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This dissertation explores the interaction between preschool children, preschool teachers and
digital media in the Swedish preschool. The analysis focuses on children’s participation in
activities involving digital media, as well as how digital media is integrated into children’s
everyday activities at preschool. Use of digital media is highlighted in the recently revised
Swedish national curriculum, specifically with regard to providing children the opportunity to
develop “adequate digital competence” (Skolverket, 2018, p. 9). In this study the competencies
and literacy skills that children use in their interaction with digital media are explored “in
situ” as integrated in everyday activities. The empirical data was generated in two preschools
involving 28 children between the ages of three and five and 5 preschool teachers. The video
recordings and field notes were collected during participant observations and analyzed using
an ethno-methodological approach to conversation analysis. Detailed attention was given to
embodied features of interaction, which was critical for the analysis. In terms of findings,
detailed observation reveals that children’s competencies and literacy skills are displayed across
a variety of actions performed in relation to other participants and the digital medium. Similarly,
this study demonstrates that children are also co-creators in the organisation of digital activities
within the preschool environment. The competencies and skills required to participate in digital
activities, form a part of the collective work undertaken by participants throughout the duration
of the interaction. Therefore, what constitutes "adequate digital competence" must be applied
to children's use of digital media "in situ".
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Förord 

Den här studien hade inte varit möjlig att genomföra om inte ni barn och för-
skollärare så oförbehållsamt släppt in mig i er vardag på förskolan. Ni är fan-
tastiska, ett innerligt tack till Er!  
 
Mina handledare under forskarutbildningen, Ann-Carita Evaldsson och Fred-
rik Lindstrand, vill jag tacka särskilt. Ni har generöst lotsat mig igenom teo-
rier, konstruktivt kritiserat, ifrågasatt och hela tiden varit ett enormt stort stöd.
Efter varje handledning har jag alltid känt stor inspiration. Jag är er evigt tack-
sam! Jag vill också tacka Caroline Liberg, Pål Aarsand, Polly Björk-Willén, 
Karin Aronsson, Helen Melander och Niklas Norén som under årens lopp varit
läsare av min text. Era kritiska och utmanande frågor har var mycket värde-
fulla för mig och fört arbetsprocessen vidare. Tack till alla medlemmar i forsk-
ningsmiljön CLIP på Uppsala Universitet som bidragit med viktiga reflekt-
ioner kring min empiriska data. Tack också till Mikael Fisk som ritat avhand-
lingens bilder. 
 
Vad hade jag gjort utan dig Gabriella Gejard? Vi har genom åren stött, blött
och nött olika teorier tillsammans, vänt ut och in på oss själva för att förstå.
Våra diskussioner har varit enormt värdefulla för mig och det har varit så
tryggt att ha haft dig vid min sida. Alla skrivarinternat, alla middagar och alla 
samtal om livet i stort har blivit minnen för livet. Som jag sagt tidigare, jag är
så oerhört glad över att just du och jag fick förmånen att kampera ihop på
Uppsala Universitet under doktorandtiden. Tack Gabriella, nu är även jag klar 
med min avhandling, kanske nya projekt tillsammans med dig äntligen kan ta 
vid nu. Det ser jag i sådana fall fram emot. 
 
Ett stort tack riktas också till Elisabeth Björklund som jag haft värdefulla dis-
kussioner med om min text. Jag vill också tacka min kära vänner, ingen nämnd
och ingen glömd. Umgänget med er har varit ett viktigt andningshål och en
källa till att ladda energi. Stort tack går också till min alltid lika stöttande sto-
rasyster Anna, som i slutskedet även läst min text och letat efter språkliga fel. 
Tack till min svägerska Anna för hjälp i samband med den engelska samman-
fattningen. Tack till min mamma som alltid är stöttande på alla sätt, oavsett
vad jag tar mig för. Anders, vilken berg och dalbana vi åkt de här åren du och 
jag, det gick till slut, tack för allt! Gustav och Axel, mina älskade söner, boken
är äntligen klar! Nu kan jag vara med er mycket mer, det ser jag fram emot.  

 



 12 

Mitt sista tack går till min pappa som sedan några månader tillbaka inte finns 
med oss längre, hans inspiration och förmåga att lyfta mig i stunder då jag
tvivlat har varit en stor del i att jag nu äntligen kan sätta punkt. Den här av-
handlingen tillägnas honom. 
 
 
Strömsbro i april 2020 
Kristina Walldén Hillström 
 

 

 

 

 



 13

Kapitel 1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om barns och förskollärares samspel med digi-
tala medier i den svenska förskolan1. Fokus i avhandlingen riktas mot barns 
deltagande i aktiviteter där digitala medier är centrala liksom hur digitala 
medier integreras och blir en del av i barns vardagliga aktiviteter i förskolan. 
De sociala kompetenser och literacyfärdigheter som görs gällande i barns 
samspel med digitala medier står också i fokus. I relation till detta studeras 
även några sociala och kulturella förutsättningar för att barn skall kunna an-
vända digitala medier i förskolan. 
 
Flertalet kommuner har i enlighet med de övergripande riktlinjerna i försko-
lans styrdokument satsat på digitalisering i förskolan och de flesta förskolor 
har idag tillgång till digitala medier, såsom surfplattor i sin verksamhet. Hur 
digitala medier används i den vardagliga verksamheten varierar dock (se t ex 
Nilsen, 2014, 2018; Kjällander & Moinian, 2014; Petersen, 2015, 2020; 
Walldén Hillström, 2014). Oavsett hur digitala medier används kan konstate-
ras att satsningen har inneburit att förskolan och den verksamhet som bedrivs 
av förskollärare tillsammans med barnen, har kommit att påverkas och till viss 
del förändrats. 
 
Förskolan fick sin första nationella läroplan 1998. Skolverket har sedan dess-
gjort vissa ändringar och tillägg i läroplanen för förskolan. Den senast revide-
rade läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2019 (Skolverket, 2018). Ändringarna 
skedde bland annat i enlighet med uppdraget från den svenska regeringen, att 
ta fram ett förslag till nationella IT-strategier för skolväsendet. De ändringar 
som gjorts ämnar dels att förstärka dels att tydliggöra förskolans uppdrag för 
att det ska bidra till att barnen bland annat utvecklar adekvat digital kompe-
tens. I läroplanen för förskolan framkommer inte hur förskolans arbete ska 
ske. Det betyder att det är upp till förskollärare och övrig personal i verksam-
heten att utforma det vardagliga arbetet tillsammans med barnen. Vad innebär 
då det utökade uppdraget kring digitalisering för barn i förskolan och hur kan 
man förstå barns användande av digitala medier i relation till att barn i enlighet 

                               
1 I den licentiatuppsats som inbegrips i denna avhandling studeras främst barnens deltagande 
kring digitala medier. I den fördjupade avhandlingsstudien studeras även deltagandet i relation 
till vad barnen också gör med de olika medierna. 
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med förskolans uppdrag bör utveckla adekvat digital kompetens? Det är några 
av de frågor som berörs i den här avhandlingsstudien.  
 
Denna avhandling inbegriper en licentiatuppsats2 med fokus på framför allt 
barns sociala kompetenser och deltagande i digitala aktiviteter i förskolan 
(Walldén Hillström, 2014). I avhandlingsarbetet har den del som omfattar li-
centiatuppsatsen bearbetats och fördjupats (se delar av kapitel 5, kapitel 6 och 
7). I avhandlingen som helhet riktas fokus mot de sociala och kulturella förut-
sättningar som finns för barns deltagande i digitala aktiviteter och förskollä-
rares organiserande i samband med barns användande av digitala medier i för-
skolan. I det fortsatta arbetet med avhandlingen har jag genomfört en analys 
av ytterligare empiri, med fokus på barns användande av digitala medier och 
barns literacypraktiker (se kapitel 8). Yngre barns literacy är idag är tätt för-
knippat med användandet av digitala medier (se t ex Hvit Lindstrand, 2015; 
Roswell & Harwood, 2015). Jag har inom ramen för mitt arbete med avhand-
lingen därför arbetat vidare med att teoretiskt och empiriskt fördjupa analysen 
av barns samspel med digitala medier i relation till barns literacypraktiker. 
 
För att studera barns samspel med digitala medier tillsammans med andra barn 
och med förskollärare utgår jag från en syn på barn som aktiva och sociala 
med förmåga att agera, vilket jag här hämtar från Corsaro (2017). Avhand-
lingens empiri består främst av videoobservationer av barn och förskollärares 
samspel med digitala medier på två olika förskoleavdelningar vid två försko-
lor. Barnen använder de digitala medierna både på egen hand och tillsammans 
med förskollärare i varierande aktiviteter såsom spelaktiviteter, problemlös-
ningsaktiviteter och i en filmskapande aktivitet.  

 
 

  

                               
2 Licentiatuppsatsen författades inom ramen för forskarskolan "Utforskande lärprocesser och 
literacy: Förskolebarns lärande i språk, matematik och naturvetenskap" där jag var en av tio 
licentiander. Forskarskolan, som finansierades av Vetenskapsrådet, var en del av dåvarande 
regerings satsning på fortbildning av förskollärare. 
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Syfte och frågeställningar  
Flertalet kommuner har i enlighet med de övergripande riktlinjerna i försko-
lans styrdokument satsat på digitalisering och på att införa digitala teknolo-
gier, såsom surfplattor i förskolans verksamhet med barnen (Skolverket, 
2018). Det framkommer dock inte i läroplanen för förskolan hur detta arbete 
bör och kan utformas. Det övergripande syftet med avhandlingen har därför 
varit att empiriskt öka kunskapen om hur digitala medier används av barn i 
förskolans vardag.  
 
Följande frågeställningar har utifrån syftet specificerats;  

 
• Hur organiseras barns deltagande i samspel med digitala medier i 

förskolans vardag?  
• Vilka sociala kompetenser och literacyfärdigheter kommer till uttryck 

i barns samspel med digitala medier?  
• Vilka kulturella och sociala förutsättningar finns för barn att använda 

digitala medier i förskolan och hur kommer dessa till uttryck? 

Digitala medier som en del av förskolebarns vardag 
I överensstämmelse med läroplanens riktlinjer och i relation till de revide-
ringar som gjorts av läroplanen (Skolverket, 2018) med ett tydligare fokus på 
digital kompetens, har flertalet kommuner i Sverige på senare tid infört och 
satsat på smartboards, surfplattor och andra typer av digitala medier för att de 
skall användas i förskolan tillsammans med barnen (Bourbour & Masoumi, 
2017; Bourbour, Vigmo & Samuelsson, 2015; Hvit Lindstrand, 2015; 
Masoumi, 2015; Kjällander, 2014; Kjällander & Moinian, 2014; Klerfelt, 
2013; Nilsen, 2014, 2018; Petersen, 2015, 2020; Walldén Hillström, 2014). 
En satsning på digitala medier syns även på Europaparlamentsnivå där digital 
kompetens numer beskrivs som en av nyckelkompetenserna för ett livslångt 
lärande (Europaparlamentet, 2005).  
 
