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Abstrakt 

“Creating worlds in the digital platform Green screen”  

- A content analysis of how digital tools can be used in preschool based on an 

  educational journal 

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg 

kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt 

utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, 

iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra 

inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i 

förskolan. Som empiriskt underlag valdes tidningen förskolan då stort antal 

pedagoger får möjlighet att läsa den. Resultatet av studien visar att undervisning 

med digitala verktyg i tidningen förskolan främst synliggör lärplattan med en 

särställning i vilket digitalt verktyg pedagoger kan bli inspirerade att undervisa med, 

även om en variation av digitala verktyg uttrycks. Resultatet visar även att 

undervisning med fördel kan ske genom kollektivt lärande, inte med ett barn i taget 

ensamt med ett digitalt verktyg. I undervisningen bör pedagoger vara närvarande 

och medforskande, vilket styrks av tidigare forskning inom ämnet. Pedagogerna bör 

dock fortfarande vara de pedagogiska ledarna och stötta barnen framåt i lärandet. 

Stort utrymme i tidningen förskolan ges åt inspiration i form av att redan med 

förskolebarn arbeta för att utveckla källkritiska förmågor, främst genom att 

manipulera bilder och filmer genom till exempel green screen och trickfilm. I 

tidigare forskning som presenteras i denna studie synliggörs inte källkritiskt arbete 

med förskolebarn med digitala verktyg, det kan därmed ses som denna studies 

särskilda bidrag till hur man kan arbeta med digitala verktyg för barns lärande i 

förskolan.  

Nyckelord 

Förskola, digitala verktyg, undervisning, designorienterat perspektiv, design för 

lärande, innehållsanalys. 
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1 Inledning 

I och med den reviderade läroplanen för förskolan är det längre ingen fråga om 

digitala verktyg ska vara en del i verksamheten utan istället om hur. Vidare står det i 

läroplanen att om arbetssätt och metoder varierar möjliggörs ett mångsidigt lärande 

hos barnen (Skolverket 2018). Att digitala verktyg och varierande metoder för 

inlärning är viktigt i förskolan står tydligt i läroplanen. Mindre tydligt är på vilket 

sätt och med vilka metoder de digitala verktygen kan användas. Utifrån våra 

erfarenheter vid verksamhetsförlagd utbildning och vid arbete i förskolan har vi 

uppmärksammat att lärplattor och projektorer utgör en majoritet av de digitala 

verktyg som används i förskolans arbete. På en förskola fanns en robot med i 

uppsättningen av digitala verktyg men den förblev stående på en hylla. Det kan bero 

på en kunskapsbrist i hur man kan använda roboten då tidigare forskning visat att 

pedagoger uttrycker ett behov av att utveckla sin egna digitala kompetens för att 

kunna erbjuda barnen ett lärande (Jernes, Alvestad & Sinnerud 2010). Det finns 

därmed ett behov av att erbjuda pedagoger kunskaper i hur digitala verktyg kan 

tillämpas i verksamheten. Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med 

kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. 

Varje dag möts människor av text i någon form som påverkar vårt tänkande och 

handlande. Antingen om man läser morgontidningen eller om man påväg till skolan 

eller arbetet möter text i reklamskyltar (Widén 2019). Sambandet mellan hur texter 

kan påverka människans handlande och att digitala verktyg är relativt nytt i 

förskolan väckte vår nyfikenhet om vad pedagoger får möjlighet att inspireras av när 

de läser en tidning riktad mot deras yrkeskår. Tidningen förskolan har därför valts 

som underlag för denna studie. Studien har sin utgångspunkt i begreppen semiotisk 

resurs, iscensättning och meningspotential. Semiotisk resurs är vilka digitala 

verktyg det skrivs om, det kan vara hårdvaror eller mjukvaror. Iscensättning innebär 

den omgivande förutsättningen för det digitala verktyget, till exempel 

gruppkonstellationer, fysisk miljö och pedagogers agerande. Meningspotential 

handlar om vilka erbjudanden som blir möjliga för barn i undervisningssituationer 

där de använder digitala verktyg med hänsyn till omgivande förutsättningar, det kan 

vara vad barnen erbjuds göra och lära med det digitala verktyget.  

För att introducera ämnet digitala verktyg inleds uppsatsen med att beskriva varför 

digitala verktyg har en plats redan i förskolan och varför det är viktigt att utveckla 

arbetssätt och metoder för att ge barnen de bästa förutsättningarna för ett liv i 

Sverige på 2000-talet. Det kan ha att göra med att 2018 hade 82 % av 2-4 åringar 

tillgång till Internet i hemmet. Samma siffra för 5-8 åringar var 95 %. Vidare hade 

80 % av 2-4 åringarna tillgång till surfplatta eller liknande i hemmet, samma siffra 

för 5-8 åringar var 84 % (Statens medieråd 2019). 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt förklaras varför digitala verktyg är en del av förskolans 

undervisning idag. Avsnittet innehåller även begreppsdefinitioner och beskrivningar 

av undervisning i förskolan för att förenkla vidare läsning av denna uppsats. 

2.1  Varför digitala verktyg 
Världen är i ständig förändring och det senaste århundradets globalisering har 

människors tillgänglighet till världen ökat markant genom bland annat den digitala 

tekniken. Idag på 2000-talet har vi robotar som styr hemmet genom våra röster, vi 

har internet som ger oss all information vi behöver genom bara ett knapptryck bort 

och vi kan förflytta oss till hela världen på endast några timmar. Det här påverkar 

såklart barnen som växer upp idag. Vallberg Roth (2015) beskriver nutidens barn 

genom begreppet världsbarn och menar att en ny kunskapspolitik formuleras. Det 

kännetecknas genom att barnen redan i förskolan invigs i det livslånga lärandet för 

att möta dagens krav på att ta sig fram i vårt globaliserade samhälle och göra 

Sverige till ett konkurrenskraftigt land. Den kunskap som krävs idag innebär bland 

annat att hantera världen som den idag ser ut (Vallberg Roth 2015).  
 

“Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla 

adekvat digital kompetens” (Utbildningsdepartementet 2017a, s. 6). Citatet är taget 

ur den Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och är ett av 

digitaliseringsstrategins delmål. Då världen är i ständig förändring och 

digitaliseringen sker med en hög utvecklingsfart används begreppet adekvat för att 

markera att kunskaperna som idag anses viktiga inte är statiska, i morgondagen kan 

andra kunskaper ges företräde. Ett grundläggande syfte med digitaliseringen och 

digitaliseringsstrategin är demokratiaspekten. Oavsett vilken bakgrund varje individ 

i skolväsendet kommer ifrån ska alla barn ha rätt att utveckla adekvat digital 

kompetens och ges möjligheter till kunskaper som idag krävs. Vad det handlar om 

är att ge barn och elever möjlighet att förstå hur digitaliseringen påverkar oss, hur 

människan styr tekniken och hur tekniken fungerar. Det för att vi själva ska kunna 

använda den. Det handlar även om att kunna ta emot och behandla den information 

vi ständigt nås av i informationsflöden vi möter (Utbildningsdepartementet 2017a). 

2.2  Digitala verktyg i läroplanen 
Vad som ska undervisas i förskolan regleras genom styrdokument som alla förskolor 

i Sverige, oavsett om det är en privat eller en kommunal, åligger att följa. 

Läroplanen i förskolan är framtagen av Skolverket på uppdrag av Regeringen 

(Lundgren 2014a). Här nedan följer citat hämtade ur Läroplan för förskola Lpfö 18 

(Skolverket 2018) som berör digitala verktyg. 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 

kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 

digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.  
(Skolverket 2018, s. 9) 
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Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som 

andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om 

dessa  
(Skolverket 2018, s. 14) 

 
Förskollärare ska ansvara för att varje barn: 

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande  

(Skolverket 2018, s. 15) 

 
Arbetslaget ska: 

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med 

hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg  
(Skolverket 2018, s. 15) 

 
Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att: 

en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra 

lärverktyg  
(Skolverket 2018, s. 19) 

 
Som svar på utvecklingen i samhället speglas digitaliseringen i läroplanen för 

förskolan som reviderades 2018 och började gälla 1 juli 2019. Varje läroplan som 

utformas, skapas utifrån läroplansteoretiska tankar som ett svar på vad samhället 

anser vara svaret på frågan vad som är viktigt att veta (Lundgren 2014b). Oavsett 

vilken del av läroplanen vi granskar finner vi begreppet digitala verktyg. Förskolan, 

förskollärare, arbetslaget och rektorn, alla har ett ansvar för digitaliseringen i 

förskolan. Vidare står att barn ska få använda digitala verktyg för att skapa, 

kommunicera och dokumentera, men även få möjlighet att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till information. Läroplanen svarar på den didaktiska frågan vad ska 

läras ut. Den didaktiska frågan hur, vilken berör arbetsmetoder och iscensättningar, 

är mer öppen. Jonsson (2011) skriver i sin studie att läroplaner är socialt 

konstruerade företeelser som är föränderliga över tid och menar att det ligger inom 

de olika aktörerna i förskolan att tolka och iscensätta läroplanerna från ord till 

handling.  

2.3  Undervisning i förskolan 
I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet”.definieras undervisning; “sådana målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800). På vilket 

sätt de målstyrda processerna ska förstås och genomföras i förskolan är inte skrivet i 

skollagen, eller i andra styrdokument. Hur undervisningen därmed ska genomföras i 
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val av undervisningsmetoder är, som Jonsson (2011) skriver, upp till de verksamma 

i förskolan att planera för. Undervisningen kan därmed genomföras med varierande 

metoder. De didaktiska frågorna och undervisning är sammankopplade enligt 

Sheridan och Williams (2018) och kan ge ett resultat av lärande. Undervisning kan 

ske genom planerade aktiviteter, men även med utgångspunkt i spontant uppkomna i 

stunden (Skolverket 2018). I denna studie undersöks hur undervisning kan ske i 

förskolan med digitala verktyg utifrån tidningsartiklar skrivna i en pedagogisk 

tidning. 

2.4 Begreppsdefinitioner 
För att underlätta vidare läsning presenteras här begrepp för studien. 

Digitala verktyg 

Digitala verktyg är “pedagogiska hjälpmedel för att till exempel kommunicera, 

interagera, skapa, lära, dokumentera, reflektera. “ (Lundgren Öhman 2014, s 8). Det 

vill säga hårdvaror som till exempel kamera, lärplatta, dator, mobiltelefon, 

projektor, men även mjukvaror i form av applikationer och programvaror i de 

tekniska verktygen. Mjukvaror benämns i denna studie även med begreppet 

applikationer är program som återfinns i lärplattor och smartphones. Digitala 

verktyg som framkommit i tidigare forskning samt av egna erfarenheter är förutom 

de ovan nämnda även interaktiva skrivtavlor (smartboards), översättningspennor 

och robotar. I denna studie tolkas digitala verktyg när de används som pedagogiskt 

hjälpmedel i möte med barnen, eller i möte mellan barnen. 
 
I insamlingsmaterialet i form av tidigare forskning, litteratur och tidningsartiklar 

förekommer olika begrepp för samma verktyg. Projektor benämns även bildkanon. I 

denna studie används begreppet projektor. Lärplatta benämns även surfplatta, 

skärm, platta och iPad. I denna studie används begreppet lärplatta.  

Pedagoger 

Begreppet pedagog används i denna studie och syftar på de människor som arbetar 

med barn utifrån ett pedagogiskt syfte, oavsett deras utbildningsnivå. Det för att det 

har varit problematiskt att urskilja utbildningsnivå eller yrkestitel på dem som 

förekommer i de olika texterna i denna studies material i form av tidningsartiklar, 

litteratur och tidigare forskning. 

 
Eftersom vi i denna studie utgår från begreppet pedagoger oavsett utbildningsnivå 

behöver det inte stå skrivit att det är en förskollärare som leder aktiviteten, vi utgår 

från att en förskollärare varit med och planerat undervisningen och att det därför 

ändå ska benämnas som undervisning. 
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3 Tidigare forskning 

Under denna del beskrivs tidigare forskning inom området digitala verktyg i 

förskolan. Forskningen presenteras med tematiseringar av möjligheter och 

begränsningar samt iscensättningar med digitala verktyg, för barns utveckling och 

lärande. 

3.1 Erbjudanden med digitala verktyg 
Att använda digitala verktyg i undervisning med barn skapar vissa erbjudanden som 

synliggörs under denna del. 

