Mark översätter mellan sitt modersmål och svenska för att
kompisen ska kunna vara med spelet. I projektet finns även exempel på hur barn med andra
modersmål än svenska kan skapa egna läromedel såsom till exempel memoryspel eller sagor på sitt
eget språk. De blir producenter av digital media, vilket nästa stycke handlar om.

Barn med tydliga intentioner positionerar sig som producenter av digital media
Under den relativt korta period som digitala lärplattor funnits på förskolan har många digitala rutiner
eller traditioner skapats. På flera förskolor får barn i samband med sin födelsedag göra någon typ av
digital representation.
På en av förskolorna får barnet några dagar innan sin födelsedag fotografera med plattan. Därefter
presenteras bilderna på storbild och barnet får berätta om sina bilder, vad de förställer och varför hen
fotograferat. Barnet får här jobba med layout, färg, symboler, typsnitt och ramar för att skapa ett
collage av foton, symboler och text. I detta exempel jobbar Elsa med färg och layout på den text hon
just skrivit på plattan i en collage-app.
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Elsa: ”Den där rosa ska vara ovanpå. Jag vill inte att det som är runt ska
vara rosa men Elsa ska vara rosa. Så.”
Pedagogen: ”Snyggt! Är du nöjd?”
Elsa: ”Nej, jag vill ha mer… Barnet provar olika rosa nyanser och skrattar
samtidigt varefter hon väljer en färg.”
Elsa: ”Men jag vill ha den. Där.” Hon väljer en annan ram.
Pedagogen: ”Kolla in vad coolt! Och titta när du har valt, vad du kan!”

UR:s app Tripp trapp träds ledord är just
”Från lärande konsument till lekande
producent”.

Här blir barnen designers som producerar digital media och
de får välja innehåll såväl som design. Det är tydligt att även
de yngre barnen på förskolan har bestämda idéer om hur de
vill presentera sina kunskaper, tankar och känslor. Detta går att koppla till tidigare forskning som visar
att när barn tar del a information i en digital lärmiljö och positionerar sig som konsumenter så är de
ofta slumpstyrda, medan de när de positionerar sig som producenter av digital media är mycket
medvetna, noggranna och har tydliga intentioner med sina val – såsom denna tvååring som vet precis
vilken nyans som bäst representerar henne på födelsedagen (det är samma nyans som på tröjan hon
bär). Genomgående i materialet ser vi även att barn använder appar för något helt annat än det
appdesigners och förskollärare didaktiskt designat för. På så sätt kan egentligen vilken app som helst,
som har spännande ljud, bli ett musikinstrument för de allra yngsta som allra helst engagerar sig i
teckensystemet ljud och musik (Kjällander, 2014).

Meningserbjudande QR-koder

I UR:s app Tripp trapp träd kan barnen
spela musik på löven.

QR-koder är något som används i utforskande såväl inne
som utomhus. Det händer att en barngrupp går på
skattjakt och upptäcker närområdet med hjälp av
uppsatta QR-koder som guidar dem på en tur utomhus.
På en av förskolorna finns QR-koder uppsatta i barnens
höjd och med hjälp av plattan kan barnen scanna koden
för att få upp till exempel en filmsnutt med sång, dans
och rörelser.
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Plattan kan alltså bli
såväl en skattkarta
som en
gympainstruktör. För
barnen och
pedagogerna är
plattan ett verktyg
som följer med barnen
genom deras vardag
på förskolan, vilket
följande stycke får
illustrera.

Den digitala lärplattans meningserbjudanden sträcker sig utanför det digitala
gränssnittet
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Något som framkommer genomgående i studiens empiri är hur barnen såväl som pedagogerna ser
den digitala lärplattan som ett verktyg bland många. Plattan packas ner i dramatenvagnen och följer
med ut i skogen, den används i sandlådan, den ligger bland almanackor, namnlistor och kameror i
korgen på gården och bland utklädningskläderna i hemvrån, där den används som spegel.

Apparnas innehåll i form av till exempel bilder, ljud, symboler, foton
och musik blir meningserbjudanden för barnen att utforska samma
fenomen utanför det digitala gränssnittet. Musikappar kan plötsligt
väcka ett intresse för att musicera även med fysiska instrument.