Barns tillgång till digitala medier lyfts också fram som en demokratisk rättig-
het inom förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2003). Ekonomiska 
förutsättningar i barns familjer anses korrelera med hur barn får tillgång till 
och möjlighet att använda digitala medier. Forskningen har uppmärksammat 
så kallade app-gaps, det vill säga skillnader i hur barn ges möjlighet att an-
vända pedagogiska program och applikationer (Common Sense Media, 2011, 
s. 30). Enligt Findahl (2013) finns även ett tydligt samband mellan barns till-
gång och innehav av digitala medier korrelerat till vårdnadshavares utbild-
nings- och inkomstnivå. I linje med Findahl ser Riddersporre och Persson 
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(2010) att förskolan har en viktig uppgift vad gäller att jämna ut socioekono-
miska skillnader. ”Förskolan som plats för likvärdighet” och barns rätt till en 
likvärdig utbildning är också förekommande argument för satsningar på att 
implementera digitala medier i både skola och förskola (Alexandersson, Lin-
deroth & Lindö, 2001; Walldén Hillström, 2014).  
 
I en enkät som gjordes år 2013 (Skolverket, 2013) tillfrågades förskoleperso-
nal om barns användande av datorer och surfplattor på egen hand inom den 
pedagogiska verksamheten. I resultatet framkom att det är vanligast förekom-
mande att barnen använder datorn eller surfplattan till att titta på bilder/film 
samt att lyssna på musik och sagor. Den förskolepersonal som deltog i enkäten 
angav också att de främst använder datorer och surfplattor i verksamheten för 
att utveckla barns intresse för matematik, språk och skriftspråk. Mindre van-
ligt är att man använder dator eller surfplatta till att utveckla barns intresse för 
naturvetenskap och teknik, eller för att exempelvis rita, måla eller skapa, en-
ligt rapporten. Trots höga investeringar och god tillgång till digitala medier 
generellt i svenska förskolor (Skolverket, 2016), menar ett flertal forskare att 
de nya möjligheter som erbjuds i arbetet med digitala medier inte har integre-
rats tillfredsställande i förskolans pedagogiska praktik (jfr Alexandersson 
m.fl., 2001; Ljung-Djärf, 2004a; Masoumi, 2015). Masoumi (2015) har till 
exempel intervjuat och observerat förskollärare från tre förskolor för att iden-
tifiera hur informations- och kommunikationsteknologier (IKT), däribland 
surfplattor, är integrerade i förskolornas verksamheter. I studien framkommer 
bland annat att en del av förskollärarna lyfte fram nyttan med IKT på flera 
olika sätt, andra menade att de inte alls använder IKT i den pedagogiska prak-
tiken. Förskollärares värderingar om att det var olämpligt att använda IKT i 
förskoleverksamheten synliggjordes också i resultatet. Intressant i relation till 
Masoumis studie är Nilsens (2014) diskussion om förskollärares sätt att dela 
med sig av sina erfarenheter av att arbeta med surfplattor i olika internetforum. 
Bland annat nämner hon den facebookgrupp som finns för ipadanvändare i 
förskola och skola (som vid dagens datum 2020-04-18 har över 32000 med-
lemmar). I gruppen ger medlemmarna varandra tips och idéer kring till exem-
pel applikationer3 som kan användas i pedagogiska sammanhang och råd an-
gående tekniska lösningar och problem. Vid studerandet av inläggen i gruppen 
menar Nilsen att man kan skönja en ”bottom up” rörelse som aktivt driver på 
frågan om surfplattans plats inom den pedagogiska verksamheten. Trots att 
inga detaljerade analyser görs av inläggen i facebookgruppen konstaterar Nil-
sen att surfplattan till skillnad från datorn förstås av lärarna och förskollärarna 
i gruppen som ett lättillgängligt redskap som främst är anpassat till att använ-
das i gemensamma aktiviteter (Nilsen, 2014). 
 

                               
3 Tillämpningsprogram för mobila enheter, såsom surfplattor. 
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Nilsen (2014) konstaterar att det på svenska till skillnad från engelskspråkig 
litteratur ännu inte finns en fungerande gemensam terminologi för hur mobila 
teknologier i form av tangentlösa datorer ska benämnas. Trots att det inte råder 
någon begreppslig konsensus på svenska blir det ändå nödvändigt att göra ett 
strategiskt val av begrepp menar Nilsen, som själv väljer att använda benäm-
ningen ”datorplatta”. I denna avhandling har benämningen ”surfplatta” valts, 
eftersom de deltagande förskollärarna i studien använder denna benämning. 
Ett antal av förskollärarna kom även över tid att benämna surfplattan som "lär-
platta" för att markera dess pedagogiska innehåll. För att tydliggöra den för-
ändring som sker i förskollärarnas arbete med surfplattan görs i avhandlingen 
en markering av "lärplatta" med citationstecken, för att betona förskollärarnas 
förändrade syn på den. Surfplatta som begrepp kan dock tyckas vara för snävt 
menar Nilsen (2014) med hänvisning till datatermgruppens rekommendat-
ioner, eftersom användningsområdet inte enbart handlar om att "surfa" på in-
ternet.  

Ett sociokulturellt perspektiv på digitala medier 
Selwyn (2012) diskuterar teknik och utbildning ur ett kritiskt perspektiv och 
utmanar det deterministiska synsätt som han menar ibland kan skönjas. Fors-
kare diskuterar i många fall digitala teknologier som en isolerad företeelse och 
utan att relatera dessa till själva användandet i olika utbildningskontexter. En 
allt för stor tonvikt läggs också enligt Selwyn på själva teknologin och vad 
den kan göra och inte göra för barns lärande. Studier av hur digitala teknolo-
gier används har dock fått stå tillbaka och har inte varit i något större fokus 
för forskare menar han. För att citera Selwyn (2012, s. 1). “Researchers tend 
to concern themselves primarily with questions of what should happen, and 
what could happen once individual learners engage with digital technologies”. 
Den deterministiska ståndpunkten gör sig gällande inte minst i de 1:1 sats-
ningar4 som skett i många skolor under senaste decenniet. Intressant att upp-
märksamma i relation till hur verksamheten organiseras i förskolan är resultat 
från Player Koro, Karlsson, Ott, Tallvid och Lindström (2013). De visar i sin 
utvärdering av 1:1-satsningar i skolan, att cirka 20 procent av lärarna i skolan 
ser IT som något som inkräktar på deras undervisning. De menar också att 
skillnaderna i lärares förhållningssätt till IT kan bidra till en ojämlik skola. 
Samma slutsatser drar Grönlund, Andersson och Wiklund (2014) i utvärde-
ringsprojektet Unos Uno5 och menar att "spridningen i resultat mellan skolor 
är mycket stor och den beror inte på tillgången till teknik utan hur man utveck-

                               
4 1:1 En dator per elev. 
5 Unos Uno är ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som utvärderat 1:1 satsningar i ett antal kom-
muner i Sverige. 
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lat pedagogik och lärmiljö" (s. 6). Nilsen (2014) nämner den teknologiska de-
terminismen i relation till användandet av begreppet ”pedagogiska appar”, ett 
begrepp som ofta förekommer i förskolor som använder sig av surfplattor. 
Även Nilsen kritiserar den förenklade föreställningen som ligger i begreppet 
där lärande etableras som ”ett förgivettagande skeende vid användning av di-
gital teknologi” (s. 3). I linje med Selwyn ser även jag det som problematiskt 
med en ”fixering” vid själva teknologin och att studera digitala medier som 
isolerade företeelser, utan att relatera dessa till själva användandet i ett speci-
fikt socialt och kulturellt sammanhang.  
 
Frågor om barns påverkan av för mycket skärmtid har det senaste året deba-
terats flitigt i nyhetsrapporteringen. I många fall i ett något upprört tonläge 
(Dunkels, 2020). Världshälsoorganisationen (WHO, 2019) har även kommit 
med ett antal råd angående barns skärmtid. Enligt rekommendationen ska de 
allra yngsta barnen inte alls exponeras för skärm och även de äldre barnens 
användande diskuteras i förhållande till ”max en timme” per dag enligt råden. 
Den här typen av diskussioner, där fokus främst riktas mot den tid barn ägnar 
framför en skärm, har kritiserats av ett antal forskare.  
 
Dunkels (2020) till exempel, menar att betraktandet av skärmtid som en en-
skild aktivitet är problematisk, då det kan handla om flera olika aktiviteter som 
barnen ägnar sig åt. Att enbart hänvisa till att skärmtiden i sig bör begränsas 
kan förefalla oklart i relation till vad det är man talar om innehållsmässigt 
menar hon (ibid, s. 41). I relation till diskussionen om skärmtid och, som 
Selwyn (2012) uttrycker, bristerna i att studera teknologier som ”isolerade” är 
en viktig utgångspunkt i den här studien att studera barns användande av di-
gitala medier som en del av förskolans vardagliga verksamhet. På så vis kan 
avhandlingen bidra till diskussionen om digitala mediers roll i förskolan ge-
nom att jag empiriskt undersöker hur digitala medier används och vad barn 
ägnar sig åt för aktiviteter med dessa. Selwyn (2012) lyfter fördelar med att 
använda samhällsvetenskapliga perspektiv i studier av användandet av digi-
tala medier i utbildningssammanhang. Han skriver:  

These approaches also offer a direct 'way in' to unpacking the microlevel social 
processes that underpin the use of digital technologies in educational settings. 
From both these perspectives, the principal advantage of the more socially nu-
anced theoretical approaches should be seen as the ability to develop a more 
socially grounded understanding of the 'messy' realities of educational technol-
ogy 'as it happens (ibid, s. 93). 