Kommunikation och interaktion 

Tidigare studier har visat att interaktion kan ske mellan barn och det digitala 

verktyget (Hvit Lindstrand 2015; Lindahl & Folkesson 2012; Ljunggren 2016). 

Enligt Lindahl och Folkesson (2012) är barn aktiva och engagerade när de använder 

ett digitalt verktyg. I studiens resultat synliggörs hur glada barnen blir när de på 

egen hand styr datorns tangentbord och det direkt blir synliga effekter och ljud när 

de trycker på tangenterna. Det här bidrar till nyfikenhet och utforskande hos barnen. 

Hvit Lindstrand (2015) menar att interaktion mellan barn och digitala verktyg även 

erbjuder nya sätt att uttrycka sig multimodalt. I resultatet av studien framgår hur 

barnen interagerar med en interaktiv skrivtavla genom att göra rörelser med kroppen 

för att se vad det får för effekt på skrivtavlan. Forskaren menar vidare att den 

interaktiva skrivtavlans storlek möjliggör för barn att kroppsligt interagera med den, 

vilket kanske inte är möjligt med en lärplatta. I Ljunggrens (2016) studie blir 

barnens kroppsliga interaktion med det digitala verktyget synligt igen. 

Vårdnadshavare har spelat in fraser och sånger på andra språk än svenska och varje 

inspelning är kopplat till ett klistermärke som scannas av med hjälp av en digital 

översättningspenna. Studiens resultat visar hur sångerna från översättningspennan 

leder till att barnen börjar dansa. I en situation där en sång om en ko spelas upp 

börjar ett barn dansa och sjunga i den digitala översättningspennan som i en 

mikrofon. 
  
Med digitala verktyg kan även interaktion ske mellan barnen. Det framgår att barn 

samspelar med varandra i digitala aktiviteter genom att tillsammans ta beslut, hjälpa 

varandra, uppmuntra och förhandla om uppgiften (Kjällander & Johnson 

Frankenberg 2018; Lawrence 2017; Lindahl & Folkesson 2012; Petersen 2015). 

Interaktionen mellan barn kan ske genom en lärplatta (Kjällander & Johnson 

Frankenberg 2018; Lawrence 2017; Petersen 2015). I ett utdrag från Lawrence 

(2017) studie samspelar två barn i Doodle Buddy, vilket är en applikation i en 

lärplatta där det går att måla och vara kreativ samt välja bakgrunder och stämplar i 

form av bland annat bomber, fötter, rymdskepp och skelett. Barnen skapar bilder 

tillsammans och kommunicerar vad de ser, vilket leder till att dessa barn samarbetar 

istället för att tävla. Petersen (2015) tar upp tre sätt med lärplattan som bidrar till att 

barn interagerar med varandra. Först genom multitouch, den tryckkänsliga skärmen 

gör det möjligt för fler barn att hantera det digitala verktyget samtidigt vilket i sin 

tur bidrar till att barnen kan arbeta tillsammans. En bärbar dator ger inte samma 

möjlighet då bara ett barn i taget kan hantera datormusen. För det andra stödjer 

lärplattans storlek och utformning ett stort antal barn att samlas runt skärmen när 
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den är i horisontellt läge, utan att riskera att hamna bakom någon annan. Det tredje 

sättet som Petersen (2015), men även Kjällander och Johnson Frankenberg (2018), 

presenterar är lärplattans bärbarhet. Barnen kan bära runt på lärplattan, till exempel 

ut i skogen, till förskolegården eller genom att förflytta sig inomhus. Kjällander och 

Johnson Frankenberg (2018) visar i resultatet att bärbarheten bidrar till att barnen tar 

med lärplattorna och gärna sitter bredvid varandra..  

Digitala verktyg bidrar även till att barn med minoritetsspråk på fler sätt kan 

kommunicera med andra på det egna språket (Ljunggren 2016; Petersen 2018). 

Genom Skype kan dessa barn samtala med andra barn med samma minoritetsspråk 

från andra förskolor (Petersen 2018). Samtidigt menar Ljunggren (2016) att med 

hjälp av den digitala översättningspennan kan pedagoger interagera och 

kommunicera mer med dessa barn genom att använda den som ett 

översättningsverktyg för att översätta ord från barnens egna språk. 

Kommunikationen mellan barn och pedagog ter sig dessutom annorlunda, istället 

för vanliga kontrollfrågor där det finns ett rätt eller fel, utforskar och lär dem 

tillsammans. I studien involveras vårdnadshavare genom att spela in sitt språk till ett 

klistermärke, barnen skannar klistermärkena och kan snabbt skilja vilket 

klistermärke som är kopplat till deras språk. Det är tydligt att barnen blir glada och 

att vårdnadshavarnas röster har betydelse för projektet. Det här leder till att 

vårdnadshavare känner delaktighet i verksamheten och får större förståelse för den. 

Självständighet 

Forskning visar att digitala verktyg har inverkan på barns självständighet 

(Kjällander & Johnson Frankenberg 2018; Klerfelt 2007; Lindahl & Folkesson 

2012; Petersen 2015). När barn får tillgång till det digitala verktyget ger det barn 

inflytande och utökar deras handlingspotential (Klerfelt 2007). Egen hantering av 

det digitala verktyget stärker barns självförtroende (Lindahl & Folkesson 2012). När 

pedagoger låter barnen använda det digitala verktyget på egen hand förmedlas en 

känsla av förtroende till barnen. Det digitala verktyget som i det här fallet är en 

dator, ger positiv feedback till barnen vilket också upprätthåller barnens 

självständighet (Kjällander & Johnson Frankenberg 2018). Fördelen med lärplattans 

touchskärm, skriver Petersen (2015) är att barnen inte behöver någon kunskap hur 

datormusen ska manövreras, det är bara för barnen att trycka med fingret för att 

komma vidare. Det här gör att barnen blir oberoende av en pedagog vid hantering av 

lärplattan (Petersen 2015). En möjlighet att använda digitala verktyg redan i 

förskoleålder erbjuder barnen att tidigt utveckla digital kompetens, för att barnen på 

sikt bland annat ska kunna orientera sig i internet som en informationskanal. Jernes, 

Alvestad och Sinnerud (2010) presenterar ett resultat där intervjuade pedagoger 

menar att barn redan i förskoleåldern med hjälp av digitala verktyg kan lära sig goda 

medievanor. 
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3.2 Begränsningar med digitala verktyg 
Det synliggjordes inte enbart fördelar med digitala verktyg i tidigare forskning, utan 

även begränsningar som presenteras under denna del. 

Problem med tekniken 

Teknikstrul är något som Kjällander och Johnson Frankenberg (2018), Nilsen 

(2018) och Petersen (2018), uppmärksammar i deras studier och som blir synligt på 

olika sätt. Teknikstrul blir till exempel synligt då långsam internetuppkoppling stör 

barnen och gör dem ofokuserade, vilket i förlängningen påverkar deras lärande 

(Kjällander & Johnson Frankenberg 2018). Den långsamma internetuppkopplingen 

för även med sig att barnen har svårt att kommunicera genom Skype (Petersen 

2018). Nilsens (2018) resultat visar att lärplattans tryckkänslighet även kan upplevas 

som ett problem vid vissa tillfällen. När ett barn nuddar skärmen för att mäta 

fjärilvingars längd hamnar bilden upp-och-ner eller byts till något annat. Ett annat 

resultat visar det problematiska med en digital tärning. Varje gång barnen räknar 

prickarna på tärningen genom att peka på skärmen slås tärningen istället om (Nilsen 

2018). Barns bristande digitala kompetens kan begränsa hanteringen av digitala 

verktyg (Lindahl & Folkesson 2012; Skantz Åberg, Lantz-Andersson & Pramling 

2014). I Skantz Åberg, Lantz-Andersson och Pramlings (2014) studie skriver barn i 

par digitala berättelser, men då de fullt ut inte kan hantera datorn sker hela tiden 

felstavningar vilket i sin tur stjäl fokus från berättaraktiviteten. Aktiviteten går 

istället ut på att förhandla om vems tur det är att skriva på datorn. Lindahl och 

Folkesson (2012) synliggör att barn blir beroende av pedagogen när de inte kan 

hantera det digitala verktyget. Om barnen inte får snabb hjälp leder det till att dem 

tappar fokus och blir oengagerade (Lindahl & Folkesson 2012). Den digitala 

kompetensen hos pedagogerna visar också sig vara bristfällig (Jernes, Alvestad & 

Sinnerud 2010; Petersen 2018). Pedagogerna uttrycker behovet av att öka sin 

digitala kompetens, att lära om säker användning och hur de kan utveckla barnens 

digitala kompetens (Jernes, Alvestad & Sinnerud 2010). 

Uteblivet samspel – negativt samspel med digitala verktyg 

Det synliggörs hur samspelet mellan barn ibland uteblir i aktiviteter med digitala 

verktyg (Kjällander & Johnson Frankenberg 2018; Lindahl & Folkesson 2012; 

Nilsen 2018). Snarare använder barnen det digitala verktyget individuellt. I 

aktiviteter med turtagning visar det sig att barnen under sin tur löser uppgiften på 

egen hand för att sedan skicka det digitala verktyget vidare (Lindahl & Folkesson 

2012; Nilsen 2018). Ett exempel återfinns Nilsens (2018) resultat där barnens 

agerande i ett analogt memory och ett digitalt memory jämförs. I den analoga 

aktiviteten är barnen tävlingsinriktade och det sker många matematiska inslag, 

medan den digitala aktiviteten bygger på trial-and-error, vilket innebär upprepning 

och belöning. Här spelar barnen en omgång på egen hand innan det är nästa persons 

tur, till skillnad från det analoga memoryt som inkluderar samspel. 

Rekonstruktionen av det analoga spelet är i det här fallet en begränsning för barnens 

interaktion, då det digitala spelet får en helt annan innebörd och förändrar den 

huvudsakliga uppgiften (Nilsen 2018). Ett digitalt verktyg kan även medföra 

konkurrens (Jernes, Alvestad & Sinnerud 2010; Lawrence 2017). Barnen använder 

datorn för att förhandla om positioner och då utöva makt över varandra (Jernes, 

Alvestad och Sinnerud (2010). Konkurrensen kan även ta form i verbala och fysiska 
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yttranden. Barn försöker ta kontroll genom att skrika “Det är min tur nu!” eller 

genom att fysiskt rycka åt sig lärplattan. Pedagoger i studien tror att nyhetens behag 

snart kommer vara förbi och att konkurrensen över det digitala verktyget inte 

kommer vara lika hård (Lawrence 2017). 

3.3 Design för lärande med digitala verktyg 
Här presenteras tidigare forskning hur iscensättning kan arrangeras för barns lärande 

utifrån tidigare forskningsresultat. 