UR:s app Tripp trapp träd ska inte hålla kvar barnen i appen
utan uppmuntra dem att gå ut och utforska om det till
exempel finns larver och insekter i barken i naturen.

Så kan de till exempel bli sugna på att utforska om appens småkryp finns i buskarna på förskolegården
eller i förskolans slutna kretslopp. Med hjälp av mikroskopsappen söker de bland plantorna som växer
där inne.

Detta kan innebära en didaktisk problematik då en förskollärare kan ha iscensatt en stunds utforskade
med digitala resurser, inte sällan genom att låna andra avdelningars plattor för att få ihop ett antal
plattor. Då barnens intresse avviker från skärmen till att fokuseras på småkryp i naturen väljer
förskollärare i samtliga liknande händelser att följa barnens intressen. Pedagogerna visar ett starkt
intresse för barnens sätt att uttrycka sig på den digitala lärplattan, vilket vidareutvecklas i nästa stycke.

36

Förskollärares äkta engagemang och utforskande tillsammans med barnen

Plattan och dess användarvänliga och
inbjudande
digitala
gränssnitt
möjliggör även för de allra yngsta
barnen att uttrycka sig med många
olika teckensystem såsom bild, ljud,
animationer, färg och symboler. Det är
inte ovanligt att de har med sig
kunskaper om hur man redigerar
bilder eller kommunicerar med emojis
hemifrån. Förskollärare visar ett stort
intresse för barnens multimodala
representationer som uppfattas som
avancerade
och
vackra
av
förskollärarna.

I ett annat empiriskt exempel ser vi en pedagog och tre två-åringar som utforskar sina röster i en app
som förvränger rösten. Rösterna ska användas i en film och både pedagogen och barnen utforskar,
jämför, testar och leker med sina röster när de spelar in.
Anton: ”Hallå hallå?” Anton
pratar mot plattan och speglar sig
i skärmen.
Pedagogen: ”Det är som en
lustiga-huset-spegel. Har du gjort
den där förut?”
Anton: ”Nej. Hallå. Hallå. Ho!”
Pedagogen: ”Då kan du välja här.
Den där fyrkantiga. Då får du
robotröst. Ja. Du visste! Om du
håller där så kan du prata där.”
Anton: ”Hallå! Hallå! Nä! Hallå!”
Pedagogen: ”Och nu kan du
lyssna där.”
”Hallå! Hallå! Nä! Hallå!” (spelas
upp med robotröst). Barnen och
pedagogen skrattar högt.
Pedagogen: ”Du låter som en
robot.”
Freja: ”Jag vill också prova.”
Pedagogen: ”Ja. Här tror jag låter du som vanligt, här blir det piff och puff-röst, här blir du som en björn och här
är ju robot.”

Många av ovan forskningsresultat har alltså implementerats i Utbildningsradions app Trip trapp träd
som designats för att användas i förskolans verksamhet.
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Tripp, trapp träd – forskningsresultat transformerade till en app