 
För att kunna utveckla kunskaper om hur barn använder digitala medier och 
deltar i digitala aktiviteter i förskolans vardag ”as it happens” (ibid, s. 93) ut-
går jag bland annat från ett sociokulturellt perspektiv och studerar hur barn på 
två olika förskolor använder och samspelar med digitala medier. 
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Avhandlingens disposition 
Avhandlingen innehåll disponeras enligt följande6. I avhandlingens inledande 
kapitel (1-4) behandlas avhandlingens problemställning samt de teoretiska ut-
gångspunkter och metodologiska val som gjorts för att undersöka det forsk-
ningsproblem som formulerats. I kapitel 2 redogör jag för den tidigare forsk-
ning som avhandlingen relaterar till. I kapitlet lyfts främst forskning om barns 
användande av digitala medier, framförallt hur digitala medier används av 
barn och ungdomar både i hemmiljö och i förskole- och skolmiljö. I kapitel 3 
presenteras avhandlingens teoretiska ramverk. I kapitel 4 behandlas studiens 
metodologi. Det videoetnografiska arbetssättet som använts redogörs för lik-
som olika etiska överväganden. Kapitel 5-8 är de resultatkapitel som relaterar 
till frågeställningarna i studien. I kapitel 5 ger jag en etnografisk beskrivning 
av de förskolemiljöer och aktiviteter som är centrala och som de digitala me-
dierna används i, i vardagen på de två studerade förskolorna, Tornet och Bäret. 
Kapitel 6 och 7 grundar sig på etnografiska observationer på förskolan Bäret. 
Kapitel 6 lägger särskild tyngdpunkt på de strategier barnen använder för att 
få tillträde till pågående digitala aktiviteter och de strategier barnen använder 
för att hindra och utesluta andra från att delta. I fokus för analysen i kapitel 7 
är hur några barn tillsammans med en förskollärare löser ett problem som upp-
står när de använder en applikation på en surfplatta. Barnens uppvisade kun-
nande, epistemiska positioneringar, och hur detta görs i interaktionen mellan 
deltagarna fokuseras särskilt. Analysen i kapitel 8 tar sin utgångspunkt i det 
etnografiska material som samlats in på förskolan Tornet. Intresset i kapitel 8 
riktas mot att utforska barns samspel med digitala medier och mot de kompe-
tenser och literacyfärdigheter barnen gör gällande när de skapar en animerad 
filmberättelse. Kapitel 9 utgör avhandlingens diskussionsdel, där en diskuss-
ion förs utifrån resultaten i relation till syfte och frågeställningar.  

                               
6 Kapitel 5 och 6 och 7 innehåller resultat från min licentiatuppsats (Walldén Hillström, 
2014). 
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Kapitel 2. Tidigare forskning  

I följande kapitel har jag valt att presentera en forskningsöversikt med tyngd-
punkt på yngre barns användande av digitala medier. De studier som jag valt 
att ta upp i översikten använder sig av en kombination av ett sociokulturellt 
perspektiv och interaktionsbaserade ansatser. Studierna berör barns och ung-
domars användande av och samspel kring digitala medier i förskola, skola och 
i hemmiljö. Dessa studier är intressanta då de fokuserar på barns användande 
av digitala medier i situerade aktiviteter. Utöver dessa studier behandlas även 
forskning baserad på främst multimodala ansatser och som lyfter design-
aspekter i relation till barns bruk av digitala medier. Dessa studier är betydel-
sefulla främst för analysen i avhandlingens senare del, där jag utforskar barns 
samspel med digitala medier i relation till olika literacyhändelser och literacy-
praktiker. Då barns sociala kompetenser utforskas i avhandlingen problemati-
seras inledningsvis hur barns sociala kompetenser förstärks och utvecklas i 
barns samspel med digitala medier. Slutligen förs en kort diskussion om den 
kunskap som denna avhandling kan bidra med i relation till tidigare forskning. 

Social kompetens i interaktion med digitala medier  
En förutsättning för att digitala medier integreras i en viss verksamhet har ofta 
att göra med den betydelse som mediet tillskrivs i den specifika verksamheten. 
En aspekt som ofta lyfts fram i utbildningssammanhang handlar om hur barn 
på olika sätt ska bli digitalt kompetenta. Ett flertal forskare (Aarsand, 2007, 
2011; Hutchby & Moran-Ellis, 1998; Sjöblom, 2011; Spink, Danby, Mallan 
& Butler, 2010) är kritiska till att kompetensbegreppet enbart kopplas till den 
enskilda individen. Hutchby och Moran-Ellis (1998) exempelvis, beskriver i 
stället barns kompetens i relation till hur de “manipulate the culturally availa-
ble resources that they have to engage in meaningful social action within given 
interactional contexts” (s. 16). De betonar betydelsen av att kompetens behö-
ver förstås i sitt sociala och kulturella sammanhang. Lindqvist-Bergander 
(2015) visar till exempel i en studie av hur barn samspelar och deltar i kam-
ratkulturer online och offline, att digital kompetens från att tidigare betraktats 
som ett antal individbaserade färdigheter, på senare tid istället förskjutits till 
att omfatta sociala praktiker. Liedman (2008) menar också att den "tekniska 
behärskningen" ofta blir för central vid studier av digital kompetens (ibid, s. 
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23). (För en mer utvecklad teoretisk diskussion om kompetensbegreppet se 
kapitel 3).  
 
Ett antal studier med etnometodologiska utgångspunkter undersöker yngre 
barns kommunikation och situerade kompetenser i olika praktiker (Aarsand & 
Melander, 2016; Björk-Willén & Aronsson, 2014; Danby, Evaldsson, 
Aarsand & Melander, 2018; Martin & Evaldsson, 2012). Resultaten visar sam-
manfattningsvis hur de kompetenser barn uppvisar står i direkt relation till den 
situerade praktiken. Aarsand och Melanders studie (2016) undersöker bland 
annat barns media literacypraktiker och hur de approprierar media literacy-
kompetenser i dessa praktiker. Sammanfattningsvis såg de i resultatet hur bar-
nens kompetens omfattade kunskap om de olika medierna. Barnen behövde 
till exempel kunna hantera tekniker som en skärm, en kamera, ett tangentbord 
och en mus. De behövde även veta vart de behövde placera sig fysiskt för att 
se och ses i skärmbild och i vilken ordning handlingar skulle genomföras. 
Samtidigt framkom i resultatet hur de verbala, förkroppsligade och sociala 
kompetenserna var minst lika betydelsefulla. En av forskningsfrågorna i den 
här avhandlingen kretsar kring vilka kompetenser och literacyfärdigheter som 
görs gällande i barns samspel med digitala medier. I linje med ovan nämnda 
studier, som samtliga situerar barns kompetens i sociala praktiker, menar 
också jag att det är viktigt att studera förskolebarnens interaktion och använ-
dande av digitala medier ”in situ” (Hutchby & Moran-Ellis, 1998). 

Barns interaktion med digitala medier i skola, förskola 
samt hemmiljö 
Denna studie bygger vidare på de studier som studerat barns interaktion i di-
gitala aktiviteter i hem, skolsammanhang och i förskolesammanhang. De urval 
av studier som redogörs för här har både sociokulturella och etnometodolo-
giska ansatser. 
 
Skantz Åberg (2018) utgår från en sociokulturell ansats och studerar de akti-
viteter som uppstår när sexåringar instrueras att parvis skapa berättelser med 
hjälp av digital teknologi. Fokus i studien riktas främst mot samspelet mellan 
barnen, lärarna och de digitala teknologierna i förskoleklassens miljö. Resul-
tatet visar hur lärarna på olika sätt blir betydelsefulla i hur de stöttar och in-
struerar barnen - vilket också medverkar till hur barnens berättelser tar form. 
Vad som också framkommer ur analysen av barnens och lärarnas samspel är 
att övergången mellan skrift, tal och visuella sätt att uttrycka sig föreföll vara 
utmanande för barnen. Även Plowman och Stephen (2007) synliggör lärarens 
viktiga roll i barnens digitala aktiviteter, samt belyser en komplexitet i relation 
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till barns användande av digital teknik. Analyserna visar att barn, när de an-
vänder sig av till exempel datorspel eller webbplatser, ännu inte lärt sig den 
förståelse för gränssnitt som behövs. De visar även att barnen uttrycker att det 
är svårt att lära sig olika digitala program. De menar att barn behöver "guided 
interaction" av någon mer kunnig, vuxen eller andra barn, till dess att de nått 
de färdigheter som behövs för att bli oberoende användare av den digitala tek-
nologin (Plowman & Stephen, 2007). Ytterligare studier (Plowman, McPake 
& Stephen, 2008) visar att föräldrar och lärare menar att barn lär sig på egen 
hand, trots att de sett och lärt från sina "guider".  
 
Björk-Willén (2011) har studerat barns samspel vid datorspelande i förskolan. 
Hon har bland annat visat på det agentskap själva datorspelet kan tillskrivas i 
relation till barnens samspel. Björk-Willén visar även hur barnen under spe-
landets gång och i relation till innehållet, positionerar sig själva på olika sätt 
för att stärka sin argumentation. Samtidigt tar barnen även in erfarenheter från 
livet utanför förskolans diskurs i sitt spelande (ibid). I likhet med Björk-Wil-
lén fokuserar även Aarsand (2011) och Ljung-Djärf (2004a) på de positioner 
barn förhandlar om vid datorspelande på förskolan och i skolan. Aarsand 
(2011, s. 107) uppmärksammar barns situerade kompetenser när de spelar da-
torspel, dels i hemmiljö, dels i fritidshem och i skolan. I studier av barns digi-
tala spelkompetens ses barn positionera sig som kompetenta spelare på olika 
sätt. Aarsand visar att barnen gav förslag på olika handlingar inför övriga del-
tagare i spelaktiviteten. Förslagen blev betydelsefulla identitetsmarkörer i 
samarbetet mellan barnen och deras medspelare. Vad gällde möjligheten för 
barnen att själva bestämma vilka aktiviteter de skulle delta i, var konkurrensen 
om att vara den som spelade eller styrde karaktären i spelet större i fritidsverk-
samheten där fler barn var med i aktiviteterna, än i hemmiljön. Det faktum att 
barnen använde sig av de sociala positioner som blev centrala i gruppen för 
att få tillgång till spelet, relateras till konkurrensen om att vara den som hade 
positionen som ”den spelande” (ibid). Sjöblom och Aronsson (2012) visar i 
en studie av ungdomars datorspelande på internetcaféer, hur ungdomarna fre-
kvent arbetar med att bedöma och rangordna sina egna och medspelarnas 
kompetenser i relation till spelandet. Bedömningarna var bland annat ett sätt 
att positionera medspelarna (och sig själva) som noviser respektive experter 
(ibid). Även Lawrence (2018) har studerat barns interaktion då de använder 
olika applikationer. Resultatet lyfter fram att barn på olika sätt, genom att in-
struera varandra, vidgade varandras idéer kring innehållet. Barns interaktion 
skiljde sig även åt beroende på de olika applikationerna som användes. 
 