Applikationers design 

Hur applikationer i digitala verktyg utformas påverkar vad som blir möjligt för 

barnen att skapa mening om (Kjällander & Jonsson Frankenberg 2018; Petersen 

2015; Petersen 2018). Petersen (2015) benämner det applikationers affordance, det 

vill säga vad applikationen kan erbjuda det subjektiva barnet. I studien jämförs två 

applikationer utifrån barnens handlingsutrymme. Resultatet visar att barnen erbjuds 

stort handlingsutrymme i applikationen Stop-motion där de själva kan ta bilder och 

lägga in för att skapa film. I den andra applikationen erbjuds barnen en förbestämd 

användning då de ska dra tåg i rätt sifferordning. Den applikationen innehåller 

siffror och skriftspråk vilket kräver att en pedagog närvarar för att stödja barnen i att 

tolka, till följd minskar barnens eget handlande. Barnen försöker samarbeta i tåg-

applikationen men det slutar ofta med att de väljer en annan applikation. I Petersens 

(2018) studie är fokus på flerspråkigheten när två applikationer analyseras. En 

applikation som används, och som tidigare nämnts, är Skype vilken erbjuder barnen 

att samtala på sitt minoritetsspråk med andra barn på andra platser. Barnens 

kommunikation upplevs mer utdragen då Skype är formbar och anpassas efter 

barnens innehåll. Den andra applikationen är en talande-ordbok och har i sin design 

en starkare utformning om vad som är möjligt. Den talande-ordboken möjliggör att 

översätta enstaka ord och fraser men resultatet visar inga utdragna kommunikationer 

för barnen. Kjällander och Johnsson Frankenberg (2018) analyserar två 

spelapplikationer som har syftet att utveckla matematiska förmågor. I resultatet 

framkommer hur ena applikationens färgglada och lekfulla design bidrar till att flest 

barn till en början väljer applikationen, vilket forskarna tolkar bero på den estetiska 

designen som är figurer i ett tivoli. Men då barnen inte finner meningsfulla 

erbjudanden tröttnar de och uttrycker att de inte vill spela. Spelet beskrivs med att 

kommunikation uttrycks genom bild, ljud och talspråk, men även i skriftspråk vilket 

inte intresserar barnen då de inte kan läsa. Spelet uttrycker när barnen gör rätt/fel 

men motiverar inte varför, istället blir de belönade med stjärnor som kan resultera i 

diskussioner om vem som har flest/minst. Den andra applikationens design erbjuder 

barnen avancerad multimodal, individuell feedback i en progression utifrån deras 

nivå. Barnen kan då ta sig framåt utan stöd av pedagog, vilket resulterar i större 

engagemang av barnen till att spela. Barnen i studien upplevs känna sig inkluderade 

i spelet då de hjälper olika karaktärer. 
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Omgivande förutsättningar för barns lärande 

Aktiviteter med digitala verktyg som blivit synlig i tidigare forskning sker främst 

inomhus (Jahnke & Kumar 2014; Kjällander & Johnsson Frankenberg 2018), men 

förekommer utomhus (Ihmeideh & Al-Maadadi 2018). Resultatet i Kjällander och 

Johnsson Frankenberg (2018) studie visar hur den omgivande kontexten påverkar 

lärprocesserna. I studien beskrivs den fysiska miljön vara öppen och inredd med 

låga bord. Resultatet synliggör i observationer att barnen gärna sitter tre och tre vid 

borden, vilket bjuder in till lärande mellan barnen. Vidare i resultatet visas en 

problematisk aspekt då hörlurar används. Interaktionen mellan barn-lärplatta blir vid 

tillfällen störd då hörlurarna är för stora och ramlar av. Hörlurarna är även varma att 

ha på sig och efter hand spelar barnen utan vilket bidrar till störande ljud i 

kontexten, men även till att barnen börjar interagera med varandra. Jahnke och 

Kumar (2014) lyfter i deras resultat hur en pedagog gör aktiva val av den 

pedagogiska miljön för att stimulera barnen till att individuellt, men även i 

samlärande med andra, vara kreativa och egna producenter av sitt material med en 

lärplatta. Barnen ska multimodalt redovisa en bok genom applikation Book creator. 

Miljön beskrivs som öppen med en icke-traditionell inredning då det inte finns bord 

och stolar, kuddar på golvet utgör istället barnens arbetsplats. Miljön beskrivs som 

färgglad och tillåtande för att möjliggöra kreativitet. Ihmeideh och Al-Maadadi 

(2018) presenterar en studie där pedagoger utbildas i hur och vart användandet av 

digitala verktyg kan ske. Resultatet visar att först förekommer aktiviteterna inomhus 

med särskilda platser för digitala aktiviteter men efterhand pedagogerna utbildas 

börjar aktiviteter med digitala verktyg förekomma i nya kontexter. Kameror tas med 

utomhus för att ta kort på djur och växter och en talande nalle placeras i bokhörnan. 

Pedagogers agerande 

Pedagogers roll för att skapa möjligheter eller begränsningar handlar om närvaron 

att i en och samma situation inta olika roller beroende på vad situationen kräver 

(Carlsen, Erfjord, Siguurd Hundeland & Monaghan 2016; Klerfelt 2007). Carlsen et 

al. (2016) presenterar tre lärarroller pedagoger växelvis intar i arbetet med de 

digitala verktygen bärbar dator och interaktiv skrivtavla. Lärarrollerna är 

assistentrollen (eng. assistant role), medlarrollen (eng. mediator role) och 

lärarrollen (eng. teacher role). I assistentrollen leder pedagogen aktiviteterna genom 

att instruera, peka och visa vart på skärmen man trycker. Här handlar det om 

grundläggande kunskaper i att hantera verktyget. Även Klerfelt (2007) presenterar 

en liknande roll men kallar den guide. I Carlsens et al. (2016) medlarroll intar 

pedagogen en mer stöttande roll i interaktionen mellan barn-digitala verktyg. I 

rollen stödjer de barnen genom att läsa texter inom applikationer och 

uppmärksamma barnen på viktiga moment. Här har applikationerna ett värde i sig 

genom att i situationen erbjuda ett visst handlande av barnen. I sista rollen, 

lärarrollen, intar pedagogen förhållningssättet att använda applikationerna som 

medierande för att uppnå ett högre syfte än applikationen i sig. Det visar sig genom 

att pedagogerna ställer frågor om händelser i applikationerna för att stimulera 

barnens matematiska tänkande till varför det blir som det blir. Carlsen et al. menar 

att i en och samma situation växlar pedagogen mellan rollerna beroende på hur just 

den specifika situationen fortgår. Vad som händer mellan resurser, barnet och 

pedagogen är relaterat till den specifika miljön som i växelspelet erbjuder olika 

handlingsutrymmen. Med den synen på lärsituation kritiserar forskarna att det 
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handlar om konstanta lärarval utan istället om situerade val som är föränderliga och 

som samverkar i en och samma situation (Carlsen et al. 2016).  

Pedagogers öppenhet och attityder för att använda digitala verktyg påverkar även 

det vilka möjligheter barn ges till lärande (Kjällander & Johnsson Frankenberg 

2018; Klerfelt 2007; Magen-Nagar & Firstater 2019). Klerfelt (2007) skriver att 

beroende på pedagogiskt ställningstagande samt hur benägna pedagoger är att ge 

upp kontrollen av det digitala verktyget datorn påverkas barns inflytande och agens, 

det vill säga barns möjlighet att använda det digitala verktyget själva. I den mån 

barnen erbjuds agens med digitala verktyg, men även i den mån barn tillåts bidra 

med egna tankar och idéer i skapandet av digitala berättelser, påverkas barnens 

kreativitet och skapande. Datorn som verktyg möjliggör även att maktpositioner 

mellan barn-pedagog. Klerfelt förklarar det med att när vuxna har tillgång till datorn 

ifrågasätts det inte men barn som har tillgång till datorn är ingen självklarhet. 

Kjällander och Johnsson Frankenberg (2018) visar i sitt resultat hur pedagogers syn 

på digitala verktyg påverkar vad som blir möjligt. I studien avböjer flera pedagoger 

efterhand att delta och i samtal växer en bild fram att pedagoger ser barns 

individuella agerande med lärplattan som motstridigt med förskolans praktik där 

kollektiva lärprocesser traditionsenligt bör vara i fokus. Magen-Nagar och Firstater 

(2019) menar att hinder för digitala verktygs implementering i förskolan handlar om 

den pedagogiska synen. Intervjuade pedagoger anser att datorn har en given plats i 

förskolan då tekniken har en självklar plats i samhället. Dock svarar pedagogerna 

samtidigt att förskolan i första hand bör ägna sig åt andra uppgifter som fri lek och 

sociala relationer istället för att lära om och med datorn. Pedagogerna ser det även 

som en risk att det blir för individualistiskt när barn använder datorn och att 

aktiviteter bör prioriteras där barn lär tillsammans. Samtidigt som bilden av 

pedagoger som anser att datorn är viktig men inte bör prioriteras blir synlig, 

synliggörs att det även handlar om att pedagogernas bristande kompetens inom 

digitala verktyg bidrar till att de inte används (Magen-Nagar 2019). Pedagogers 

bristande kompetens nämndes tidigare som en begränsning med digitala verktyg. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Att använda digitala verktyg i undervisningen i förskolan ses inte enbart som 

positivt eller negativt utifrån tidigare forskning som presenterats. Tidigare forskning 

synliggör att stöttande pedagoger som stödjer barnen är viktigt för barns utveckling 

och lärande med digitala verktyg, både praktiskt med att hantera verktygen men 

även genom att våga vara öppna för barnens aktiviteter med de digitala verktygen. 

Forskning visar även att aktiviteter med digitala verktyg inte behöver ske på ett 

särskilt ställe utan oftast förekommer i den befintliga miljön samt att digitala 

verktyg är mer än lärplatta och projektor. Det handlar istället om en medvetenhet 

hos pedagoger att oavsett den fysiska miljön välja applikationer för det syfte man 

vill uppnå, men då gärna applikationer som lämnar möjligheter för barn att 

reflektera över innehållet. Tidigare forskning som presenterats synliggör utifrån 

vetenskapliga artiklar hur det kan planeras för barns lärande med digitala verktyg 

samt vad som kan bli möjligt att lära eller inte lära. Vad som inte blivit synligt i 

tidigare forskning inom området är vad tidningsartiklar i tidningar riktade mot 

förskolepedagoger skriver om hur digitala verktyg kan användas för barns lärande. 

Det är en kunskapslucka som identifierats och där denna studie syftar ge ett bidrag.  
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4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg 

kan användas för barns lärande i förskolan. Med utgångspunkt av vad som skrivs i 

tidningen förskolan är syftet att undersöka vad som kan utgöra inspiration för 

pedagoger i planeringen av undervisning med digitala verktyg. Utifrån studiens 

syfte formuleras forskningsfrågorna: 

 Vilka digitala verktyg kommer till uttryck? 

 Hur kan undervisning med digitala verktyg iscensättas i förskolan? 

 Vilka erbjudanden kan bli möjliga för förskolebarn att skapa mening om, 

med de digitala verktyg samt de iscensättningar som uttrycks? 
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5 Teoretiskt ramverk 

Studien utgår från perspektivet design för lärande som tillhör ett designorienterat 

perspektiv då syftet med studien är att undersöka vad som kan utgöra inspiration i 

planeringen för undervisning med digitala verktyg. 

5.1 Designorienterat perspektiv 
Det designorienterade perspektivet har utvecklats efter ett behov av nya begrepp för 

att förstå den komplexa och globala omvärld vi idag lever i. Ett designorienterat 

perspektiv på lärande har fokus på kommunikation, på lärandet som teckenskapande 

aktivitet genom teckensystem samt hur lärandet transformeras till förståelse 

(Selander & Kress 2010). Teckensystem är sätt att kommunicera via då 

kommunikation inom perspektivet innebär en vidgad syn. Gester, ljud, färg och bild 

är exempel på teckensystem som ges betydelse vid kommunikation förutom de 

självklara teckensystemen talspråk och skriftspråk (Elm Fristorp & Lindstrand 

2012; Selander & Kress 2010). Inom perspektivet är fokus hur barns lärande kan 

förstås i termer av meningsskapande och hur form och innehåll då är centralt för vad 

som blir möjligt för barnen att skapa mening om (Elm Fristorp & Lindstrand 2012). 

Inom perspektivet är design sammankopplat med lärande och syftas på didaktisk 

design. Didaktisk design ses ur två perspektiv för att förstå lärprocesser hos barn, 

design för lärande samt design i lärande. Design i lärande innebär val barnen gör 

utifrån erbjudanden, hur barnen förstår representationer samt hur lärandet 

transformeras inom dem. Barnen formar här sin förståelse (Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012; Selander & Kress 2010). Design för lärande förklaras längre ner. 

De två perspektiven mynnar ut i en tredje del, representation. Det menas hur design 

i lärandet leder fram till hur barnen uttrycker sin förståelse av världen genom 

representationer (Selander & Kress 2010). 
 

 
Bild 1. Modifierad modell av Design av en formell lärsekvens, inspirerad av Selander och Kress (2010, 

s. 114). 

 

Design av en formell lärsekvens är främst designad för att analysera lärsekvenser. 

Modellen kan appliceras för att analysera bakgrundsfaktorer och relatera möjliga 

representationer (Selander & Kress 2010). 
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5.1.1  Design för lärande 

För att svara på frågeställningarna i studien utgår vi från design för lärande och vårt 

teoretiska ramverk utgörs av de designorienterade begreppen semiotisk resurs, 

iscensättning och meningspotential. Design för lärande beskrivs av Selander och 

Kress (2010) som de förutsättningar och iscensättningar vilka utgör ett potentiellt 

meningsskapande. Ramarna för lärande rör bland annat undervisningsresurser och 

läromedel som erbjuds, platsen för aktiviteten samt de sociala relationer som 

medverkar. De innebär även normer, värderingar och regler som kommer till uttryck 

och hur resurser, deltagare och aktiviteter placeras. Ramarna förmedlar ett visst sätt 

att agera. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) riktar design för lärande mot 

förskolan och menar att en analys i perspektivet är bland annat att rikta 

uppmärksamheten mot resurser som erbjuds samt den kontextuella omgivningen för 

meningsskapandet. Pedagogernas val utgör representationer för barnen och har 

betydelse för hur situationen kan uppfattas.  