Under projektets gång
har Fil Dr. Kjällander
haft ett nära samarbete
med Utbildningsradion,
UR. Syftet var att skapa
en app för barn i
förskolans verksamhet
med
stöd
i
de
forskningsresultat som
genererats
i
detta
forskningsprojekt samt i
Kjällanders
tidigare
forskningsprojekt
AppKnapp – peka lek
och lär i förskolan. Forskningsresultaten har presenterats på föreläsningar och workshops. Nedan
följer den konceptsbeskrivning som togs fram i början av år 2015. I slutet av året släpptes appen och
den finns nu för gratis nedladdning på bland annat AppStore.
Konceptbeskrivning – Förskoleapp Tripp Trapp Träd
Allmänt: Tripp, Trapp, Träd är ett utforskande spel. Miljön och karaktärerna ska locka barnet att vilja ta del av det
multimodala innehållet: lyssna, titta, och göra. Appen ska väcka nyfikenhet till en lärande lek, både i och utanför appen.
Genre: utforskande spel som bygger på ljud, bild och aktivitet.
Målgrupp: barn 3-5 år Övergripande Vi ska göra det lustfyllt för barn att utforska. De ska känna sig trygga med att det
inte ”kostar” någonting att testa, och vi ska belöna interaktion med stark visuell feedback. Det är viktigt att det finns
balans mellan genomgående interaktion och struktur å ena sidan, och å andra sidan magi genom olika upplevelser och
uttryck. Konsekvens, tydlighet och stabilitet är viktiga faktorer för att barnen ska våga testa saker. Vi strävar efter ett
genomgående symbolspråk som låter innehållet och aktiviteten komma i fokus i appen, och en grafik som tydligt kopplar
ihop appen med TV - produktionen.
Särskiljande faktorer
 Ljud, bild och rörelse skapar lust och aktivitet. Appen blir en förlängning och fördjupning av barnens lärande
och tar leken även utanför appen.
 Stark koppling mellan innehållet i programmet och de interaktiva aktiviteterna i appen skapar en
helhetsupplevelse med interaktivt, multimodalt berättande och progression genom händelsekedjor.
 Flera teman i appen är kopplade till läroplanen och ska vara språkstärkande.
 Vi ska sträva efter “multitouch”. Vi designar inte för ett ensamt barn i första hand, utan för interaktion i
grupp. Det ska gärna vara flera händer på plattan samtidigt. Vad vi inte är ute efter är en ”socker-app”, alltså
ett fängslande spel som appellerar till att sitta själv med plattan i mycket långa stunder.
Ledord
 ”Från lärande konsument till lekande producent”
 Fritt fram för fina lösningar på utmaningar som skapar en levande känsla
 Vi vill gärna se flera förslag till övningar och lek-moment som barnen kan ta med utanför appen.
 Det finns sällan bara ett rätt, vi ser gärna öppna problem med flera möjliga lösningar.
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Chili Fish – samverkan som utmynnade i en transdisciplinär app

Under projektets gång pågick även ett samarbete med ett spanskt-svenskt appföretag samt med
Malaga Universitet. Syftet var att utveckla en transdisciplinär app för utforskande av natur och hållbar
utveckling för förskolans allra yngsta. Apptillverkarna tog löpande del av forskningsresultaten och
några av förskolorna testade betaversioner av appen under utvecklingen samt kommunicerade med
företaget via Skype.
Såhär skriver apptillverkarna:
“Chili Fish is a creative app that aims to bring the underwater world to children, stimulating their creativity in a
fun, relaxed and friendly atmosphere. Your children learn by interacting with the world. Chili Fish gives them
the opportunity to experiment, create, and discover new possibilities, all while having fun. Children who play
Chili Fish feel empowered to imagine, create, and learn.”
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Publikationer och andra presentationer
Inom ramen för projektet har flera olika typer av texter publicerats och fler är på gång. Nedan följer
några exempel på dessa.
BOKKAPITLET ”FÖRSKOLEBARN OCH DIGITAL LITERACY” I MEDIEPEDAGOGIK PÅ
BARNENS VILLKOR”
Med utgångspunkt i empirin från detta projekt har ett kapitel i boken ”Mediepedagogik på barnens
villkor” (2014) publicerats för Lärarförlaget. Kapitlet heter ”Förskolebarn och digital literacy” och
handlar om barns meningsskapande med språk och digitala lärplattor.
Ur en recension av boken på Pedagogiska Kullerbyttan (Linda Linder, 2014-10-10,
http://pedagogikframtid.blogspot.se, som godkänt publicering av denna text).
Så till forskningsperspektiv och etiska perspektiv.
Susanne
Kjällander
tar
tydligt
avstamp
i
ställningstagandet om det kompetenta barnet när hon
berättar hur hennes forskning visat att förskolebarn i alla
åldrar, även de allra yngsta -ettåringarna, har tydliga
syften med sina aktiviteter med den digitala lärplattan.
Hon visar med exempel hur små barn förstår filmens språk
när de får möjlighet att producera själva. Susanne tar
upp begreppet "emergent literacy" som för 30 års sedan
dramatiskt förändrade synen på barns literacy (läs och
skrivkunnighet) då man kunde visa att skriftspråket
synliggörs redan i de allra yngstas aktiviteter, att de
gradvis skaffar sig kunskaper om läsande och skrivande.
Susanne tar nu grepp om begreppet digital literacy och
beskriver att det handlar om
"..sociala
sammanhang
med
färdigheter
och
kompetenser för en hel uppsättning av samtidiga
kommunikationsformer, producera språk med hjälp av
alla de resurser som görs tillgängliga via exempelvis
lärplattor och internet. "
Hon menar att barns handlingsutrymme vidgas i den
digitala lärmiljön. En mycket spännande och viktig tanke
tänker jag! Susannes forskning visar att relationerna
mellan barn och vuxen blir, som hon beskriver det,
horisontella och att rollerna till och med bli ombytta där
barn och vuxna utforskar literacy och lär av varandra.
Jag tänker att det är mycket detta som pedagogerna
idag är rädda för. De tappar kontrollen och måste sätta
sig i barnens utforskande sits. Susanne ser i sin forskning
exempel på hur barnen designar nya ord, skapar
utrymme för att dela sina erfarenheter och att barn i
största del är producenter istället för konsumenter i
arbetet med lärplattan.
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FORSKNINGSARTIKEL PUBLICERAD I DEN VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTEN DESIGNS FOR
LEARNING
Fil Dr Susanne Kjällander har tillsammans med Fil Dr Farzaneh Moinian har en artikel utifrån
projektet publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Artikeln heter ”Digital tablets and applications in
preschool. Preschoolers’ creative transformation of didactic design.” och publicerades 2014. Den
finns online på Stockholm University Press. Här följer artikelns abstract:

Little is known about preschoolers and their engagement with digital
tablets. This article addresses this gap by drawing on findings from
two research projects. The aim is to illustrate how children make
meaning, transform and play while engaging with various
applications comprised by the materiality of the digital tablets.
Empirical video material has been multimodally transcribed and
empirical examples are framed by a design theoretical
perspective. Findings capture diverse experiences illustrating how
preschoolers creatively manipulate and playfully transform
didactic designs. The results illustrate how children´s self-initiated
play with application’s design shifts the balance of authority that
typically exists between adults and children, and the article
concludes in a suggestion of how the notion of play can be
understood with a design theoretical perspective.

FORSKNINGSARTIKEL INSKICKAD TILL DEN VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTEN HEKUPU
Fil Dr Susanne Kjällander har tillsammans med Fil Dr Farzaneh Moinian och Fil Mag Patrick Dorls
skickat in en artikel utifrån projektet. Här följer artikelns abstract:
Literacy in the twenty first century is growing fundamentally multicultural, multilingual and
multimodal. This article reports on what this changing conceptions of literacy means for mother
tongue teaching by exploring why, how and when mother tongue teachers in preschools use
digital technologies. Regarding language as a social practice, the article focuses on emerging
patterns of use of digital technologies in a Swedish large community providing empirical data
material from 10 mother tongue teachers working together with hundreds of children between
one and six years at preschools. Drawing on questionnaires and interviews this study explores
everyday practices and reflections of mother tongue teachers about integrating digital tablets
in their teaching activities with preschoolers. The study found significant differences in level of
digital technologies use among mother tongue teachers. What seems to matter is if the
teachers themselves are frequent and engaged users of digital technologies in their own
everyday lives. Most of the teachers reported that they are integrating digital technologies in
their teaching even though they have officially a restricted access to digital devices and
required both more education and technical support. They expressed a desire to use the digital
tablet as a tool to access and create knowledge that can exceed the textbooks by creating
an opportunity for innovation specifically for language groups which are not represented in the
majority context of teaching materials.
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VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OCH ANDRA TEXTER UNDER FÖRFATTANDE
Under början av år 2016 kommer Fil Dr Susanne Kjällander att publicera en artikel i Förskoletidningen
i ett temanummer om förskolans fysiska lärmiljöer. Artikeln handlar om den interaktiva/digitala lärmiljön
och fokuserar frågor som: Vad kännetecknar en digital lärmiljö i förskolan? Hur har den utvecklats
under de senaste åren? Hur ser framtiden ut? På vilket sätt kan digitala verktyg stimulera barnets lust
att lära? Vilka effekter har en mer digitaliserad lärmiljö för barns utveckling och lärande? Den avslutas
med en diskussion om möjliga farhågor och möjligheter.
Andra texter som är under författande är:





Forskningspaper om digital literacy inskickat till en Designs for learning-konferens
Kapitel i en forskningshandbok om multimodalitet och Designs for learning
Kapitel om digitala lärmiljöer i förskolan i en antologi i barn- och ungdomsvetenskap
Ett kapitel i en teori- och metodbok med fokus på förskollärarstudenter

TIDNINGSARTIKLAR OCH TV- OCH RADIOPROGRAM
Projektets preliminära resultat har vid flera tillfällen presenterats i media. Bland annat i form av en
filmatisering av en presentation på Förskolesummit (Stockholms Universitet/Stockholms
stad/Utbildningsradion) som filmades och som har sänts flera gånger på Kunskapskanalen.

FÖRELÄSNINGAR OM FÖRSKOLEBARN OCH DIGITALA LÄRPLATTOR
Fil Dr Susanne Kjällander har presenterat projektet och dess preliminära resultat i samband med ett
20-tal föreläsningar såsom Förskolans Rikskonferens på olika orter i Sverige, SETT-mässan, BETTmässan, Designs for learning, Sommarsymposiet, Centrum för barnkultur och Nordiska
förskolekonferensen. Det senare presenterades som följer på utbildningsförvaltningen efteråt
(publicering av texten har godkänts av Ida Salomonsson):
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En digitaliserad förskola öppnar nya möjligheter
Barn- och utbildningsförvaltningen | Publicerad 2015-09-10 | Västerås stads intranät | Ida
Salomonsson

Nordiska förskolekonferensen inleddes med föreläsningen Förskolan ”goes digital”. Med
stor kunskap och många exempel illustrerade och problematiserade fil.dr. Susanne
Kjällander digitaliseringen av förskolan.
I en inspirerande föreläsning om digitaliseringen av förskolan lyfte Susanne Kjällander, filosofie doktor i
didaktik, fram många exempel från sitt forskningsmaterial. Hon har drivit flera stora forskningsprojekt om
digitaliseringen av utbildning och två av projekten handlar om lärplattor i förskolan. Hennes föreläsning delades
upp i tre delar:
Barns lärande i digitala miljöer
Digitala infödingar?
Forskningsexempel på lärplattor i förskolan
- Det är intressant att lyssna till Susanne med all den kunskap hon besitter. Den nya tekniken är en naturlig del
av livet för dagens barn. Det är roligt att se hur den kan användas för att stötta barnens lärande och utveckling,
säger Jan Lindblom, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen.
Barns lärande i digitala miljöer
Susanne visar på hur lärandet i digitala miljöer inte alltid är lika tydligt som traditionellt lärande. Barnen
uttrycker sig inte enbart med tal och text utan använder till exempel ljud och färger i sina produktioner. När de
under forskningsprojekten studerade förfarandet har de konstaterat att barn ofta har en slumpartad
informationsinhämtning via lärplattor men att de däremot är väldigt noggranna och har en tydlig avsikt när de
själva skapar informationen.
Digitala infödingar
Barn som växer upp idag har alltid haft tillgång till digitala medier. Det gör att de är vana att använda sig av
digitala medier och det digitala språket blir som ett andra modersmål. Internetdebuten idag är vid tre
år.Susanne ger flera exempel på hur digitaliseringen av förskolan har gjort stora framsteg med lärplattor. När
hon nämner hur 3D-skrivare är på väg att öppna ytterligare dörrar i skapandet på förskolan stiger sorlet i
lokalen.
Exempel på användandet av lärplattor i förskolan
När Susanne berättar om hur användningen av lärplattor kan ser ut i förskolan målar hon upp en bild där det
digitala och analoga möts och vävs samman. Som när hon berättar om den lilla pojken som använder en
frisör-app för att skapa ljud, där de andra barnen kommer med riktiga tamburiner och tillsammans skapar en
orkester.

SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN
Inom ramen för projektet ”Plattan i mattan” har två självständiga arbeten publicerats under 2015. De
finns i sin helhet på DIVA. Här följer utdrag ur uppsatsernas abstracts och slutsatser.