Klerfelt (2007) belyser användandet av gester i datoraktiviteter där barn 
skapar sagor. En av de aktiviteter som observerats karaktäriseras av en funkt-
ionsorienterad inriktning menar hon, där teknikens funktioner och samspelet 
ses ha en indexikal utpekande karaktär. Barnet som är med i observationen 
orienterar sig inte mot den berättelse som förväntas skapas utan får genom 
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olika handlingar pedagogen att hjälpa till med de tekniska funktioner datorn 
har. Barnet ses spontant klicka på olika knappar utan att det verkar finnas en 
förväntan på att skapa speciella effekter. Barnens utforskande tolkas som att 
de inte vet vad de olika funktionerna som används syftar till. Vad som fram-
kommer är att barnet och pedagogen varken tittar på varandra eller talar med 
varandra, det är teknologin, datorn, som skapar deras gemensamma interage-
rande. Pedagogen ses vägleda genom indexikala ord och pekningar. Barnet 
responderar genom att tyst använda musen för att utföra en teknisk effekt 
(ibid, s. 95). Klerfelt menar också att teknologin medierar en viss typ av inter-
aktion och utgör både form och innehåll. I andra situationer ses pedagoger 
även använda sig av pekningar för att visa barnen hur de ska navigera i den 
sagoskapande aktiviteten. Genom sitt sätt att uttrycka sig intar pedagogerna 
också en viktig position som "språklig samspelspartner" (ibid, s. 97). Klerfelt 
menar vidare att resultatet från observationerna visar "behovet av ett avancerat 
gestikulärt och verbalt språkspel” för att barn och pedagoger ska nå gemensam 
förståelse och ”lära sig bemästra både praktikens fysiska och intellektuella 
verktyg" (ibid, s. 97). Det innebär i sin tur att interaktionen genom tal, gester, 
röster, blick och bild ses som flerdimensionell (ibid). Aarsand, Melander och 
Evaldsson (2013) har på liknande sätt i en analys av barns interaktion med 
digitala medier uppmärksammat visualitet som en viktig resurs i hur digitala 
aktiviteter organiseras. Föräldrar och barn ses interagera på liknande sätt som 
i Klerfelts studie. Interaktionen sker bland annat genom indexikala utpekande 
ord som gör att deltagarna orienterar mot något de gemensamt kan se på skär-
men (ibid). Vidare illustreras också hur barnen demonstrerade en mängd olika 
sociala, digitala och språkliga kompetenser i de digitala aktiviteterna. Spink 
m.fl. (2010) har i en studie visat hur barn söker information i sökmotorn 
Google. Resultatet visar att barnen använde sig av flertalet tekniska funktioner 
i sökaktiviteten på ett kompetent sätt. Bland annat hittade och använde barnen 
hyperlänkar, scrollfunktionen på musen och genom att klicka sig fram fann de 
olika symboler i sökmotorn. Det framkom också att möjligheterna för barnen 
att mer fritt utforska den digitala teknologin begränsades när en pedagog var 
närvarande i aktiviteten (ibid).  
 
Det finns en rad studier som gjorts kring barns användande av surfplattor och 
andra digitala medier i hemmiljö (Jæger, 2016; Verenikina & Kervin, 2011; 
Verenikina m.fl., 2016). Danby m.fl. (2013) har utfört studier i hemmiljö av 
interaktion mellan föräldrar och barn. I en studie observeras en pappa och två 
yngre barn när de använder en ipad och en iphone. Den visar hur pappan på 
olika sätt ställer frågor och tillhandahåller information om innehållet i de ap-
plikationer som används, beroende på barnens olika intressen och nivåer av 
digital och social kompetens. Vad som också framkommer är hur pappan tar 
för givet barnens förmåga att hantera själva teknologin (ibid). Aarsand m.fl. 
(2013) har bland annat studerat en mamma och barn som använder skype på 
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en dator i hemmiljö. I resultaten framkommer att mamman är den av delta-
garna som kontrollerar aktiviteten. Mamman driver aktiviteten framåt genom 
att vara den som hanterar datorn och mjukvaran som används. Hon förklarar 
samtidigt högt vad hon gör och talar om för sonen vad han ska göra (ibid, s. 
47). Aarsand och Aronsson (2007) har inom ramen för en större internationell 
studie om familjeliv i USA, Sverige och Italien studerat vuxnas och barns 
samspel när de interagerar med datorer eller spelkonsoler i hemmiljö. De visar 
bland annat hur spelandet används i det sociala samspelet som en resurs för 
att skapa ett ”gemensamt virtuellt rum” (ibid, s. 96). Sammanfattningsvis kan 
konstateras av den forskning som redogjorts för hittills i kapitlet, med fokus 
på främst interaktion, att studierna påvisar barns agens på olika sätt samt hur 
den kommer till uttryck när barnen har möjlighet att interagera på många va-
rierande sätt i användet av digitala medier.  

Barns användande av digitala medier - literacy och 
digitala verktyg 
Mot bakgrund av att yngre barns literacyaktiviteter idag är tätt förknippade 
med användandet av digitala medier (se t ex Rowsell & Harwood, 2015) ak-
tualiseras frågor som relaterar till digital literacy (ibid). Ett växande forsk-
ningsområde som studerar aspekter av barns användande av digitala medier 
med multimodal utgångspunkt men som inte alltid omfattas av ett specifikt 
fokus på interaktion har på senare år börjat etableras. Värda att nämnas i detta 
sammanhang är de studier som berör barns lärande om och skapande av rörliga 
bilder (Burn & Parker, 2003; Letnes, 2014; Lindstrand, 2006, 2009; Marsh, 
2006). Dessa studier syftar främst till att belysa hur barn och ungdomar lär sig 
och engagerar sig i produktion av rörlig bild. 
 
Av särskild relevans för denna avhandling är Marsh (2006) studie av barns 
animationsarbete i förskolan. Utifrån en multimodal ansats studerar hon barns 
literacy utifrån deras förståelse för multimodala texter i digitala praktiker, då 
de skapar animerad film med hjälp av en dator. I studien framkommer hur 
barn genom sitt arbete med animerade filmer utvecklar en mängd olika färdig-
heter. Bland annat utvecklade de tekniska färdigheter genom att de kunde kon-
trollera musen och använda kameran, hitta knapparna för att ta foton, förstå 
hur de skulle klicka på objekt liksom samt föra dem över skärmen. Vidare 
synliggjordes barnens visuella färdigheter genom att de visade att de förstod 
hur karaktärerna i filmen och andra objekt skulle placeras på lämpligt sätt för 
att synas i kameran. Barnens förståelse för berättandets form framkom likaså 
- hur de till exempel skapade berättelserna med en början, en mitt och ett slut 
(se även Lindstrand, 2006, 2009). Vidare synliggjordes barns förståelse för 
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olika modaliteters meningspotential, dels vad de olika modaliteterna möjlig-
gjorde men också hur de begränsade vad de kunde göra med dem. Även bar-
nens förståelse för genren animation synliggjordes när de arbetade med prin-
ciperna för stop motion, det vill säga, att stillbilder om de sammanfogades i 
programmet de använde, kunde skapa illusioner av rörelse. Vidare synliggjor-
des även barnens medvetenhet om redigeringsprocessens betydelse för att 
kunna attrahera en publik.  
 
Letnes (2015) studerar utifrån en sociokulturell ansats i kombination med ett 
multimodalt designorienterat perspektiv förskolebarns meningsskapande då  
de skapar olika digitala produktioner. Fokus i studien är barns digitala pro-
duktion efter mötet med konst utanför förskolan och vad som händer när barn 
och lärare skapar multimodala berättelser tillsammans. Resultatet visar att bar-
nen inspireras och tar med sig inslag av den konst de mött in i den digitala 
produktionen men representerar den på andra sätt med andra modaliteter. Den 
digitala tekniken erbjuder nya möjligheter att kommunicera vilket kan under-
lätta barnens förståelse för de digitala verktygen menar Letnes (ibid).   
 
Ett flertal forskare har intresserat sig för och studerat de specifika egenskaper 
som designen av olika applikationer och surfplattan erbjuder (Crescenzi, 
Jewitt & Price, 2014; Flewitt, Messer & Kucirkova, 2015; Hutchinson & Be-
schorner, 2015; Kjällander & Moinian, 2014; Kucirkova, 2013; Kucirkova & 
Sakr, 2015; Lynch & Redpath, 2014; Peterson, 2015, 2020; Rowsell & 
Harwood, 2015; Wohlwend, 2015). Kjällander och Moinian (2014) liksom 
Petersen (2015, 2020) är exempel på svenska studier som gjorts utifrån en 
multimodal ansats och med fokus på att undersöka vilka affordances applikat-
ioner erbjuder barn när de deltar i digitala aktiviteter med surfplattor. Petersen 
(2015) studerar bland annat barns agens7 då de använder pekplattor i olika 
aktiviteter i förskolan. Hon visar hur olika affordances spelar en stor roll i hur 
barn kan utöva agens och vara ”aktiva designers” (s. 30). Bland annat fram-
kommer hur möjligheten att bära med sig plattan bidrar till barnens agens och 
att denna är tätt förknippad med de olika affordances surfplattan och de olika 
applikationerna har i de aktiviteter barnen deltog i. När pekplattornas affor-
dance byggde på för barnen funktionella modes såsom bilder och känsel (den 
tryckkänsliga skärmen) så ökade barnens möjligheter till agens. Barnen foku-
serade främst på vad de skulle fylla applikationen med. När affordances 
byggde på modaliteter såsom skriven text och siffror begränsades barnens 
möjlighet att agera och de blev mer beroende av lärarens tolkning och hjälp. 
Barnen blev istället upptagna av hur de skulle göra (s. 45). Vidare menar Pe-
tersen att trots att barnen samarbetade och tillsammans försökte hitta lösningar 
på olika problem, så synliggjordes det att det skrivna språket och sifferspråket 
utgjorde ett hinder för barnens agens, vilket tillslut gjorde att barnen valde att 
                               
7 Författaren använder det engelska begreppet agency. 
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avsluta applikationen. Även lärarens iscensättande av aktiviteterna med pek-
plattor sågs som en betydande faktor i förhållandet till barnens möjligheter att 
utöva agens.  
 