Semiotisk resurs 

Semiotiska resurser är socialt och kulturellt formade resurser att använda vid 

representationer och som har en viss överenskommelse i kontexten. Resurser är 

verktyg som finns för att skapa mening med. Exempel på semiotiska resurser är 

teckensystem men även artefakter och olika medier som böcker, målningar och 

digitala verktyg. När barnen skapar representationer utifrån vad de urskiljer som 

resurser för meningsskapande kallas det att de utför ett semiotiskt arbete (Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012; Selander & Kress 2010). I denna studie utgörs 

semiotiska resurser av vilket/vilka digitala verktyg som kommer till uttryck.  

Iscensättning 

I denna studie riktas iscensättningen mot de omgivande förutsättningarna. Hur 

agerar pedagogerna? Tillförs material? Antal barn som deltar? I vilken fysisk miljö? 

Meningspotential 

Inom designorienterat perspektiv är meningspotential på vilket sätt en resurs har ett 

användningsområde utifrån sociala och kulturella överenskommelser. (Elm Fristorp 

& Lindstrand 2012). Resurser erbjuder en mening utifrån intentionen av den som 

planerat för den (Selander & Kress 2010). Vad kan bli möjligt att skapa mening om? 

I denna studie analyseras meningspotentialen utifrån vad som blir möjligt att göra 

och lära för barn med det digitala verktyget som uttrycks. 

5.2 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Utifrån ett designorienterat perspektiv på lärande ses arbetet med att skapa form och 

innehåll i förskolan som ett designarbete där lärare kan förstås “som en designer” 

(Selander & Kress 2010, s. 24). Därmed ställs frågan om designen i analysen av hur 

det kan planeras för undervisning med digitala verktyg som pedagogiskt hjälpmedel. 

En analys av det empiriska underlaget med fokus på design för lärande utifrån 

begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential ger möjlighet att 

synliggöra vilka digitala verktyg det skrivs om, hur det kan designas för 

undervisning med digitala verktyg samt vad som blir möjligt för barnen att skapa 

mening om, utifrån tidningsartiklarna.  



 

14(34) 

 

 

6 Metod 

I följande avsnitt redogörs för valda metoder för att svara på studiens 

forskningsfrågor och därmed syftet. Därefter beskrivs vårt urval, etiska 

ställningstaganden, genomförande och till sist sker en metoddiskussion. 

6.1 Val av metod och undersökningsinstrument 
Vi hade för avsikt att synliggöra vilka digitala verktyg tidningen förskolan uttrycker 

och hur dessa använts för lärandet för att undersöka vad som kan utgöra inspiration i 

planeringen av undervisning med digitala verktyg. I det moderna samhället sker en 

stor del av kommunikationen genom texter, skriver Widén (2019). Texter har 

betydelse för människans liv och påverkar som vi skrev i inledningen hur vi tänker 

och agerar. Att analysera texter kan enligt Widén (2019) därmed skapa förståelse för 

hur samhällsfenomen framställs i medier. I denna studie var det därför av intresse att 

kvalitativt tolka texter och utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Ett hermeneutiskt 

perspektiv innebär enligt Westlund (2019) att tolka och få en djupare förståelse för 

texter, forskaren har som avsikt att förmedla kunskap om ett fenomen. Centralt för 

hermeneutiken är att bryta ner texten i mindre delar för att analysera den, varje bit 

tolkas för att på sikt bilda en helhet (Westlund 2019). En kvalitativ metodansats 

innebär enligt Denscombe (2018) att samla in data i form av ord, för att senare tolka 

och analysera datan. I linje med ett hermeneutiskt perspektiv på tolkning av text 

valde vi att arbeta utifrån Denscombes (2018) innehållsanalys. 

6.1.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys innebär att kvantifiera kvalitativ data och sedan tolka den. 

Kvantitativ forskning betyder att mäta data. Syftet med innehållsanalys var att 

synliggöra underliggande budskap, oavsett om det är vad den ursprungliga 

författaren menat eller inte. Innehållsanalysen sker i sex steg (Denscombe 2018). 

Här beskrivs de sex stegen i förhållande till genomförandet av vår studie.   

Steg ett: Första steget i analysen är att välja ut ett lämpligt textunderlag eller 

bildurval utifrån bestämda kriterier. Vi valde en tidning utifrån vårt syfte. Då vi 

genomförde en mindre forskningsstudie valde vi att endast utgå från text. Eftersom 

vi ville ta reda på hur något framställs mot förskolan valde vi en tidning riktad mot 

verksamma pedagoger, det utvalda textunderlaget blev tidningen förskolan.   

Steg två: I nästa steg bryts texten ner i mindre enheter. Vi tolkade det som att välja 

ut relevanta tidningsartiklar utifrån nyckelord i frågeställningarna (se Bilaga 1). 

Nyckelorden var digitala verktyg, digital* verktyg och digi*. Sökträffarna gav även 

tidningsartiklar som inte var relevanta för vår studie, dessa tidningsartiklar valdes 

bort.  

Steg tre: I steg tre utarbetas kategorier för att analysera det insamlade underlaget. 

Det är viktigt att forskaren har tydligt för sig vad som är intressant för studien och 

hur det syns i texten. Vi antog här en deduktiv ansats och skapade en egen modell 

inspirerad av designorienterat perspektiv med relevanta kategorier för studien (se 

Bilaga 2).   
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Steg fyra: Det fjärde steget handlar om att koda enheterna utifrån kategorierna. 

Forskaren kodar ord, meningar, stycken eller rubriker som är relevanta för texten, 

dessa matas sedan in ett specifikt dataprogram eller skrivs in direkt i uppsatsen. Vi 

valde att färgkoda textinnehåll i tidningsartiklarna baserat på våra kategorier, dessa 

kodades och skrevs in i vår analysmodell.  

Steg fem: I femte steget räknas förekomsten av varje enhet, det innebär att räkna 

hur många gånger de olika enheterna nämns i texten. Det här steget skedde i en 

process vilket innebar att den inte syntes i den färdigskrivna uppsatsen. Utifrån våra 

kategorier analyserades innehållet både genom att kvantifiera frekvensen av antal 

semiotiska resurser, men även kvalitativt genom att tolka de kodade textenheterna. 

Steg sex: I det sista steget sker den avgörande analysen av enheternas frekvens. 

Forskaren analyserar texten utifrån hur enheterna förhåller sig till varandra, samt 

försöker tolka och förklara när och varför enheterna förekommer. Detta steg är 

synligt i vår uppsats. I vår studie handlade det om att synliggöra hur digitala verktyg 

kan användas för lärande. Resultatet presenterades i tematiseringar vilka synliggör 

de budskap verksamma pedagoger kan ta del av när de läser tidningen förskolan. 

6.2 Urval 
Då syftet i studien var att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger i 

planeringen av undervisning med digitala verktyg utifrån en tidning riktad mot dem, 

valdes tidningen förskolan som underlag. Valet kan ses som subjektivt urval då vi 

handplockat underlaget för att svara på syftet (Denscombe 2018). Tidningen 

förskolan valdes då det år 2018 fanns 57 600 kommunalt anställda förskollärare 

(Sveriges Kommuner & Regioner 2019), SKR, och enligt lärarförbundet trycktes 

tidningen förskolan i 62400 exemplar. Många pedagoger erbjuds då på ett eller 

annat sätt läsa tidningen. I statistiken är inte privat anställda medräknade, ändå 

tolkas förskolan vara mest relevant. Tidningen förskolan är en tidning för 

förskollärare utgiven av Lärarförbundet. Den ges ut 8 nr/år och skickas hem till alla 

som uppger att de är förskollärare i sitt medlemskap. 

Efter mailkontakt med förskolans redaktion valde vi att utgå från tidningsartiklar 

publicerade på hemsidan, då dokument online enligt Denscombe (2018) är 

lättillgängliga. I mailen framgick att nästan allt som publiceras i fysisk tidning även 

publiceras på hemsidan, vilket ansågs tillräckligt för att välja dokument online 

framför fysiska tidningar.  

Tidningen förskolans databas gav med sökorden digitala verktyg, digital* verktyg 

och digi* mellan 2017-08-01 - 2019-11-20 sammanlagt över 70 träffar. Augusti 

2017 valdes som startdatum då regeringen i april samma år gav Skolverket i 

uppdrag att revidera läroplanen för förskolan och förtydliga att stärka barns digitala 

kompetens (Utbildningsdepartementet 2017b). I oktober 2017 publicerades även 

den nationella digitaliseringsstrategin (Utbildningsdepartementet 2017a).  

Av träffarna i databasen valdes 30 tidningsartiklar ut efter kriteriet att svara på 

studiens övergripande syfte hur digitala verktyg kan användas i förskolan. Över 40 

tidningsartiklar utgjorde bortfall, de bestod av vårdnadshavares samt pedagogers 
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åsikter om digitala verktyg och digitaliseringen. Därför sågs de inte relevanta för 

denna studie. I undersökningen har inte hänsyn tagits till typ av tidningsartikel eller 

författare, redaktionen anses vara huvudförfattare och ansvariga för publiceringarna. 

6.3 Genomförande 
Vi valde mellan tre tidningar, Lärarnas tidning (232 400 exemplar 2018), 

Pedagogiskt magasin (225 400 exemplar 2015) och förskolan. De två förstnämnda 

har större antal upplagor men riktar sig till alla läraryrken. Förskolan hade ingen 

offentlig information om upplagor, för att säkerställa det mest relevanta underlaget 

för förskolepedagoger mailade vi chefredaktören för alla tre tidningarna, det var 

samma chefredaktör. Därefter sökte vi i förskolans databas. För att försäkra oss att 

det material vi valde ut som empiriskt underlag var relevant och inte färgades av den 

andres övertygelse sökte vi först var för sig efter samma sökord och med samma 

tidsintervall. Därefter jämförde vi resultaten och diskuterade tidningsartiklarnas 

relevans. Vi satt sedan tillsammans och kodade tidningsartiklarna efter vår 

analysmodell. Problem uppstod med under vilken kategori textenheterna skulle 

kodas i då en enhet kunde tolkas tillhöra flera kategorier. Det löste vi genom att 

skilja på textenheterna och tänka hur (iscensättning) eller vad (meningspotential). 

Därefter diskuterade vi tillsammans under resultat- och analysarbetet fram 

tematiseringar som blivit synliga. De kodade textenheterna färgkodades i 

tematiseringar och presenterades i resultatet. En del av resultatet presenteras genom 

diagram skapade i Microsoft Excel. Till sist diskuterade vi vårt resultat i förhållande 

till tidigare forskning. 

6.4 Etiskt ställningstagande 
Vid genomförande av forskning finns etiska överväganden man som forskare 

behöver förhålla sig till (Vetenskapsrådet 2017). Särskild tonvikt läggs vid de fyra 

forskningsetiska huvudprinciperna som kan sammanfattas i informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

2002). I denna studie utgår vi från en tidning vilket ses som en offentlig handling 

och sannolikheten för etiska problem när man utgår från just offentliga handlingar 

tolkas liten (Denscombe 2018). För att känna att vi genomfört en studie med 

respektfullt förhållningssätt valde vi att ha dessa fyra krav i åtanke i planerandet och 

genomförandet av vår studie. Informationskravet, som innebär att informera 

deltagare om samtycke till att delta i studien, bemöttes när vi mailade redaktionen. 