Lärplattan i förskolan. Pedagogernas vän och fiende?
Cecilia Persson Coyne & Samira Andersson, 2015
Abstract: Lärplattan är ett nytt verktyg som används i förskolans verksamhet. Än så länge finns ett begränsat urval av
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forskning att tillgå. Syftet med detta självständiga arbete är att få mer kunskap och en djupare förståelse av pedagogernas
syn på samt deras uppfattning av lärplattans betydelse i förskolans verksamhet. För att uppnå detta har vi delat upp
studien i fyra delar: syfte, metod, resultat och slutsats. I syftet finns de frågeställningarna som ligger till grund för studien,
under metoddelen har vi beskrivit hur vi gick tillväga för att utföra studien då vi använde oss av intervju som
forskningsmetod för att samla in vårt empiriska material. I resultatdelen har vi analyserat vårt empiriska material utifrån
ett sociokulturellt perspektiv, där vi identifierade återkommande teman som var av intresse för vår studie. Utifrån
pedagogers utsagor har vi kunnat utröna hur bland annat scaffolding fungerar i användandet av lärplattor i förskolans
verksamhet och hur lärplattans placering av pedagogen blir en del av kulturen i förskolorna. I den sista delen, slutsatsen,
har vi summerat vad vi kommit fram till i studien och vad det har för betydelse professionen och oss som blivande
förskollärare. Sammanfattning av diskussion: Genom att koppla resultatet från våra intervjuer till vårt valda teoretiska
perspektiv, det sociokulturella perspektivet, kan vi se att lärplattan används som ett kulturellt redskap integrerat med
pedagogernas arbete med barnen i förskolans verksamhet. Utifrån våra intervjuer har vi kunnat konstatera att lärplattan
används flitigt på alla förskolor oavsett om de arbetar med en tydlig IKT-inriktning eller ej, dock används den på olika sätt…
På IKT-förskolorna arbetar pedagogerna på ett betydligt mer öppet sätt där barnen tillåts att på ett friare vis använda,
utforska och leka med lärplattan och dess olika funktioner…
De slutsatser vi kan dra från våra egna tolkningar utifrån våra informanters utsagor efter att ha utfört denna studie och
analyserat vårt empiriska material är följande: Otillräcklig aktuell forskning kopplat specifikt till lärplattan, Brist på
fortbildning inom lärplattans pedagogiska funktioner, Pedagogens osäkerhet kring lärplattan. Om lärplattan kan ses som
en vän eller fiende för pedagogerna i förskolans verksamhet råder det delad mening om. Det vi kunde utröna var att flera
teman var sammanlänkade och blev betydande för pedagogens personliga inställning till lärplattans vikt inom den
pedagogiska verksamheten.

”Barnen är ju redan där, de är ju hur nyfikna och intresserade som helst”: IKT i
förskolan
Jenny Ahlström och Anna Lesant, 2015
Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är avgörande när det gäller implementering
av IKT i förskolan samt hur arbetet med IKT kan integreras på ett kreativt sätt i den pedagogiska verksamheten. För att
försöka ta reda på detta har vi genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat medie/IKT-pedagoger för att kunna ta del
av deras tankar och erfarenheter. Resultatet visar att ledning och chefer som satsar på och prioriterar IKT är en viktig
aspekt. Att tid avsätts för regelbundna reflektionstillfällen är av mycket stor betydelse för att kunna utveckla arbetet med
IKT, ett arbete som måste förstås som en ständigt pågående process. Medutforskande pedagoger med ett nyfiket och
öppet förhållningssätt är en avgörande faktor för att IKT ska integreras på ett kreativt sätt i förskolans verksamhet. Studien
visar även på vikten av att barn ges möjlighet att utveckla digital kompetens för att kunna vara delaktiga i ett digitalt
samhälle.
Slutsatser: Vårt resultat visar att olika faktorer spelar in när det gäller implementering och utveckling av arbetet med IKT
i förskolan. Ledning och chefer som är intresserade av och satsar på IKT är en viktig aspekt. En annan viktig faktor är att
tillvarata pedagoger med särskilt intresse för IKT. Dessa nyckelpersoner eller ”eldsjälar” fungerar som inspiratörer och
utbildare, både internt och externt. Deras särskilda intresse för digitala verktyg gör att de kan gå i täten och driva arbetet
med IKT framåt. Även regelbundna kollektiva diskussioner och reflektioner i relation till hur de digitala verktygen
inkluderas i den pedagogiska praktiken kan förstås som en avgörande aspekt för att framgångsrikt implementera IKT i
verksamheten. Den viktigaste faktorn för att implementera och arbeta med IKT på ett kreativt sätt i förskolans verksamhet
är pedagogernas förhållningssätt. Det handlar om ett förhållningssätt som bottnar i en djup respekt för barns tankar, idéer
och erfarenheter. Att se barn som kompetenta medskapare av kunskap och göra dem delaktiga i kollektiva utforskande
processer. Barn behöver få tillgång till och själva experimentera med de digitala verktygen.
Det handlar även om att vara nyfiken på det nya och okända, vara öppen för förändringar och se möjligheter istället för
hinder. Digitala verktyg behöver fungera som komplement till övrig verksamhet. Vår studie visar även på att förskolor bör
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integrera IKT i den pedagogiska verksamheten så att barn ges möjlighet att utveckla digital kompetens för att kunna
kommunicera med andra människor, inkluderas och aktivt delta i samhället. En stor del av kommunikation och information
sker idag genom olika digitala medier och vår studie visar att pedagoger främst hittar inspiration och nya kunskaper via
olika sociala medier. Det handlar om ett kollegialt lärande, en ”dela med sig kultur” som bygger på prestigelöshet och
öppenhet vilket resulterar i ett enormt kunskapsutbyte.