Några studier belyser även surfplattors användarvänlighet. Geist (2012) har 
till exempel visat att barns förmåga att arbeta och självständigt utforska med 
surfplattor var mycket större än vad forskningen tidigare rapporterat kring 
traditionella datorer. Det blev enligt resultatet tydligt att surfplattornas gräns-
snitt var intuitivt. Liknande resultat har framförts av Couse och Chen (2010) . 
Nilsen (2018) visar dock ett exempel på hur den tryckkänsliga skärmen på 
datorplattan och applikationen som används i vissa aktiviteter inte alls lämpar 
sig särskilt väl för ändamålet. Nilsens resultat visar att datorplattan och appli-
kationen kan vara potentiella resurser för barns lärande men att de hela tiden 
är beroende av hur digitala aktiviteter iscensätts liksom hur de applikationer 
som är aktuella används av barnen. I ett exempel från Nilsens avhandling an-
vänds bland annat datorplattan och en applikation som ersättning för en fysisk 
tärning i en matematikaktivitet. Då aktiviteten med förskolebarnen iscensattes 
utomhus blev den tryckkänsliga skärmen svår att bemästra eftersom det var 
kallt utomhus och barnen hade vantar på sig. Applikationens design i kombi-
nation med den tryckkänsliga skärmen visade sig även vara problematisk. Det 
blev svårt för barnen att räkna tärningens prickar med fingret eftersom tär-
ningen då slogs om (ibid). I linje med Nilsen menar Merchant (2015) att det 
kan vara problematiskt att förlita sig på att surfplattans användarvänlighet och 
intuitiva gränssnitt i sig skulle gynna barns lärande och han eftersöker därför 
mer forskning på området.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen visar ett ökat intresse för stu-
dier av barns användande av digitala medier i pedagogiska sammanhang. 
Samtidigt synliggörs ett behov av ytterligare empiriska studier som fokuserar 
på hur barn samspelar med varandra när de använder olika former av digitala 
medier i specifika utbildningssammanhang. I den här avhandlingen studeras 
därför empiriskt hur digitala aktiviteter organiseras bland barn i förskolan, det 
vill säga hur barn samspelar med och använder digitala medier. Genom mul-
timodal interaktionsanalys  studeras i detalj de handlingar som görs genom de 
sammantagna multimodala resurser barnen och förskollärarna använder i si-
tuerade aktiviteter. Det bidrar till kunskapen om hur handlingarna konstituerar 
barnens aktiviteter med digitala medier och vad de får för betydelse för hur 
aktiviteterna organiseras i förskolan. Genom att studera barnens interaktion 
och användande av de digitala medierna synliggörs även barnens agens. I 
nästa kapitel beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
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Kapitel 3.Teoretiska utgångspunkter  

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkter som jag använder i 
avhandlingen. Avhandlinggsstudiens frågeställningar berör hur barns delta-
gande organiseras när de samspelar med digitala medier. I fokus är även vilka 
former av kompetenser och literacyfärdigheter som görs gällande i barns sam-
spel med digitala medier, liksom vilka kulturella och sociala förutsättningar 
som finns för barn att använda digitala medier i förskolan.  
 
Ovan frågor utgår från en syn på barn som aktiva och sociala med förmåga att 
agera. En teoretisk utgångspunkt i studien är att barn har agens (agency) det 
vill säga förmågan att självständigt handla, tolka och omtolka sitt liv (Corsaro, 
2017, se även Cromdal, 2001). Med barns agens innebär här att mitt fokus 
läggs på barns kollektiva handlingar så som de utformas i samspelet i specifika 
sociala sammanhang. Barnens handlingar förstås här som konstituerande i de 
sammanhang de själva är en del av. För att beskriva och förstå barnens kol-
lektiva handlingar blir även det teoretiska begreppet tolkande reproduktion 
(Interpretive reproduction) hämtat från Corsaro (2017) ett nyckelbegrepp i fö-
religgande studie. I linje med en sådan utgångspunkt används en etnografisk 
ansats i kombination med multimodal interaktionsanalys (se metodkapitel) för 
att studera barns handlingar i samspel med andra barn och med förskollärare, 
när de använder digitala medier. Att utgå från ett multimodalt interaktionsana-
lytiskt perspektiv bygger här på att barns samspel med digitala medier och 
med andra barn och med förskollärare studeras utifrån ett deltagarperspektiv 
(Cromdal, 2009; Evaldsson m.fl., 2001; Goodwin & Goodwin, 2004). I ka-
pitlet beskriver jag hur agens och tolkande reproduction liksom hur deltagar-
perspektivet förstås inom ramen för studien. Eftersom social kompetens, yngre 
barns literacyhändelser och literacypraktiker spelar en central roll i analysen 
problematiseras även dessa begrepp teoretiskt. 

Barns agens och tolkande reproduktion  
Teoretiskt tar denna avhandling utgångspunkt i sociokulturella ansatser 
(Corsaro, 2017; Säljö, 2000, 2005, 2015). Människan ses vara en kommuni-
kativ, social, kulturell och historisk varelse som lever och lär i sociala och 
kulturella sammanhang. De frågor som ställs i studien utgår från en syn på 
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barns agens som något som formas i kollektiva handlingar. Genom dessa 
handlingar utformar barnen aktivt sitt liv i förskolan tillsammans med andra 
barn liksom med vuxna (Corsaro, 2017). På så vis kan man säga att barn kol-
lektivt ”gör” sin förskola och de aktiviteter de deltar i (Halldén, 2007, s. 15). 
Utifrån Corsaros (2017) perspektiv på barns agens betraktas barn som med-
konstruktörer av sin egen tillvaro. I och med de handlingar barn utför så om-
tolkar de också och förstår sin omgivning på olika sätt. Corsaro (2011) menar 
att man bör vända blicken bort från det individualistiska synsättet på barn och 
fokusera på det kollektiva samspelet som betydelsefullt för hur barn gör barn-
dom och kamratkulturer. Han skriver bland annat att:   

From a sociological perspective, socialization is not only a matter of adaption 
and internalization but also a process of appropriation, reinvention and repro-
duction. Central to this view of socialization is the appreciation of the im-
portance of collective, communal activity – how children negotiate, share, and 
create culture with adults and each other (Corsaro, 2011, s. 20). 
 

Med begreppet tolkande reproduktion betonar Corsaro (2011) inte bara barns 
agens utan även att barn är värda att studeras för sin egen skull (som männi-
skor) på samma villkor som vi studerar vuxna. Corsaro menar att: "Children 
are active, creative social agents who produce their own unique children's cul-
tures while simultaneously contributing to the production of adult societies” 
(ibid, s. 4). Termen tolkande berör barns kreativitet och deltagandet med andra 
i samhället (s. 20). Med termen reproduktion betonas att barn inte bara inter-
naliserar samhället och kulturen i vilka de lever utan att barn också aktivt bi-
drar till kulturproduktion och förändring (Evaldsson & Corsaro, 1998). Ter-
men implicerar också att barn även begränsas av de existerande sociala struk-
turerna. Corsaro (2011) skriver: 

Children affect and are affected by society. As a group, children are in a sub-
ordinate position in society in relationship to other groups. Therefore, even 
though children are active agents, the nature of their activities, power, and 
rights must be considered in relation to their role as a generational group in 
society and their place in the generational order (s. 31). 

 
Corsaro och Eder (1990) lyfter barns aktiva deltagande i relation till andra 
barn vilket de beskriver som att barn skapar kamratkulturer (peer cultures) 
Begreppet kamratkultur förklarar de som; "a stable set of activities or routines, 
artifacts, values and concerns that children produce and share in interaction 
with peers" (ibid, s.120). I sina kamratkulturer tolkar barn och omprövar de 
normer och värderingar som de erfar i samspel med andra barn och med vuxna 
(Evaldsson & Corsaro, 1998; Löfdahl, 2002, 2007). Begreppet "peers", kam-
rater, menar Corsaro (2011) definierar de grupper av barn som regelbundet 
spenderar vardaglig tid tillsammans, såsom barnen i föreliggande studie gör, 
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på de studerade förskoleavdelningarna. Med hjälp av begreppet tolkande re-
produktion vill jag, i linje med Corsaro, således aktualisera värdet av att stu-
dera barns kamratkulturer "in their own right" (s.120).  
 
Corsaro (2011) menar att barn inte bara internaliserar världen utan aktivt 
skapar mening kring den kultur som de deltar i (ibid). I varje samspelssituation 
har de möjligheten att lära och appropriera, det vill säga ta till sig kunskaper 
och erfarenheter från andra människor som omtolkas och används i framtida 
situationer (Rogoff, 1995; Säljö, Mäkitalo & Jacobsson, 2011). För att kun-
skaperna skall bli tillgängliga för andra, behöver de tydliggöras genom det 
språk vi som människor har tillgång till. Med hjälp av språket kommunicerar 
och formulerar vi världen för och mellan varandra. På så vis möjliggör kom-
munikationen att vi kan samspela med våra medmänniskor.  
 
I ett sociokulturellt perspektiv ses människorna som hybridvarelser, det vill 
säga, vi lär, tänker och arbetar etcetera, med stöd av en mängd olika kulturella 
redskap. Vi använder både intellektuella såsom språket, likväl som fysiska 
redskap som vi behöver för att kunna hantera och verka i vår vardag (Säljö, 
2005; 2015, s. 93;). Säljö menar att vi även är kognitiva hybrider ”vi lägger ut 
våra insikter och erfarenheter i teckensystem som lagras i medier utanför vår 
kropp” (2015, s. 93). Frågan om hur människan lär är således ihopkopplad 
med hur vi använder olika artefakter i olika sociala sammanhang. En artefakt 
kan växla mellan att användas som ett fysiskt objekt till att uppfattas som ett 
tecken eller en symbolisk artefakt som medierar mening (ibid, s. 92). I ett so-
ciokulturellt perspektiv (Säljö, 2005) är det alltså grundläggande att språk-
liga/intellektuella redskap likväl som de fysiska medierar verkligheten och 
utgör en integrerad del av våra sociala praktiker. För att förstå barns samspel 
och deltagande i digitala aktiviteter utgår jag från en syn på artefakter som 
medierande. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) använder istället begreppet 
affordance för att beskriva ”de möjligheter som framträder i samband med att 
ett objekt, en miljö eller liknande används av barnen som en resurs i deras 
meninggsskapande arbete” (s. 69). En artefakt och dess egenskaper inbjuder 
alltså till vissa handlingsmöjligheter. Handlingsmöjligheterna är alltid bero-
ende av den enskilde människans intresse och tidigare erfarenheter. Inom ra-
men för avhandlingen innebär detta att barns användande av digitala medier8, 
det vill säga, hur de tolkar och förstår de digitala medierna som används, inte 
kan analyseras ”för sig”. Vi behöver förstå handlingar som medierade, det vill 
säga, i relation till det sociala och kulturella sammanhang som handlingen ut-
förs i.  

                               
8 I avhandlingen används begreppet digitala medier i relation till sociala och kulturella aspekter 
och förstås som en uppsättning scripts som människor (här barnen och förskollärarna) använder 
i ett visst sammanhang och för olika ändamål.  



 30 

Vad som blir viktigt i sammanhanget är som tidigare nämnts att se barn som 
aktiva men även att vuxna, som förskollärarna i studien, ses som aktörer med 
agens, som reproducerar en viss förståelse för hur arbetet med de digitala me-
dierna ska organiseras. Det tolkande arbete barnen och förskollärarna gör för-
stås således i relation till hur de använder de materiella resurser som finns 
tillgängliga som en del av det institutionella arrangemanget i förskolan.  