Vi skrev vad syftet med den efterfrågade informationen var, att vi som studenter 

genomförde en studie och i mailet beskrevs studiens syfte. Samtyckeskravet innebär 

att deltagarna ger sitt godkännande till att delta, då vi fick svar på våra frågor från 

redaktionen tolkar vi det som ett samtycke till att använda deras tidning som 

underlag. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan om deltagarna endast ska 

användas till det som det är sagt. I vår studie har vi varit noga med att endast 

analysera delar i tidningsartiklarna som är relevanta för studien. Det sista kravet, 

konfidentialitetskravet, innebär ett skyddande av deltagarna för att de inte ska 

identifieras eller utsättas för att etiskt känsliga uppgifter röjs för andra. Då vi utgår 

från offentliga handlingar är det svårt att uppfylla, och inte heller ett krav. Däremot 

har vi valt att inte utgå från de enskilda författare som skrivit tidningsartiklarna utan 

istället valt att utgå från redaktionen som ansvarig utgivare. 
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I denna studie har vi förutom de fyra forskningsetiska huvudprinciperna även 

förhållit oss till problematiken med att vara distanserade från vårt empiriska 

underlag (Vetenskapsrådet 2017). Det har vi haft för avsikt att bemöta genom att 

inte framställa materialet på ett sådant sätt att ursprungliga författare inte skulle 

känna igen sig. Vi har heller inte haft för avsikt att värdera texterna. Vårt syfte har 

varit att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i 

förskolan genom att undersöka vad som kan utgöra inspiration i planeringen av 

undervisning med digitala verktyg. 

6.5 Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att utgå från en tidning och undersöka vad som kan 

utgöra inspiration i planeringen av undervisningen med digitala verktyg i förskolan, 

valde vi en metod som syftar till att analysera text. Innehållsanalysen diskuterades 

fram som mest relevant då metoden kan behandla data både kvalitativt och 

kvantitativt (Denscombe 2018). Semiotiska resurser är definierbara och vi såg det 

som fördel att med kvantifiering kunna räkna antal olika semiotiska resurser, men 

även hur många gånger varje resurs uttrycktes. Kvantifiering gav oss tydliga resultat 

som vi sedan kunde tolka och om möjligt finna underliggande budskap i. Att tolka 

datan kvalitativt hjälpte oss tolka det empiriska underlag som inte var tydligt och 

definierbart, till exempel meningspotentialen. Innehållsanalys som metod styrker 

därmed forskningens trovärdighet då trovärdighet handlar om att undersöka det som 

uttryckts i studiens syfte, men även hur genomtänkt studien är i val av 

undersökningsinstrument för att svara på syfte och frågeställningar (Denscombe 

2018). I denna studie valdes att endast analysera text, hade även bilder analyserats 

kan resultatet ha blivit ett annat. 
 
Tillförlitligheten i en studie handlar om studien är pålitlig, det vill säga huruvida 

forskningsresultatet kan betraktas som väl producerat och om studiens 

frågeställningar besvarats med korrekta mätningar. Tillförlitligheten i en kvalitativ 

studie kan påverkas negativt då forskaren kan vara subjektiv i förhållande till datan. 

Tolkningarna kan skilja sig från de tolkningar en annan forskare hade kunnat göra 

(Denscombe 2018). I denna studie var vi två forskare som tolkade datan och som 

därmed bidragit med olika perspektiv och utmanat ett eventuellt förgivettagande. 

Vidare skulle dock resultatet kunna bero på de gemensamma tolkningar av 

textenheter som kodats in i analyskategorierna. Då den kvalitativa datan inte var lika 

definierbar och tydlig gav den oss problem i vilken analyskategori en textenhet 

skulle kodas till. Om studien skulle genomföras igen hade vi för att styrka 

tillförlitligheten kunnat skapa en större förförståelse hur semiotiska resurser skrivs 

fram som pedagogiska hjälpmedel i litteratur, det hade kunnat tydliggöra vad vi 

letade efter inom varje analyskategori. Det är dock möjligt att stärka en studies 

tillförlitlighet genom transparens (Denscombe 2018). Transparensen har vi strävat 

efter genom att grundligt beskriva vårt genomförande i alla val vi gjort, men även 

beskrivit det problematiska i just denna studie. Det bidrar till att om andra forskare 

genomför denna studie är det möjligt att liknande resultat produceras, i annat fall 

kan forskare följa våra steg i hur vi kommit fram till vårt resultat. Vi har även för att 

styrka tillförlitligheten granskat det empiriska materialet flera gånger för att 

säkerställa att de textenheter vi till slut kodar och mäter i utvalda analyskategorier är 

relevanta för vår studie.  
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7 Resultat och analys 

Syftet med studien var att undersöka vad som kan utgöra inspiration för 

förskolepedagoger i planeringen av undervisning med digitala verktyg. Med 

tidningsartiklar som underlag synliggjordes ett resultat efter att materialet bearbetats 

i vår analysmodell. Resultatet har delats upp efter studiens frågeställningar och 

presenteras genom diagram och tematiseringar som utgör underrubriker. 

7.1 Digitala verktyg som kommer till uttryck i tidningen förskolan 
Resultatet av vilka semiotiska resurser som har uttryckts i tidningen förskolan 

presenteras med stöd av diagram. Med semiotisk resurs menas digitala verktyg. 

7.1.1 Semiotisk resurs 

Resultatet av vår studie presenteras under den här rubriken genom en uppdelning 

mellan hårdvara och mjukvara. 

7.1.1.1 Hårdvara 

 

Bild 2. Semiotisk resurs – hårdvara 

Diagrammet (Bild 2) visar att analysen av dem 30 tidningsartiklarna i denna studie 

visade en variation på sammanlagt 12 digitala verktyg som hårdvara. 9 av de 

digitala verktygen nämndes endast en gång. Det verktyg som förekom flest antal 

gånger i tidningsartiklarna var lärplattan. Lärplattan som verktyg uttrycktes tydligt i 

10 av tidningsartiklarna. I flera tidningsartiklar nämndes en mjukvara men ingen 

tydlig hårdvara, till exempel green screen som i de flesta fall var en mjukvara i en 

lärplatta. I analysen räknades inte dessa tillfällen som en hårdvara utan enbart som 

mjukvara, till följd av att det var tolkningsbart huruvida en lärplatta har använts eller 

inte. Det tolkas till att förekomsten av lärplattan som digitalt verktyg egentligen kan 

vara betydligt fler i tidningsartiklarna. Projektor och robot var de två hårdvaror, 

förutom lärplattan, som också kom till uttryck vid flera tillfällen i tidningsartiklarna. 

Detta tolkas till att lärplattan är det digitala verktyg som pedagoger främst kan bli 

inspirerad av, följt av robot och projektor. 
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7.1.1.2 Mjukvara 

 

Bild 3. Semiotisk resurs – mjukvara 

I resultatet synliggörs 24 variationer av mjukvara som semiotisk resurs. Green 

screen nämndes under flera hårdvaror och skrivs i diagrammet fram 2 gånger, men 

räknas som en mjukvara. I diagrammet Semiotisk resurs - mjukvara (Bild 3) är 

resultatet av analysen kategoriserat utifrån vilken hårdvara som mjukvaran 

återfunnits i. Diagrammet visar att majoriteten av mjukvara är odefinierad. 

Odefinierad hårdvara innebar att det inte gick att urskilja om det digitala verktyget i 

form av mjukvara användes i en lärplatta, mobiltelefon eller dator. Det var vid 4 

tillfällen tydligt i tidningsartiklarna att Green screen var en applikation i en lärplatta, 

vid de andra 3 tillfällena gick det inte att urskilja vilken hårdvara som använts. Flera 

av mjukvarorna som var odefinierade förekom bara en gång i tidningsartiklarna, 

detta var sociala medier, tv-program och spel. Internet påträffades 5 gånger som 

mjukvara i tidningsartiklarna, främst i syfte för att hitta inspiration eller ladda ner 

bilder. Det stod inte uttryckligen i tidningsartiklarna att kamera använts som 

mjukvara, varje gång det nämndes aktiviteter såsom fotografera och filma har det i 

analysen tolkats att det är en kamera som mjukvaran har använts i. Många av 

applikationerna och programvarorna i de odefinierade hårdvarorna kan som tidigare 

nämnts återfinnas i en lärplatta, vilket tyder på att lärplattan som digitalt verktyg kan 

vara representerad fler gånger än vad det som presenterades i bild 3. Även om de 

odefinierade hårdvarorna inte skulle anses återfinnas i en lärplatta utmärkte sig 

applikationerna i lärplatta genom att vara frekvent förekommande i 

tidningsartiklarna och utgör därmed den största delen i bild 3 av de definierade 

hårdvarorna. 
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7.2 Iscensättningar för barns lärande med digitala verktyg 
Resultatet hur pedagoger kan iscensätta för barns lärande med ett digitalt verktyg 

redovisas här genom tematiseringar som tolkats och analyserats inom 

analyskategorin iscensättning, det vill säga de omgivande förutsättningarna för 

undervisningen. 

7.2.1 Iscensättning 

Studien som genomförts presenterar ett resultat genom fyra tematiseringar. 

Tematiseringarna svarar på de analysfrågor som beskrivits inom analyskategorin 

iscensättning. 

7.2.1.1  Ental, tvåtal men gärna flertal 

Resultatet av studien visar en tydlighet att iscensättningen ofta arrangerades för, 

eller med, flera barn samtidigt. Antal barn som förekom i tidningsartiklarna 

benämndes med att barnen arbetade parvis, i mindre grupper samt i helgrupp. I en 

tidningsartikel uttrycktes att ta vara på det kollektiva lärandet som genomsyrar 

svensk förskola. I nedan citat uttrycktes flertal barn.  

... vi låter barnen filma och lära sig danser eller lekar där de interagerar i grupp. 

(A7) 

Några yngre barn ska få lära sig av de äldre. (A5) 

Det genom att barnen gör och interagerar i grupp som i citat A7, vilket tolkas till att 

inte ett barn i taget ska lära sig. Flertal barn tolkas även i citat A5 då det uttrycktes 

att yngre barn lär av äldre, vilket krävde att fler än ett barn deltog. När helgrupper 

beskrevs var det ofta i förhållande till temaarbete eller projektarbete där alla barnen 

berördes, till exempel i skapandet av en egen film om Bröderna Lejonhjärta då 

barnen var för unga för att se spelfilmen. I en av tidningsartiklarna hade 

barngruppen blivit uppdelade efter ålder där de olika åldersgrupperna fick en roll 

tilldelad sig, yngre barn var journalister och äldre barn producenter. Under 

projektets gång samarbetade barngrupperna med varandra och lärde varandra. 

Lärandet i helgrupp beskrevs även då pedagogerna skapade miljöer genom 

projiceringar på den fysiska avdelningen som stärkte temaarbetet hela gruppen 

arbetade med. När parvis lärande har beskrivits i tidningsartiklarna var det ofta i 

relation till att ett mindre digitalt verktyg användes, till exempel när ett barn skulle 

följa en instruktion genom filmer i lärplattan och det andra barnet dokumenterade. I 

arbetet med digitala verktyg på en förskola nämndes i en tidningsartikel att digitala 

verktyg iscensattes både individuellt, men även i grupp, i för barnen rekreerande 

aktiviteter som att titta på filmer på youtube. Att kollektivt lärande skrevs fram i 

tidningsartiklar kan ge ett budskap till pedagoger som läser att undervisning med 

digitala verktyg inte är något som ett barn i taget ska arbeta med. Istället kan barnen 

samsas om det digitala verktyget och i samlärande arbeta med digitala verktyg. 

7.2.1.2  Vart som helst men gärna fantasifullt 

Utifrån analysmodellen synliggjordes att tidningsartiklarna gav mer utrymme åt 

vilket/vilka digitala verktyg samt meningspotentialer, än åt den fysiska kontexten. I 

de 30 tidningsartiklarna beskrevs inte alltid den fysiska kontexten vilket lämnar 

läsaren med tom lucka i vart de inspirerande aktiviteterna kunde ske. Av de 
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tidningsartiklar som skrev om den fysiska kontexten i förhållande till aktiviteten 

framställdes inte en tydlig bild vart aktiviteter med de digitala verktygen kunde ske. 

Det som dock blev tydligt i analysen när den fysiska kontexten nämndes var att 

aktiviteterna kunde ske på en variation av platser. Aktiviteterna kunde till exempel 

ske på promenader, inomhus och i skogen. Synonymt för aktiviteter som skedde 

utanför förskolan, som i skogen eller på promenader, var att det då var en lärplatta 

eller mobiltelefon som användes. Inomhusmiljön beskrevs i tidningsartiklarna 

genom att aktiviteter med digitala verktyg förekom med att befinna sig på golvet, på 

en matta eller sitta runt ett bord som i citatet nedan. 