Sammanfattande utmaningar och möjligheter

Ringar på vattnet i Uppsalas förskolor
Syftet med projektet var att utveckla de digitala lärmiljöerna inom Uppsala kommuns kommunala
förskolor i fd. Vård- och Bildning. Att så skett på de inblandade förskolorna är tydligt, men det är förstås
även önskvärt att ett projekt som detta ger ringar på vattnet i kommunen. Vi ser några exempel på
inspiration och spridning vilket här återges i punktform:












Det pågår ett ökat kollegialt utbyte mellan förskolor och inom förskolor i hur man kan arbeta
digitalt tillsammans med barnen och som stöd i dokumentationen.
Delandet av erfarenheter av arbetet med plattorna har ökat.
Workshops har hållits centralt för att sprida kunskaper om IKT i förskolans verksamhet
Mer IKT-erfarna pedagoger erbjuder stöd i arbetet med barnen till de pedagoger som inte är
lika erfarna användare av digitala lärplattor
Vikten av att varje pedagog har tillgång till en egen platta har synliggjorts och lyfts centralt
En ökad medvetenhet där kommunens förskolor fastställer att pedagoger är skyldiga barnen
att engagera sig i den digitala verkligheten – det är inte längre en fråga om att erbjudan en
digital miljö eller ej utan en fråga om hur de ska få tillgång till en digital miljö.
Pedagoger i projektet har deltagit på SETT-mässan med presentationer och workshops
Uppsalas pedagoger har i och med projektet fått en säkerhet i hur de beskriver och
argumenterar för sin pedagogiska verksamhet med digitala lärplattor
Digitala frågor integreras mer och mer som verksamhetsutvecklingsfrågor.
Det finns en stolthet i att vara delaktig och bidra i ett unikt forskningsprojekt med spridning
nationellt
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Fler ringar på vattnet förväntas under en lång tid framöver. En önskan skulle förstås vara att de
pedagoger som har ett uppdrag som handlar om att ansvara för IKT på respektive förskola läser denna
rapport och övriga texter som publicerats inom ramen för projektet och själv sätter upp ett antal
praktiska ”tips och råd” för användandet av de digitala lärplattorna på just sin förskola.

Avslutande kommentarer
Redan nu lyfter Förskolans läroplan vikten av att barn utvecklar ett intresse för bilder, texter och olika
medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. I mars kommer Skolverkets
förslag till regeringen om en Nationell IT-strategi med tydligare formuleringar kring digitala lärresurser.
Förskollärares såväl som förskolebarns arbete med sådana resurser kommer kanske att skrivas fram.
Många av de aktiviteter som Plattan i mattans förskolor redan engagerar sig i kommer här att
uppmuntras och programmering kommer att skrivas in som viktiga element i grundskolans kursplaner.
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