Yngre barns literacyhändelser och praktiker  
I och med olika digitala mediers intåg i barns liv har frågor om vad barns 
användande av digitala medier innebär för deras tidiga literacy diskuterats 
(Flewitt, 2012). I min studie undersöker jag några av de kompetenser och li-
teracyfärdigheter som görs gällande i barns samspel med digitala medier. Li-
teracy har traditionellt sett enbart omfattat färdigheter i att läsa och skriva. 
Begreppet emergent literacy började användas som teoretiskt begrepp under 
senare delen av 1900-talet (Björklund, 2008; Hvit Lindstrand, 2015). Forsk-
ningsfältet uppstod då som en kritik mot att literacy enbart relaterades till 
läsande och skrivande, som kognitiva förmågor, i formell undervisning eller 
som ”properties residing in individuals” (Barton, Hamilton & Ivanic, 2000, 
refererad i Street & Lefstein 2007, s. 143). I stället för att se läsande och skri-
vande som kognitiva förmågor, lyftes betydelsen av att studera literacy ur ett 
vidare perspektiv, som en form av sociala praktiker (literacy practice) och 
konkreta händelser (literacy events) i barns vardag, där texter på något sätt 
inbegrips (Street, 1984). ”Early childhood literacy” (ECL) perspektivet har 
tagit fasta på de allra yngsta barnens literacy som just sociala praktiker (Björ-
klund, 2008; Gillen & Hall, 2003; Pahl & Rowsell, 2006; Street, 2003). ECL 
riktas mot de första åtta åren i barns liv och bidrar med ett här- och nuperspek-
tiv, där vuxna och barn kollektivt deltar i olika literacypraktiker (Gillen & 
Hall, 2003). Gillen och Hall (2003) skriver följande; 

It is an all-embracing concept for a rich range of authorial and responsive prac-
tices using a variety of media and modalities, carried out by people during their 
early childhood. It is a concept that allows early childhood to be seen as a state 
in which people use literacy as it is appropriate, meaningful and useful to them, 
rather than a stage on a path to some future literate state. It is not about emer-
gence or becoming literate; it is about being literate and allows the literacy 
practices and products of early childhood to be acknowledged as valid in their 
own right, rather than perceived as inadequate manifestations of adult literacy 
(ibid, 2003, s. 9). 

 
Utifrån citatet gör ”Early childhood literacy” perspektivet det möjligt att förstå 
literacy i relation till yngre barn som något som är föränderligt och som ska 
relateras till hur barn tolkar, skapar mening och använder olika multimodala 
resurser i sin vardag (ibid). I föreliggande studie studerar jag literacyhändelser 
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och de olika literacypraktiker som konstitueras inom ramen för barns samspel 
utifrån ett filmskapande arbete i förskolan. En literacyhändelse kan i den här 
studien exempelvis utgöras av att förskollärare och barn i en rutiniserad sam-
lingssituation ska ägna sig åt högläsning som en grund för det filmskapande 
arbetet. Högläsningen utgör i detta exempel själva literacyhändelsen. Inom 
ramen för en sådan händelse konstitueras olika literacypraktiker i barns sam-
spel. I ett exempel ägnar de sig åt praktiken ”att göra ett manus” som är tänkt 
att användas i skapande av en filmberättelse. För att få fatt i de praktiker som 
konstitueras riktas fokus mot de olika och samtidiga resurser som används i 
sammanhanget. Barnen använder sig av dessa resurser i det filmskapande ar-
betet för att samspela med olika medier, samt i samspelet med sina kamrater 
och förskollärare. Resurserna kan vara skriftspråksbaserade likväl som audi-
tiva, materiella, visuella, kroppsliga, verbala (Goodwin, 2000; Kress, 2010). 
En betydelsefull teoretisk utgångspunkt i den här studien är att barn har agens 
(Corsaro, 2017, se även Cromdal, 2001). I ECL perspektivet, så som det ut-
trycks av Gillen och Hall (2003), med fokus på barns förmåga att självständigt 
handla, tolka och omtolka sitt liv med olika multimodala resurser erkänns även 
barns agens (se även Hvit Lindstrand, 2015). 

Social interaktion och kompetens  
I den här avhandlingen är ett deltagarperspektiv på vad som sker i interakt-
ionen centralt. Det innebär att fokus läggs på att undersöka barns handlingar i 
specifika sociala sammanhang och hur dessa också är konstituerande för de 
sammanhang som barn är en del utav (Goodwin & Goodwin, 2004). Inom 
etnometodologin finns ett intresse för människors handlingar och de metoder 
som människor använder för att skapa en delad gemensam förståelse (Garfin-
kel, 2014). Utifrån ett sådant angreppssätt och för att förstå hur sociala feno-
men konstitueras i interaktion mellan barn används i avhandlingen en etnome-
todologisk samtalsanalytiskt ansats (Cromdal, 2009). Med etnometodologisk 
samtalsanalys avses här att sociala handlingar förstås som grundläggande i hur 
gemensam förståelse etableras. Deltagare i interaktion förhåller sig till andra 
människors handlingar och på så vis byggs de sociala relationerna gemensamt 
upp (Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001). Tholander (2013) 
beskriver etnometodologin som "vetenskapen om människors metoder för att 
åstadkomma intersubjektiva ordningar" (s. 4). För att förstå den sociala värl-
dens natur och att delta i den, är vi beroende av vår förmåga, skicklighet och 
idérikedom som socialt interagerande individer menar Heritage (2001, s.1). I 
inledningen av Garfinkels "Studies in Etnomethodology" (2014) definieras 
etnometodologins utgångspunkt;  

The following studies seek to treat practical activities, practical circumstances 
and practical sociological reasoning as topics of empirical study, and by paying 
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the most commonplace activities of daily life the attention usually accorded 
extraordinary events, seek to learn about them as phenomena in their own right. 
Their central recommendation is that the activities whereby members produce 
and manage settings of organized everyday affairs are identical with member’s 
procedures for making those settings ’accountable’ (s. 1). 

 
Utifrån citatet ovan kan man läsa att etnometodologin riktar intresse mot att 
empiriskt förstå människors deltagande i mest vardagliga aktiviteter, samt att 
förstå de metoder människor använder i sitt deltagande. Klerfelt (2007, s. 62) 
menar att de grundläggande utgångspunkterna för det etnometodologiska syn-
sättet är betydelsen av att undersöka de praktiska syften människors agerande 
har. Social interaktion ses som processer vari aktörer definierar, eftersträvar 
och uppnår sociala mål. Att utgå från ett etnometodologiskt samtalsanalytiskt 
perspektiv innebär att man som forskare strävar efter att inta ett deltagarper-
spektiv (Cromdal, 2009; Goodwin & Goodwin, 2004; Melander & Sahlström, 
2010). Termen deltagande används i avhandlingen i linje med Goodwin och 
Goodwin (2004) som beskriver deltagande som ett analytiskt begrepp för att 
fokusera på det interaktiva arbete som båda parter i interaktion, ansikte mot 
ansikte, deltar i. Deltagandet omfattar även den materiella miljön, det vill säga 
artefakter som deltagarna hanterar i interaktion (Goodwin, 2000). 
 
För att förstå mellanmänsklig interaktion behöver man kunna beskriva de re-
surser som människor använder sig av i dessa sociala processer. Här ges språ-
kanvändning och språk som social handling en central roll (Evaldsson m.fl., 
2001). I avhandlingen har jag för detta ändamål valt att använda mig av mul-
timodal interaktionsanalys (Goodwin, 2000). Fokus läggs därmed på de sam-
mantagna multimodala resurser människor använder för att organisera sitt del-
tagande och för att tillsammans skapa mening i och genom interaktion med 
andra, barn och vuxna och med artefakter (se vidare kapitel 4). Det betyder att 
jag här intresserar mig för barns kollektiva handlingar såsom de görs i deras 
deltagande i aktiviteter där digitala medier används. Det handlar således om 
hur barn använder digitala medier, in situ och hur barn hanterar, tolkar och 
möter andras handlingar i specifika situationer och sociala sammanhang i vil-
ket de ingår (Hutchby & Moran-Ellis, 1998, s. 40). Barns sociala kompetenser 
förstås här utifrån hur de förhandlar och argumenterar och använder sig av 
tillgängliga resurser i de vardagliga aktiviteter i vilka de deltar. Corsaro (2011) 
menar, liksom Hutchby och Moran Ellis (1998) att allt fler forskare numer 
utgår från en syn på barn som kompetenta aktörer "in their own right" snarare 
än små lärlingar i en process mot att bli vuxen. Barns kompetenser kan därför 
inte avskiljas från det strukturella sammanhang i vilka de vistas, vilka också 
omförhandlas som en del av barns deltagande. Ur ett etnometodologiskt per-
spektiv kan barns kompetens förstås som förmågan att delta i och hantera det 
sociala sammanhang som de ingår i (Hutchby & Moran-Ellis, 1998). Det 
handlar om det sätt på vilket barn deltar i meningsfulla sociala sammanhang, 
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med vissa interaktionella strukturer. Hutchby och Moran-Ellis argumenterar 
även för att barns kompetenser bör studeras utifrån hur de använder materiella 
resurser i det sociala sammanhang som är aktuellt för deltagarna själva (ibid). 
I denna studie använder jag mig av kompetensbegreppet i linje med Hutchby 
och Moran-Ellis (1998) definition. De menar att barns kompetenser inte är 
något som ska ses som ett "innehav" eller något som kan spåras på ett linjärt, 
utvecklande sätt. Begreppet social kompetens, som jag använder det, förstås 
som färdigheter som etableras i samspel med andra och i relation till hur barn 
använder materiella resurser i specifika situationer, in situ (ibid, s. 40).  
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Kapitel 4. Metod 

Utifrån avhandlingens övergripande syftet att empiriskt öka kunskapen om 
hur digitala medier används av barn i förskolans vardag, har jag genomfört ett 
etnografiskt fältarbete på två olika förskolor. Avhandlingens metod och de 
metodologiska och etiska överväganden som gjorts beskrivs i följande kapitel. 

En videoetnografisk ansats  
Tholander och Thunqvist Cekaite (2015) menar att inom ett etnometodolo-
giskt samtalsanalytiskt perspektiv blir det betydelsefullt att fånga människors 
naturligt förekommande interaktion. Det innebär även ett antagande om att 
dessa interaktioner hade förekommit trots att forskaren inte varit närvarande. 
För att studera barns samspel med digitala medier in situ har en etnografisk 
ansats med video använts (Ochs m.fl., 2006). I Sverige har, under årens lopp, 
en rad etnografiska eller etnografiskt inspirerade avhandlingar och licentiat-
uppsatser med fokus på just barn i förskolan publicerats (se bl.a. Björklund, 
2008; Björk-Willén, 2006; Grunditz, 2013; Gejard, 2014, 2018; Hamerslag, 
2013; Karlsson, 2018; Klerfelt, 2007; Lunneblad, 2006; Löfdahl, 2002; Munk-
Sundman, 2013; Petersen, 2015, 2020; Tellgren, 2004; Wassrin, 2013; Äng-
gård, 2005). I den här studien har barns samspel med digitala medier i försko-
lan följts vid återkommande tillfällen, dels under ett åtta månader långt fältar-
bete på förskolan Bäret och dels under tre tillfällen under en tre veckorsperiod 
på förskolan Tornet. 