På Ängslätts förskola hittar vi barnskötaren Malgorzata Kwiatkowska och en 
grupp barn runt ett bord. (A26) 

I citatet ovan beskrevs hur en digital aktivitet förekom inomhus i förskolans miljö 

integrerat i den vanliga miljön. Det här tolkas till att aktiviteter med digitala verktyg 

inte är skilt från den vardagliga kontexten på förskolan utan kan integreras i 

verksamheten precis som vilken annan aktivitet som helst. Vidare synliggjordes i 

studien att oavsett om aktiviteterna genomfördes utomhus eller inomhus beskrevs de i 

lustfyllda sammanhang. Vilket tolkas till en betydelse att skapa en för barnen, kreativ 

och fantasifull kontext. Detta förespråkades både när det digitala verktyget i sig var i 

fokus för undervisning men även när det digitala verktyget skapade en fantasifull 

kontext för undervisning. Bilder kunde till exempel projiceras på uppbyggda kuber 

som i nedan citat. 

Projektet förbereddes genom att pedagogerna byggde två kubformade 

utrymmen till varje grupp, försedda med väggar av färgade lakan. (A22). 

Den kreativa och fantasifulla kontexten beskrevs i tidningsartiklarna genom hur 

uppbyggda föremål skapar fantasifullhet och stimulans vilka därmed i förlängningen 

bidrog till den fysiska kontexten som i A22. De uppbyggda kuberna bidrog till att 

skapa en 3D-effekt när bilder projicerades mot kuben som kunde ge barnen en 

känsla av att vara inne i en fantasifull värld. Resultatet av studien visar även att det 

skapades förutsättningar för undervisning genom fantasi och kreativitet med 

pedagogers dramatiseringar. I en tidningsartikel klädde pedagogerna ut sig själva till 

pirater samt två lärplattor till en papegoja och en apa, lärplattorna gav sedan barnen 

uppdrag. I tidningsartiklarna beskrevs iscensättningar även hur pedagoger använde 

projektorn för att projicera bilder, inte bara mot de uppbyggda kuberna utan även 

direkt på väggarna för att skapa fantasifulla naturinspirerade miljöer när det till 

exempel skulle läras om naturvetenskap. Att det fantasifulla ges utrymme i 

tidningsartiklarna tolkas till att lärandet med digitala verktyg bör vara lustfyllt och 

kreativt. Både de digitala verktygen men även de fysiska miljöerna kan med fördel 

förvandlas till att erbjuda lustfylld undervisning. 

7.2.1.3 Tillförande av material bidrar till lärande 

Iscensättningen med de digitala verktygen skedde ofta förekommande genom att 

tillföra annat material till aktiviteten. Att tillföra annat material till det digitala 

verktyget beskrevs till exempel i ämnesövergripande aktiviteter eller i 

skapandeaktiviteter. I flera av tidningsartiklarna skrevs hur digitala verktyg 

användes i naturvetenskap och teknik. I en tidningsartikel tillfördes halt material 

som man byggde ett lutande plan av, barnen programmerade sedan en robot att 
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passera över det lutande planet. Tidigare under projektet hade barnen testat 

programmera roboten över annat material som filtar och plankor. Det här beskrevs 

med syftet att lära om friktion. Vilket tolkas till att därmed ge ett budskap att 

digitala verktyg inte behöver användas för sig utan kan med fördel tillsammans med 

annat material integreras i temaarbete eller i ämneslärande aktiviteter. I andra 

tidningsartiklar tillfördes material för att skapa med green screen-teknik. 

Nämligen egentillverkade figurer som barnen har gjort av uttjänta leksaker som 

de har tagit med hemifrån. Tanken är att figurerna så småningom ska användas 
för att skapa världar i den digitala plattformen Green screen… (A10) 

I citatet ovan var arbetet med green screen i fokus. Analysen tolkas till att när annat 

material tillförs i form av små figurer bildas fler möjligheter till lärande hur man kan 

arbeta med green screen, fysiskt ser man figurerna men i den digitala världen sker 

någonting annat. I andra tidningsartiklar beskrevs hur annat material fordras för att 

arbeta med digitala verktyg i undervisningen. I just arbetet med green screen-teknik, 

som i A10, skrevs det i en tidningsartikel om färgade filtar som möjliggör att 

redigera bort bakgrunden. Det beskrevs även, som tidigare nämnts, hur uppbyggda 

kuber möjliggjorde att skapa effekter i arbetet med projektorn. I flera aktiviteter 

med digitala verktyg skrevs QR-koder ut för att barnen skulle kunna scanna dem 

och följa instruktionerna som synliggjordes i QR-avläsningen.  

7.2.1.4 Närvarande pedagoger som stödjer och leder barnen 

Resultatet av studien synliggör en genomgående bild av att pedagogens roll är att 

vara närvarande och deltagande och innebär att fungera som stöd för barnen i deras 

aktiviteter med de digitala verktygen. Hur man är en deltagande pedagog nämndes 

och visade sig på olika sätt i tidningsartiklarna. Begrepp som beskrev pedagogens 

roll var bland annat medforskande, närvarande och stöttande som i citaten nedan. 

Men lärarens närvarande och stöttande roll är avgörande. (A12) 

För att processen ska gå framåt är det avgörande att pedagogerna är aktiva och 

medforskande… (A 24) 

Ibland uttrycktes betydelsen av närvarande pedagoger för att skapa positiva 

lärprocesser tydligt som i citaten ovan. Andra sätt som uttryckte närvarande 

pedagoger var hur stöd för barnen i deras digitala aktiviteter kan ske genom frågor. I 

en tidningsartikel skulle barnen programmera en robot men barnen hade vissa 

svårigheter att programmera roboten att åka rätt. Istället för att göra själv och visa 

barnen ställde pedagogen stöttande frågor vilka hjälpte barnen att minnas tidigare 

aktiviteter med roboten. Att vara en närvarande, stödjande pedagog handlade även 

om att stödja barnen med att hantera den digitala tekniken genom att bland annat 

visa vart man skulle trycka på lärplattan. Även om det i tidningsartiklarna 

förmedlades en bild av medforskande pedagoger tillsammans med barnen som 

möjlig inspiration i arbetet med de digitala verktygen förtydligade även rollen som 

pedagogisk ledare. 

Vi undersöker saker och prövar tankar tillsammans med dem (barnen)... 

Samtidigt är vi fortfarande tydliga vuxna. Det är vi som leder arbetet, men 
barnen fyller det med innehåll. (A30) 
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I citatet ovan framkommer att det är pedagogen som ledde arbetet. Pedagogens 

ledarskap synliggjordes även då det i vissa av tidningsartiklarna var pedagogen som 

hanterade det digitala verktyget när det var fler barn inblandade, pedagogen var på 

det viset den som ledde arbetet framåt. Analysen av tidningsartiklarna i den här 

studien tolkas till att medforskande och närvarande pedagoger bör gå hand i hand 

med att vara en ledare i iscensättningar med digitala verktyg. 

7.3 Erbjudanden i iscensättningen med det digitala verktyget 
Den här delen av resultatet svarar på frågeställningen om vilka erbjudanden som blir 

möjliga för barnen att skapa mening om i kombinationen semiotisk resurs och 

iscensättning. Resultatet presenteras genom analyskategorin meningspotential. 

7.3.1 Meningspotential 

Utifrån analysen av tidningsartiklarna presenteras här fyra tematiseringar. 

Tematiseringarna synliggör både barns möjliga lärande i ämneskunskap samt barns 

möjliga lärande om vem de kan vara i verksamheten. 

7.3.1.1 Digitala verktyg som hjälpmedel för andra ämnen 

Efter att tidningsartiklarna analyserats synliggjordes en meningspotential hur 

digitala verktyg kan användas i arbetet för att utveckla barns kunskaper inom andra 

ämnen, ämnesövergripande arbetssätt. De digitala verktygen förmedlades kunna 

användas inom bland annat matematik, naturvetenskap, integritet och 

samhällskunskap. 

Förutom att röra sig, tränar barnen också språk, kommunikation, matematik, 

naturvetenskap och turtagning. (A14) 

Citatet ovan uttryckte att när barnen i en aktivitet i skogen skannade QR-koder för 

att följa instruktioner som gav rörelseuppdrag, fick de samtidigt möjlighet att lära 

om andra ämnen. Det uttrycktes även i tidningsartiklarna hur internet kunde bidra 

till att söka information samt inspiration i temaarbete tillsammans med barnen. I 

tidigare resultatdel beskrivs hur en robot används för att lära om friktion, vilket då 

blir ett lärande i fysik. I en tidningsartikel användes film för att inspirera barnen att 

utforska det naturvetenskapliga verbet flyga, men även blogg för att reflektera kring 

det som hänt. Ett annat digitalt verktyg som nämndes inom naturvetenskapligt 

arbete var USB-mikroskopet. 

Strax intill finns en station där barnen kan jobba med USB-mikroskop och få 

se till exempel växter eller insekter uppförstorade på en datorskärm. (A18) 

I citatet ovan beskrevs hur USB-mikroskop används inom naturvetenskapen för att 

förstora växter och djur. Därmed kunde barnen få möjlighet att se detaljerade och 

tydliga bilder av växter och djur. Förutom naturvetenskap förmedlades i 

tidningsartiklarna en bild av hur barnen arbetade matematiskt genom applikationen 

Dice som är en digital tärning. Barnen kunde då slå tärningen och sedan räkna 

prickar. En annan applikation som berörde matematiskt lärande var sudoku med 

syftet att träna på siffror. I en annan tidningsartikel beskrevs ett projekt som en 

svensk förskola hade tillsammans med andra länder. I projektet skedde 

kommunikationen genom Skype, mail och digitala ritprogram som möjliggjorde att 
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barnen från olika länderna kunde rita på en och samma teckning, samt inspireras av 

varandras bilder. Barnen uttrycktes här få lära om demokrati och om olika kulturer 

samtidigt som barnen blev presenterade för andra språk. Ett annat lärande som 

tolkas erbjudas barnen med digitala verktyg var integritet då en kamera introduceras 

för barnen och frågan “får jag ta kort på dig?” ställdes. Tidningsartiklarna tolkas ge 

budskap hur digitala verktyg fungerar som pedagogiska hjälpmedel genom att med 

verktyget lära om andra ämnen. Det digitala verktyget tillför därmed någonting mer 

och ett bredare lärande blir då möjligt, som när växter och djur blev uppförstorade. 

7.3.1.2 Att lära med och om det digitala verktyget 

Även om digitala verktyg kan användas i arbetet med andra ämnen inom förskolans 

verksamhet förmedlades i tidningsartiklarna hur det digitala verktyget ger 

meningserbjudanden att lära och utveckla adekvat digital kompetens hos barnen. 

Det vill säga ett lärande om och med det digitala verktyget i sig självt. De förmågor 

barnen gavs möjlighet att utveckla var kunskapen att människan styr tekniken, samt 

att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Att arbeta med källkritik var 

återkommande i flera av tidningsartiklarna. I en tidningsartikel beskrevs hur barnen 

fick trickfilma samt lägga till effekter som slowmotion i en egenproducerad film för 

att skapa film med en stor, otäck fisk som egentligen var en liten leksaksfisk. 

Pedagogen i tidningsartikeln i citatet nedan uttryckte att barnen genom att uppleva 

själva lär sig hur det kan vara. 

När de får den här erfarenheten själva blir det lättare att förstå att allt vi ser på 

film inte är på riktigt. (A20) 

Att förstå att allt vi ser på film inte alltid är på riktigt ingår i att utveckla en 

källkritisk hållning. I ovan citat användes trickfilm för att manipulera film. Att 

utveckla en källkritisk hållning skedde även genom andra erbjudanden och då 

övervägande genom att använda green screen-teknik i undervisningen och 

tillsammans med barnen resonera kring huruvida det kan stämma det de ser i bilden 

eller inte. Barnen fick även vara med och skapa egna bilder och filmer genom green 

screen-teknik och vara med från början för att se hur bilder och filmer kan 

manipuleras. Att manipulera bilder beskrevs även kunna användas i positiv 

bemärkelse, i en tidningsartikel retuscherades barn in i sin framtida skolmiljö för att 

förbereda barnen på övergången till skolans värld. En annan adekvat digital 

kompetens som genom tidningsartiklarna förmedlades var förståelsen av att 

människan styr tekniken. Det här skedde främst genom användandet av robotar i 

undervisningen. 

 Sven minns och ger nya kommandon, framåt ett steg, sedan åt sidan, så 

framåt… nu fungerar det. Pip-pip! Just så fungerar programmering, genom att 
förutsäga sekvenser för att kunna nå dit vi vill. (A5) 

I citatet ovan fick barnen möjlighet att träna på att utveckla 

programmeringskunskaper och samtidigt utveckla förståelsen för att som de trycker 

och ger roboten instruktioner, på det viset kommer roboten att röra sig.  
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7.3.1.3 Barn kan lära att bli egna aktörer 

Resultatet av studien visar att förutom hur digitala verktyg skapade möjligt lärande i 

ämnen för barnen, skapade digitala verktyg även möjligheter för vilka barnen 

erbjuds lära sig vara i verksamheten. En framträdande bild som förmedlades i 

tidningsartiklarna och som beskrevs återkommande var barnen som egna aktörer i 

digitala aktiviteter. Digitala verktyg möjliggjorde även för barnen att få sina 

perspektiv synliggjorda som i nedan citat.  

De yngre barnen (3-4 år) fick i uppdrag att vara tidningsreportrar och jobba 

med stillbild och redigering medan de äldre (5-6 år) fick filma och agera tv-

producenter. (A22) 

Det ger dimensioner som det analoga inte kan erbjuda. Man kan verkligen se 

att barnens agens ökar, det vill säga förmågan att styra och kontrollera sin egen 

tillvaro. Att låta barnen fotografera och skapa ur sin vardag ger spännande 

perspektiv. (A6) 

Hur barnens perspektiv blev synliggjorda skedde många gånger med hjälp av 

kamera som i ovan citat. Kameran som digitalt verktyg nämndes vid flera tillfällen i 

tidningsartiklarna ge erbjudanden till barnen att förmedla sig och kommunicera sitt 

perspektiv. I citaten ovan förmedlades barnen även vara producenter i sitt erövrande 

av kunskap genom att barnen med hjälp av lärplatta och telefon kunde skapa film, 

komponera musik och skapa digitala berättelser genom att det var de som agerade 

med det digitala verktyget. Det tolkas till att barnen ges en egen plats att uttrycka sig 

och sin tillvaro utan att pedagoger bestämmer samt att digitala verktyg erbjuder 

barnen att bli producenter i sitt erövrande av kunskap.  Motsatsen till producent är 

konsument och kan kopplas till de tillfällen barnen konsumerar det digitala 

verktyget utan att själva skapa. Barn som konsumenter av digitala verktyg nämndes 

även det i tidningsartiklarna. Tillfällen när barnen var konsumenter var när de tittade 

på filmer för till exempel rekreation eller inspiration, eller när de använde 

applikationer där ramarna för vad som kunde göras i applikationen redan var satta, 

till exempel i sudoku-applikationen. 

7.3.1.4 Barn kan bli inkluderade 

Resultatet i studien visar att förutom hur digitala verktyg skapade möjligheter att 

barn blir aktörer i verksamheten skapade digitala verktyg även möjligheter för hur 

verksamheten kan formas för att verka inkluderande. I tidningsartiklar beskrevs hur 

projektorer användes för att alla, eller många, skulle kunna arbeta eller reflektera 

samtidigt då projektorn projicerar en bild till att bli stor. Projektorn nämndes även 

som hjälpmedel i förändringen av den pedagogiska miljön till att stimulera alla som 

vistades där, oavsett antal barn. USB-mikroskopet hade en liknande funktion då den 

förstorade bilder av växter och djur till en datorskärm som gjorde det möjligt att fler 

barn än det som tittar i mikroskopet kunde se växten/djuret. Andra sätt 

verksamheten kunde möjliggöra inkludering med hjälp av digitala verktyg var med 

den digitala översättningspennan samt med en lärplatta, som båda syftar till att 

stimulera flerspråkighet. 

Hon (pedagogen) för en digital översättningspenna över en bok fylld av bilder 

på djur, matvaror och fordon. Pennan läser av bilderna och uttalar dem på olika 
språk. (A26) 
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I citatet ovan visas att med en digital översättningspenna möjliggörs att läsa böcker 

på fler språk än svenska och därmed kan barn med annat språk delta i aktiviteter i 

förskolan och bli inkluderade. Det skrevs även i en av tidningsartiklarna att arbetet 

med att skapa film är inkluderande då alla barn kanske inte vill filma, men något 

barn kanske vill bidra till skapandet av kulissen medan ett annat barn vill delta i 

filmskapandet på annat sätt. Att digitala verktyg kan möjliggöra inkludering tolkas 

erbjuda barnen ett lärande om att de har en plats i verksamheten och få känna en 

tillhörighet. 

7.4 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av studien har presenterats genom tematiseringar som tolkats och 

analyserats utifrån koder i analysmodellen, samt efter vad som sammantaget fått 

mest utrymme eller förekommit flest antal gånger i tidningsartiklarna. 

Tematiseringarna synliggör de möjliga underliggande budskap som enligt 

Denscombe (2018) kan bli synliga med innehållsanalys som metod. 

Tematiseringarna utgör därmed vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de 

läser tidningen, och är därmed denna studies bidrag till kunskap hur digitala verktyg 

kan användas i förskolan för barns lärande. Resultatet visade att trots en variation av 

semiotiska resurser som kommer till uttryck har lärplattan en egen särställning. I 

resultatet synliggjordes dock att arbetet med lärplatta går att variera beroende på val 

av applikationer samt hur verktyget integreras i iscensättningen. Ett tydligt resultat 

visade att pedagoger kan inspireras att arbeta med källkritik, samt att arbeta för att 

barn ska förstå att människan styr tekniken redan med förskolebarn. I resultatet 

synliggjordes att pedagoger bör vara närvarande och stödja barnen i deras digitala 

utforskande, men samtidigt vara pedagogiska ledare. Resultatet visade att 

undervisning med digitala verktyg kan med fördel iscensättas där barn får lära 

tillsammans och inte individuellt. Det synliggjordes hur tillförande av material på 

olika sätt möjliggör lärande när materialet kombineras med digitala verktyg. Både 

för att lära med och om det digitala verktyget i sig självt som med green screen-

teknik, men även när material tillförs för att möjliggöra annat lärande som med filtar 

för att lära om friktion. Avslutningsvis visade resultatet av denna studie att 

undervisning med digitala verktyg kan verka inkluderande och erbjuda lärande om 

att alla har en plats och rätt att uttrycka sig. 
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8 Diskussion 

Under denna del diskuteras studiens resultat, det vill säga vad som kan utgöra 

inspiration för pedagoger i planeringen av undervisning med digitala verktyg när de 

läser tidningen förskolan, i relation till tidigare forskning. Det diskuteras även vilka 

pedagogiska implikationer den möjliga inspirationen kan ge för barns lärande, 

utifrån tanken om att texter enligt Widén (2019) kan påverka människors tänkande 

och handlande. Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet. 

8.1 Design för lärande 
Utifrån perspektivet design för lärande diskuteras lärplattans plats som semiotisk 

resurs, iscensättningen med kollektivt lärande och pedagogers agerande samt 

adekvat digital kompetens som meningspotential. 
 
Lärplattans plats i förskolan 

I resultatet framkommer att trots en variation av semiotiska resurser som uttrycks 

har lärplattan en särställning i tidningen förskolan, både som hårdvara och 

mjukvara. Vid flera tillfällen uttrycks tydligt att en lärplatta används, men det finns 

även tillfällen då det endast varit tolkningsbart. Då tidningen förskolan når ut till 

många pedagoger tänker vi att den kan utgöra inspirationskälla för hur pedagoger 

väljer att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning. Jernes, Alvestad och 

Sinnerud (2010) och Petersen (2018) menar att pedagogers digitala kompetens är 

bristfällig och att pedagoger uttrycker ett behov av att lära mer inom ämnet för att 

kunna stödja barn i deras digitala utveckling (Jernes, Alvestad & Sinnerud 2010; 

Petersen 2018). Om pedagoger inte är medvetna om den variation av digitala 

verktyg som finns är en risk att det som framställs i tidningen blir sanning, det vill 

säga att lärplatta är det digitala verktyg som kan användas. Pedagogiska 

implikationer kan bli att pedagoger inte uppmärksammar variationen av digitala 

verktyg och därmed inte ger barn dess möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. 

Enligt den reviderade läroplanen för förskolan ansvarar pedagoger för att barn ska få 

möjlighet att lära sig hantera digitala verktyg, men också få uttrycka sig genom 

olika medier. Om tidningen förskolan leder till att endast lärplattan används som 

semiotisk resurs i förskolan tillgodoses inte behovet av att barnen får uppleva en 

variation av digitala verktyg. 

 
En annan förklaring till varför lärplattan fått stort utrymme som semiotisk resurs i 

resultatet kan vara dess breda potential, lärplattan går att använda inom flera 

områden till följd av dess form och funktion. Lärplattan nämns i denna studies 

resultat som ett litet digitalt verktyg som är lämplig när barnen arbetar i par för att 

lära genom att följa instruktioner i filmer och dokumentera. Det säger emot tidigare 

forskning då Petersen (2015) beskriver lärplattan som stor där fler barn kan samlas 

runt den och interagera med varandra. Det förutsätter förstås att applikationen är 

designad med multitouch där fler barn kan trycka samtidigt. I denna studies resultat 

nämns vid flera tillfällen att barnen arbetar tillsammans med att skapa film genom 

att arbeta i program som Green screen, vilket oftast är en applikation i en lärplatta. 

Dessa aktiviteter sker oftast i helgrupp men barnen tilldelas roller där det inte krävs 

att lärplattan hanteras av alla samtidigt, ett barn agerar journalist, några andra 

bygger upp miljöer och någon filmar. Lawrence (2017) nämner att det ibland 
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uppstår konflikter med lärplattan genom verbala och fysiska yttranden. Om 

pedagoger istället tilldelar roller i sin undervisning med lärplattan, som visas i denna 

studies resultat, kan de undgå att barn hamnar i konflikter om vem som ska ha 

tillträde till den. En pedagogisk implikation kan vara att pedagoger med inspiration 

från tidningen förskolan kan iscensätta aktiviteter utan konkurrens om lärplattan. I 

jämförelse med andra digitala verktyg är lärplattans utformning möjligtvis en 

anledning till att den får stort utrymme som semiotisk resurs i tidningen förskolan. 

Det kan vara svårt för barnen att till exempel förflytta sig med en bärbar dator eller 

en tv-skärm. Lärplattan är dessutom lätthanterlig och bärbar vilket är en fördel i 

undervisning med barn på förskolan. I resultatet står att pedagoger tar med lärplattan 

ut i skogen och kan fortsätta undervisningen i en annan kontext, vilket även blivit 

synligt i tidigare forskning (Ihmeideh & Al-Maadadi 2018). Lärplattans bärbarhet 

som en fördel lyfter Kjällander och Johnson Frankenberg (2018), bärbarheten 

möjliggör för barnen att förflytta sig och sätta sig bredvid varandra, vilket i 

förlängningen kan leda till interaktion mellan barnen. Petersen (2015) skriver även 

att det är enklare för barnen att hantera en tryckkänslig skärm där det bara är att 

trycka på skärmen i jämförelse med en datormus som kan vara svår att manövrera.  

Med mjukvaror i lärplattan, det vill säga applikationer, synliggör resultatet att 

undervisning kan varieras men att designen i applikationerna utgör vad som blir 

möjligt för barnen att lära. Petersen (2018) menar att applikationer med starkare 

utformning och ett bestämt syfte kan begränsa användningen, jämfört med 

applikationer med svagare utformning. Skype är en applikation som formas efter 

barnen (Petersen 2018). Vårt resultat visar att applikationen Skype används för 

kommunikation mellan barn på olika platser. Skype erbjuder därmed barnen att 

producera sitt eget innehåll, vilket tolkas till applikationer med svagare utformning. 

I vårt resultat tolkas barn bli konsumenter av applikationer när de är designade med 

tydliga ramar, till exempel i sudoku-applikationen där syftet är att träna på siffror. 