 
Att följa barn och de aktiviteter de engagerar sig i för att ta del av och försöka 
förstå hur de organiserar sin vardag placerar in studien inom fältet för vad som 
benämns som etnografisk forskning (Duranti, 1997). Emerson, Fretz och 
Shaw (1995) menar att etnografen söker en djupare förståelse för den värld 
människorna som studeras lever i, samt för hur de utför sina vardagliga akti-
viteter. På så vis genereras en känslighet och förståelse för interaktionen hos 
forskaren (ibid). Hammersley och Atkinson (1995) beskriver vad som karak-
täriserar ett etnografiskt arbetssätt på följande sätt; 

In its most characteristic form it involves the ethnographer participating, 
overtly or covertly, in people’s daily lives for an extended period of time, 
watching what happens, listening to what is said, asking questions- in fact, 
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collecting whatever data are available to throw light on the issues that are the 
focus of the research (s.1). 

 
Etnografiska studier riktar alltså sin uppmärksamhet mot människors sätt att 
leva och mot deras handlanden. En längre eller kortare period tillbringas i mil-
jön där deltagarna för studien befinner sig, för att på så sätt ”komma nära” det 
som studeras. Forskaren observerar iakttar och lyssnar på vad som sägs i kom-
munikationen mellan individer, liksom ställer frågor till deltagarna (Ham-
merslay & Atkinson, 1995). Corsaro (2011) som tidigt gjorde etnografiska 
studier med bland annat video som redskap beskriver datainsamlingen på lik-
nande sätt;  

Ethnography usually involves prolonged fieldwork in which the researcher 
gains access to a group and carries out intensive observation for a period of 
months or years. The value of prolonged observation is that the ethnographer 
discovers what daily life is like for members of the group, their physical and 
institutional settings, their daily routines, their beliefs and values, and the lin-
guistic and other semiotic systems that mediate all these contexts and activities 
(s. 53).  

 
Corsaro menar att i och med det longitudinella arbete som etnografen gör, kan 
viktiga förändringar i människors liv dokumenteras. I den här studien används 
till största delen videoinspelningar och under fältarbetet riktades kameran 
främst mot barns samspel med digitala medier.  

Vägen till tillträde till fältet 
En förutsättning för att kunna genomföra etnografisk forskning med fokus på 
interaktion i vardagliga aktiviteter är att få tillträde till den praktik som man 
vill studera (Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). För att kunna genomföra stu-
dien behövde jag därför etablera kontakter med förskolor som var villiga att 
ta emot mig. I de följande avsnitten beskrivs hur jag fick tillträde och samtycke 
till att bedriva min forskning på de två förskolorna. 

Tillträde och samtycke  
Betydelsen av att skapa goda kontakter med ”gatekeepers” eller ”grindvakter” 
har diskuterats av flera forskare. Det beskrivs som betydelsefullt för att få till-
träde till den verksamhet som är intressant och i vilken man vill bedriva sin 
forskning (Corsaro, 1982, s. 146-147; Duranti 1997, s. 115-116; Hammersley 
& Atkinson, 1995, s. 34; Heath & Hindmarsh, 2002, s. 16). Jag hade genom 
kontakter fått kännedom om att en förskola vid tillfället arbetade särskilt aktivt 
med surfplattor. Jag frågade dem i ett inledande skede om att få komma och 
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informera om min tänkta studie. Ett första möte med den ansvarige förskole-
chefen för förskolan genomfördes. Jag presenterade i samband med detta möte 
studiens syfte och hur insamling av data skulle ske. Förskolechefen var positiv 
vid vårt möte och förklarade att hon skulle bistå några verksamma förskollä-
rare med information om studien. Därefter etablerades, genom förskolechefen, 
en kontakt med förskollärarna på den aktuella avdelningen. Vi träffades för 
ett inledande möte där de fick information om syftet med studien. Även mina 
tankar kring insamlandet av data förklarades närmare. Förskollärarna gav 
samtyckte till min studie och beviljade mitt tillträde. I ett senare skede, innan 
studien inleddes, inhämtade jag även vårdnadshavarnas samtycke (se bilaga 
2).  
 
För att kunna komma nära det som ska undersökas och genomföra longitudi-
nella observationer av yngre barns aktiviteter i vardagliga sammanhang, här i 
åldrarna 3-5 år, är det betydelsefullt att bli accepterad av den grupp av delta-
gare som observationen inkluderar. I detta sammanhang innebar det att jag 
behövde förvärva "participant status" i barngruppen (Corsaro, 2011, s. 54). 
Inledningsvis prioriterade jag arbetet med att skapa en god kontakt med bar-
nen för att få dem att acceptera mig i sin grupp. Vid mitt första möte med 
barnen var jag med i verksamheten, svarade på barnens frågor och visade mig 
intresserad av dem och deras vardag på förskolan.  
 
Vid de första tillfällena jag var på förskolan, som jag här benämner Bäret, fick 
jag möjlighet att samtala med några av de vårdnadshavare då de kom för att 
hämta sina barn från förskolan. Samtalen, som initierades av mig, kom att 
handla om studiens syfte och vad samtycke till deltagande skulle innebära för 
deras barn. Några följdfrågor från vårdnadshavare handlade om anonymitet 
och etik i studien, vilka som skulle kunna läsa resultatet och hur materialet 
skulle redovisas. Förskolechefen berättade sedan på ett föräldramöte om stu-
diens syfte och en e-post med information från mig skickades ut till alla vård-
nadshavare. I e-posten fick jag ytterligare en chans att informera om studien 
och om hur insamling av data skulle gå till. Jag var också noga med att skriva 
att deltagandet kunde avbrytas när helst de önskade (Vetenskapsrådet, 2017). 
På så vis informerades vårdnadshavarna enligt informationskravet. De fick ut-
över detta skriftligen ta del av ett särskilt informationsbrev som tillhandahölls 
samtliga vårdnadshavare till de barn som skulle medverka i studien (se bilaga 
2). I det informationsbrev vårdnadshavarna fick ta del av, informerades de 
också om att all persondata skulle anonymiseras och att videomaterialet skulle 
förvaras i ett arkiv på Uppsala Universitet (se bilaga 3). 
 
Jag hade som verksam förskollärare även medverkat vid en föreläsning med 
fokus på varierande sätt att arbeta med digitala medier i förskolan och hade på 
så sätt fått kännedom om att en förskola arbetade med surfplattor för filmskap-
ande tillsammans med barnen. Förskolan benämner jag här för Tornet. Detta 
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var för mig intressant, framförallt för att arbetet organiserades lite annorlunda 
än på förskolan Bäret. Eftersom min utgångspunkt med avhandlingen var att 
studera barns samspel och användande av digitala medier ansåg jag att det var 
betydelsefullt att fånga en viss variation i hur detta skedde. Att skapa animerad 
film med surfplattan i förskolan var något som inte var så utbrett vid tiden. 
Filmskapande i förskolan är ett relativt outforskat område vilket bidrog till 
mitt val av den specifika förskolan. Genom e-postkonversation med den an-
svarige förskolechefen för förskolan Tornet berättade jag om mina ambitioner 
med forskningen och det syfte och tillvägagångssätt jag planerat. Chefen 
ställde sig positiv till studien och visade intresse för mina planer. Även på 
Tornet etablerades en god kontakt med ”gatekeepers” (Corsaro, 1982, s. 146-
147; Heath & Hindmarsh, 2002, s. 16). Förskolechefen hänvisade mig sedan 
vidare till en förskollärare. Jag delgav den förskollärare som chefen rekom-
menderade mig att kontakta, via e-post och telefonsamtal syftet med min stu-
die och informerade om mina tankar kring hur insamling av data skulle ske. 
Förskolläraren beviljade mitt tillträde. Förskolläraren hade själv sedan valt ut 
fem barn som skulle delta i den filmskapande aktiviteten jag skulle följa. Med 
samma information specificerad som på samtyckesblanketten som användes 
på förskolan Bäret, inhämtades samtycke från vårdnadshavare till barnen på 
förskolan Tornet. I det informationsbrev vårdnadshavarna fick ta del av, in-
formerades de, liksom på förskolan Bäret, om att all persondata skulle anony-
miseras och att videomaterialet skulle förvaras i ett arkiv på Uppsala Univer-
sitet (se bilaga 4). 

Tillförlitlighet och att bedriva forskning i en för mig 
känd verksamhet  
Avhandlingens detaljerade analyser baseras främst på videoinspelningar av 
barns samspel med digitala medier i förskolans vardagliga verksamhet (Heath 
m.fl., 2010). På så vis har möjligheten funnits att gå tillbaka och återse olika 
händelseförlopp. Vidare är fördelen, och något som enligt Corsaro (1982) 
torde stärka studiens reliabilitet, att forskaren tillsammans med andra forskare 
i ett samarbete kan studera det insamlade materialet (se även Gejard, 2018; 
Melander, 2009).  
 
"We cannot avoid relying on ‘common-sense’ knowledge nor, often, can we 
avoid having an effect on the social phenomena we study. In other words, 
there is no way in which we can escape the social world in order to study it" 
skriver Hammersley och Atkinson (1995, s. 15). Min egen erfarenhet, samt 
kunskap om förskoleverksamhet är en aspekt som varit betydelsefull, inte bara 
vad gäller tillträdet till verksamheterna utan även i det praktiska fältarbetet. 
Dagliga rutiner och det yrkesspecifika språket känns väl igen varför själva 
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fältarbetet upplevdes som relativt oproblematiskt för mig att genomföra. Min 
påverkan och min förförståelse för förskolans praktik har dock varit något jag 
reflekterat över under mitt fältarbete. Jag har befunnit mig i en verksamhet 
som jag är väl förtrogen med efter att ha varit verksam förskollärare under 
många år. Detta innebär att jag även behövt fundera över hur min yrkesroll 
har påverkat mig som forskare under fältarbetet och hur det påverkat analys-
arbetet. Markström (2007) skriver bland annat att tolkningsprocessen börjar 
redan vid de inledande observationerna: "Forskarens förförståelse och vad hon 
eller han byggt in i fältanteckningar, samtal och intervjuer etcetera måste vi-
dare beaktas. Data eller empiri är aldrig ren utan är ett resultat av tidigare val 
och antaganden" (s. 39).  
 