Att vara konsument eller producent behöver inte vara bättre eller sämre än det 

andra, snarare är applikationer för konsumtion ibland att föredra som vid rekreation, 

vilket återfinns i resultatet. Vid konsumtion av applikationer kan dock interaktionen 

mellan barn vara bristfällig, i vårt resultat där ett barn föreslås titta på youtube-

filmer för rekreation uteblir verbal interaktion. Däremot, om flera barn tittar på 

filmerna samtidigt finns möjlighet för barnen att tillsammans diskutera och 

reflektera om innehållet. Den bristfälliga interaktionen vid konsumtion av 

applikationer visar även Petersens (2015) resultat då barn i en tåg-applikation 

försöker samarbeta men att det inte går och att de därför väljer att byta till en annan 

applikation (Petersen 2015). Konsumtion av en applikation behöver dock inte 

automatiskt betyda att interaktioner uteblir, även där barn är producenter kan barnen 

sitta själva och skapa med innehållet i applikationen. Lawrence (2017) tar upp ett 

exempel där två barn skapar bilder i applikationen Doodle Buddy, likaväl som 

barnen skapar tillsammans är applikationen designad för ett barn att sitta själv med 

den. Dock blir det tydligt i vårt resultat att interaktion oftast sker när barnen får vara 

producenter av innehållet i applikationen, det synliggörs vid flera tillfällen då 

barnen tillsammans skapar och redigerar film i applikationer. Utifrån kunskapen att 

applikationers design möjliggör vad som erbjuds barnen är det därför av betydelse 

att pedagoger gör medvetna val av applikationer i sin undervisning för att svara på 

undervisningens syfte. Pedagogiska implikationer för förskolan utifrån tidningen 

förskolan kan vara att pedagoger inspireras till en variation av applikationer som 
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erbjuder barnen att vara både konsumenter och producenter av innehållet. Det kan 

dock hända att syftet för vad pedagogen har tänkt med aktiviteten inte 

överensstämmer med vad barnen gör. Detta kan jämföras med Skantz Åberg, Lantz-

Andersson och Pramlings (2014) resultat där barnen förhandlade om uppgiften 

istället för att lära om digitalt berättande som var pedagogens syfte. Det kan därför 

vara att föredra applikationer där barn erbjuds att uttrycka sig med olika 

teckensystem då barn och pedagog kan jobba mer enhetligt tillsammans.  

Pedagogers agerande 

Resultatet av hur pedagoger bör agera vid undervisning med digitala verktyg och 

som därmed kan utgöra inspiration för pedagoger visar att iscensättningen 

förespråkas av närvarande, engagerade, öppna och medforskande pedagoger som 

även är pedagogiska ledare. Det styrker tidigare forskning då flera forskare lyft att 

pedagogers bristande kunskaper samt pedagogers olika roller de skiftar mellan i 

barns aktiviteter med digitala verktyg har betydelse för vad som blir möjligt för 

barnen (Carlsen et al. 2016; Kjällander & Johnsson Frankenberg 2018; Klerfelt 

2007; Magen-Nagar & Firstater 2019; Jernes, Alvestad & Sinnerud 2010; Petersen 

2018). Att pedagogen är viktig kan vara ett argument för att barn inte ska lämnas 

ensamma med ett digitalt verktyg. Resultatet av vår studie belyser att undervisning 

med digitala verktyg i förskolan med fördel sker kollektivt då det i 

tidningsartiklarna uttrycks “vi gör tillsammans” och menar både barn-barn men 

även pedagog-barn. Vid ett tillfälle nämns individuell aktivitet med digitala verktyg 

men då är det för barns rekreation genom att titta på särskilda avslappnande filmer. 

Att göra tillsammans kan även tolkas att de närvarande pedagogerna då kan ge stöd 

till barnen, som i situationen där pedagogen ställer frågor för att hjälpa ett barn 

framåt i programmeringen av en robot, vilken kan jämföras med Carlsens et al. 

(2012) medlarroll. Även Carlsens et al (2012) assistentroll och Klerfelts (2007) 

guide går att koppla till vårt resultat när pedagoger i barns arbete med att skapa film 

behöver trycka på skärmen för att visa barnen hur man kan göra. Pedagogiska 

implikationer av att pedagoger läser tidningen förskolan kan vara att pedagoger inte 

lämnar barn själva med ett digitalt verktyg vid undervisningssituationer och risken 

för att använda till exempel lärplattan för “barnpassning” minimeras och istället 

använda lärplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel ökar. 

Resultatet av studien visar att pedagoger bör vara medforskande, men samtidigt vara 

pedagogiska ledare. Det medför att om pedagogen är för mycket medforskare till 

följd av eventuella bristande kunskaper i det digitala verktyget minskar rollen som 

ledare och det möjliga lärandet för barnen blir därmed begränsat om inte en 

kompetent pedagog finns där för att guida barnen vidare i lärandet. Det enligt 

Petersens (2018) forskning som visade att pedagoger inte alltid vet vad man kan 

göra med det digitala verktyget och därmed blir pedagogens kompetens en 

begränsning för barns lärande. Att planera undervisning med ett digitalt verktyg kan 

då medföra att pedagoger bör välja lärprocessens syfte med utgångspunkt i de egna 

individuella kunskaperna för att kunna erbjuda barnen ett lärande. Å andra sidan, då 

Klerfelt (2007) menar att när barn får tillgång till det digitala verktyget ökar deras 

inflytande, agens och i vår mening barnens självständighet. Det kan därmed vara 

behövligt att ta ett steg tillbaka som pedagog för att möjliggöra att barnens egna 

handlande och utforskande med det digitala verktyget ökar vilket kan möjliggöra 

självständighet.   
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Adekvat digital kompetens  

Resultatet av studien visar att stort utrymme i tidningsartiklarna ges åt arbete med 

källkritik redan med förskolebarn, vilket då framhålls som en betydande 

meningspotential med digitala verktyg. I tidningsartiklarna uttrycks att om barn gör 

själva får de större förståelse för hur bilder och filmer går att manipulera. Det går 

både att se till att barn som producenter för att själva förstå den digitala tekniken 

förespråkas men även till att i den tid vi nu lever i anses källkritiska förmågor ingå i 

adekvat digital kompetens. Positiva effekter av att barn själva interagerar med det 

digitala verktyget är känt efter vad andra forskare kommit fram till, i denna studie 

framgår även bilden att barn får större förståelse när de själva gör. Lindahl och 

Folkesson (2012) menar att när barn själva använder det digitala verktyget och får 

omedelbar respons i form av effekterna i applikationer blir barnen engagerade och 

nyfikna. Meningspotentialen med att utveckla barns adekvata digitala kompetens 

har inte givits stort utrymme i tidigare forskning, men kan kopplas till Jernes, 

Alvestad och Sinneruds (2010) resultat. Studien visar en syn hos pedagoger att 

arbetet med digitala verktyg med förskolebarn i förlängningen ger barn ett lärande i 

goda medievanor och att orientera sig i internet som en informationskanal. Dock 

visar vårt resultat även hur det praktiskt kan gå till för att lära om källkritik och 

utveckla källkritiska förmågor. Det övergripande syftet med denna studie är att bidra 

med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan, vilket 

vill svara på hur-frågan. I denna studie är det synligt att applikationer med kamera 

och applikationer med green screen-teknik erbjuder ett manipulerande av bilder 

genom trickfilmning och redigering, vilket inte blivit synligt i tidigare forskning. 

Pedagoger som ledare av digitala aktiviteter blev synligt i vårt resultat, tillsammans 

med barnen kan de då diskutera de bilder som manipulerats. Att adekvat digital 

kompetens får stort utrymme i tidningsartiklarna kan bidra till att pedagoger blir 

inspirerade att arbeta med det i de egna verksamheterna. Pedagogiska implikationer 

kan vara att barn av vår tid redan i ung ålder får med sig att tänka efter när de 

ständigt möts med information i dagens informationssamhälle. Vårt resultat visar 

även hur manipulerande av bilder kan ha positiva effekter när barn ska förberedas 

för övergången till skolans värld, dock nämndes detta bara vid ett tillfälle. Det kan 

ändå ses som argument för att manipulerande av bilder inte endast kan användas för 

att lyfta negativa aspekter utan även för att erbjuda barnen en stimulans av fantasin, 

få utforska sig själv i andra miljöer samt för att skapa egna fantasivärldar.  

 

Avslutningsvis, Skantz Åberg, Lantz-Andersson och Pramlings (2014)  tar upp hur 

tekniken kan strula och bidra till att det huvudsakliga syftet förändras med 

aktiviteten. Men, om tekniken fungerar och pedagoger har kunskaper om digitala 

verktyg har digitala verktyg i förskolan i denna studie visat sig ha stor potential. 

Digitala verktyg kan bidra till att förskolebarn får utveckla digital kompetens samt 

bidrar till att skapa interaktioner och lärande tillsammans med andra samt med det 

digitala verktyget i sig. Med denna studie önskar vi bidra till att utveckla kunskaper 

hur digitala verktyg kan användas i förskolan och förhoppningsvis utveckla någon 

pedagogs digitala kompetens. 
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8.2 Vidare forskning 
Intressant vidare forskning inom området hade varit att genomföra en studie i en 

förskola och jämföra med vårt resultat. Både undersöka vad verksamma pedagoger 

blir inspirerade av när de letar efter nya arbetsmetoder men även undersöka hur 

undervisning med digitala verktyg praktiskt iscensätts på en förskola. Ett annat 

ämne inom området vi fastnade för och gärna hade velat få med är hur man med 

digitala verktyg kan arbeta demokratiskt i förskolan. Just den demokratiska aspekten 

nämndes flertal gånger i tidningsartiklarna som en möjlighet med digitaliseringen 

och det skrevs även fram som orsak till den nationella digitaliseringsstrategin, att 

alla barn oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund ska få möjlighet att 

utveckla adekvat digital kompetens. På vilket sätt rent praktiskt ger digitaliseringen 

demokratiska möjligheter i förskolan? 

 

  



 

32(34) 

 

 

9 Referenslista 
 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Carlsen, M. Erfjord, I. Sigurd Hundeland, P. & Monaghan, J. (2016). Kindergarten 

teachers`orchestration of mathematical activities afforded by technology: agency 

and mediation. Educational Studies in Mathematics, 93(1), ss. 1-17. 

doi: 10.1007/s10649-016-9692-9.  

 

Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). Design för lärande i förskolan. 

Stockholm: Norstedts. 
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Bilaga 1 

Tidningsartiklarna 

Kod  Titel Utgivningsdatum 

A1 Pedagogens roll kan inte överskattas 22 okt 2019 

A2 En liten bok full av stora äventyr 22 okt 2019 

A3 ASMR-trenden triggar förskolebarn 6 sept 2019 

A4 Digitala i praktik och teori 9 sept 2019 

A5 Teknik i förskolan - från elektricitet till robotar 6 sept 2019 

A6 Vad är poängen med nya planen?  6 sept 2019 

A7 Tydlighet och medvetenhet i tidig digitalisering 6 sept 2019 

A8 Må tusen idéer blomma 2 aug 2019 

A9 Musikglädje över alla gränser 2 aug 2019 

A10 Här får barnens själva berätta 1 apr 2019 

A11 Ett lärande som alla har rätt till 22 feb 2019 

A12 Digitalt ger inte samma träning 14 jan 2019 

A13 Gympa, yoga och lekar 14 jan 2019 

A14 De spelar på rörelse 14 jan 2019 

A15 Barnens bästa sitter i väggarna 26 nov 2018 

A16 På marsch för hotade djur 21 okt 2018 

A17 Lätt att gå vilse i teknikens värld 10 sep 2018 

A18 Upptäcker i egen takt 10 sep 2018 

A19 Kritisk blick kräver tärning 6 aug 2018 

A20 Lär sig luras genom film 6 aug 2018 

A21 De skickar vykort från Kattplaneten 6 aug 2018 

A22 Så kan ni bygga en egen greenscreen 27 mar 2018 

A23 Ta klivet över digitalt tröskeln 26 mar 2018 

A24 Högläsning ledde till film 4 dec 2017 
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A25 Berättelse som blir till inre bilder 6 nov 2017 

A26  Språket finns överallt 6 nov 2017 

A27 Häng med in bakom kulisserna 9 okt 2017 

A28 Barnens foton ger ny bild av förskolan 23 okt 2017 

A29 Workshops ger röd tråd 7 aug 2017 

A30 Far och flyg med fysik 15 feb 2017 
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Bilaga 2 

Analysmodell 

 

Tidningsartiklarna har tolkats och analyserats utifrån dessa analyskategorier tagna 

ur en designorienterad begreppsapparat. 

Design för lärande - fokus på digitala verktyg 

Artikel: 
 

Semiotisk resurs Iscensättning Meningspotential  

    

Vår analysmodell inspirerad av litteratur från Selander och Kress (2010) och Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012). 

 