Lewis-Beck, Bryman och Futing-Liao (2003) liksom Hammersley och 
Atkinsson (1995) diskuterar bland annat risken för att ”go native”. Risk finns 
att som forskare identifiera sig med deltagarna i den miljö inom vilken forsk-
ningen sker och därmed tappa fokus från vad som ska studeras, det vill säga, 
själva syftet med studien. Att komma in på avdelningarna där forskningen 
skulle bedrivas och empiri samlas in kändes inledningsvis för mig nästan för 
bekant. Barnen var, som de är i de flesta fall när någon ny kommer in på av-
delningen, väldigt nyfikna på vem jag var och varför jag var där. Vad jag dock 
fick reflektera över för att inte "go native", var hur jag skulle förhålla mig till 
denna kända men ändå okända miljö. Innan jag började fältarbetet bestämde 
jag mig för att i största mån inte ingripa i situationer i den dagliga verksam-
heten. Jag försökte till viss del även hålla distans till de aktiviteter som jag 
videofilmade, det vill säga, de digitala aktiviteterna. I övrigt, när videokame-
ran inte användes, var jag närmare barnen och hjälpte till med sedvanliga för-
skolläraruppgifter i större eller mindre utsträckning. Det kunde till exempel  
röra sig om att hjälpa till att klä på barnen inför utevistelse, eller att ta fram 
material åt barnen när de efterfrågade sådan hjälp. På förskolan Tornet hade 
jag en liknande ingång där jag innan själva fältarbetet reflekterat över min roll. 
Jag bestämde att jag enbart skulle videodokumentera barnens deltagande i 
filmprojektet, det vill säga, på de tidpunkter förskolläraren planerat in det 
filmskapande arbetet. Vid andra tidpunkter var jag inte närvarande i barnens 
aktiviteter eller på förskolan. 

Forskarrollen  
Graden av engagemang som forskaren antar växlar under ett fältarbete 
(Corsaro, 1982). Olika roller som en deltagande observatör kan anta i sitt för-
hållande till medlemmarna i den miljö som ska beforskas kan variera från full-
ständig deltagare till deltagare som observatör där identiteten som forskare 
är välkänd hos medlemmarna i miljön (se Gold, 1958). Forskaren som en full-
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ständig observatör samspelar inte alls med personer i miljön. I linje med Ris-
berg (2014) menar jag att rollen som forskare inte är statisk och graden av 
deltagande handlar inte om några enstaka beslut som man kan fatta i förväg. 
Min roll i fältarbetet har varierat, och mitt engagemang kan främst placeras in 
i kategorin deltagare som observatör. Jag har varit en medlem av förskole-
gruppen där jag medverkat men jag har samtidigt hållit mig på avstånd från 
det som hänt i verksamheten. Detta innebär att jag både genom att befinna mig 
bakom kameran vid de tillfällen då barn och förskollärarna deltagit i digitala 
aktiviteter haft ett visst avstånd. Men vid andra aktiviteter som inte varit i fo-
kus för mitt forskningsintresse har jag också på förskolan Bäret varit väldigt 
nära barnen i deras aktiviteter.  
 
Under fältarbetet på Tornet har jag dock varit mer av en observatör. Då jag 
enbart var i förskolegruppen under en kortare period och inte under flera må-
nader som på Bäret, har jag inte varit med i andra vardagliga aktiviteter på 
samma sätt. Jag var på förskolan och videodokumenterade då filmskapandet 
skedde i gruppaktiviteter med 5 barn och en förskollärare, mitt deltagande var 
minimalt och min identitet som forskare känd för barnen. Enligt Golds klassi-
ficeringsschema (1958) hör mitt engagemang på förskolan Tornet mer hemma 
i kategorin observatör som deltagare.  

Fältarbetets genomförande och empiriskt material 
I kommande avsnitt redogörs för hur den empiriska studien har genomförts 
dels i den första förskolan som jag bedrev fältarbete på, Bäret. Dels hur fält-
arbetet bedrevs på förskolan Tornet.  
 
Fältarbetet på Bäret utfördes under en period av åtta månader och jag följde 
framför allt digitala aktiviteter med surfplattor. I och med det longitudinella 
etnografiska arbete jag gjort har skiftningar i hur arbetet med surfplattan or-
ganiserats kunnat uppmärksammas. Bilden nedan (bild 1) illustrerar den för-
ändring som skedde av hur förskollärarna organiserade arbetet med surfplat-
torna under tiden för fältarbetet. Denna förändring beskrivs i bilden nedan, 
som period 1 och period 2 (Den organisatoriska förändringen berörs närmare 
i kapitel 5).  

 

 
Bild 1. Förändring av arbetssätt över tid på Bärets förskola 
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I slutet av september 2012 hade jag det första inledande samtalet med försko-
lechefen och de deltagande förskollärarna. Från och med slutet av oktober till 
mitten av december var jag på förskoleavdelningen vid åtta tillfällen i cirka 
fyra timmar åt gången (period 1). Under den inledande fältstudietiden fick jag 
också information om att en verksamhetsplan hade skrivits för implemente-
ringen av surfplattor på förskolan, vilken jag tog del av. Utmärkande för höst-
materialet (oktober – december) enligt fältanteckningar och videoinspelning 
är att många barn använder surfplattan kortare stunder. En anledning till detta 
är att förskollärarna initierar ett byte av deltagare efter cirka 10-15 minuters 
användning. Utmärkande för datamaterialet för period 1 var också att barnen 
organiserade aktiviteterna främst på egen hand. Det insamlade materialet från 
period 1 har använts i resultatkapitel 5 och 6. 

 
Vid årsskiftet 2012/2013 omarbetade förskollärarna på Bäret arbetssättet och 
organiserade arbetet under vårterminen på ett annat sätt. Denna fältarbetespe-
riod (period 2) sträckte sig från januari 2013 till början av maj 2013. Från och 
med slutet av januari till början av maj var jag på förskoleavdelningen vid sju 
tillfällen i cirka fyra timmar åt gången. Utmärkande för datamaterialet för pe-
riod 2 var att förskollärarna i samtliga aktiviteter som videoinspelades själva 
också deltog i barnens aktiviteter. Det insamlade materialet har använts i re-
sultatkapitel 5 och 7.  

 
Sammanlagt samlades empiri in på förskolan Bäret vid femton tillfällen. Tid-
punkten för när materialet spelades in under de två perioderna var efter att 
barnen ätit lunch. Vid varje tillfälle har fältarbetet utförts under cirka fyra tim-
mar. Vid nio av dessa tillfällen har barns digitala aktiviteter videofilmats, to-
talt cirka 12 timmars film. Av dessa filmer har 6 timmar valts ut och bearbetats 
i analysen. 

Tabell 1. Förteckning över datamaterial – förskolan Bäret 
Typ av material Förskolan Bäret Totalt 

Videoinspelat material  Ca 12 timmar 12 h/film – 6 h har 
valts ut för vidare ana-
lys 

Dokument 10 A4 sidor Verksamhetsplan / It-
vision / utvärderingar 

Fältanteckningar 34 A4 sidor 34 A4 sidor 

 
 

Empiri samlades även in på förskolan Tornet. Förskolan består av 5 åldersin-
delade avdelningar och det empiriska materialet har samlats in på en av dessa 
avdelningar. I mars 2013 var jag på förskoleavdelningen vid tre tillfällen i 
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cirka fyra timmar åt gången under en period av tre veckor. Vid samtliga av 
dessa tillfällen användes videodokumentation och fältanteckningar, samman-
lagt samlades 7 timmars videofilm in. Av dessa filmer har 6 timmar valts ut 
och bearbetats i analysen. Tidpunkten för när materialet samlades in var på 
förmiddagen. Valet av tidpunkt grundar sig på att barnen och förskolläraren 
då hade möjlighet att arbeta ostört med filmskapandet, eftersom övriga barn 
främst ägnade sig åt utomhuslek. Det insamlade materialet har använts i kapi-
tel 5 och 8. 

Tabell 2. Förteckning över datamaterial – förskolan Tornet 
Typ av material Förskolan Tornet Totalt 

Videoinspelat material  Ca 7 timmar 7 h/film – 6 timmar har 
valts ut för vidare ana-
lys 

Dokument 2 A4 sidor Verksamhetsplan 

Fältanteckningar 14 A4 sidor 14 A4 sidor 

 

Studiens deltagare  
Av de 22 barnen som vid mitt tillträde gick på den för studien aktuella avdel-
ningen på förskolan Bäret, kom 15 barns vårdnadshavare att skriva under do-
kumentet för samtycke. Sammanlagt förekommer åtta barn i åldrarna 3-5 år i 
resultatkapitlens interaktionssekvenser (se kapitel 6 och 7). Några av barnen 
förekommer i flera exempel och de har genomgående samma fiktiva namn. 
Övriga barn finns med mer perifert. Av de fyra förskollärarna är det tre av 
dem som förekommer i resultatkapitlen. De barn och förskollärare som deltar 
perifert har dock betydelse för de interaktioner som skapas. Den förskollärare 
som inte finns med i resultatdelens exempel, förekommer till exempel fre-
kvent i fältanteckningarna som förts, vilket har betydelse för hur barnens an-
vändande av surfplattor organiseras i de vardagliga aktiviteterna på förskolan 
(se etnografiska beskrivningar i kapitel 5). 
 
Jag har på en av de fem förskoleavdelningarna på Tornet följt fem barn i åld-
rarna 4-5 år och en förskollärare i aktiviteter när de tillsammans skapar en 
animerad film med surfplattan och dess applikationers hjälp. Av de fem till-
frågade vårdnadshavarna till de fem barn som förskolläraren erbjöd att delta i 
aktiviteten kom alla vårdnadshavarna att skriva under blanketten om sam-
tycke. Vilka barn som finns representerade i videomaterialet har att göra med 
vilka som valdes ut att delta i den filmskapande aktiviteten. Detta bestämdes, 
som tidigare nämnts, främst av förskolläraren på avdelningen. Samtliga barn 
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i åldrarna 4-5 år förekommer i resultatkapitlets interaktionssekvenser (se ka-
pitel 8). De har genomgående samma fiktiva namn. Förskolläraren som arbe-
tade på avdelningen vid mitt tillträde var också den förskollärare som deltog i 
det filmskapande arbetet tillsammans med barnen. Han var utbildad lärare mot 
yngre åldrar med inriktning på medier, kommunikation och lärande. Förskol-
läraren ifråga var också, under tiden jag bedrev fältarbete, deltagare i en forsk-
ningscirkel med fokus på yngre barns literacy.  
 

Studiens arbetssätt 
Mot bakgrunden av de frågeställningar som specificerats för studien har olika 
datainsamlingsmetoder använts. För att få en djupare förståelse hur barnen 
tillsammans utför sina vardagliga aktiviteter har jag använt mig av deltagande 
observation med video, fältanteckningar och informella samtal med delta-
gande förskollärare. Jag har även tagit del av olika dokument som förskolorna 
utformat för deras användande av digitala medier på respektive förskola. Uti-
från den relativt breda ingången i studien har arbetet gradvis specificerats. Det 
har alltmer kommit att fokusera på barnens och förskollärarnas interaktion i 
aktiviteter där digitala medier utgör en resurs i samspelet. Hammersley och 
Atkinson (1995) menar att flera olika metoder kan bidra till att ge en mer om-
fattande bild av det som är i fokus för studien. Nedan beskrivs mer ingående 
hur jag använt mig av videoinspelningar respektive fältanteckningar för att 
samla in data i fält.  

Videoinspelning 
”We see with the camera and not through it” uttrycker Mondada (2006, s.1) 
och relaterar videodokumentation till ett teoretiskt ställningstagande som fors-
karen gör. För att studera interaktion utifrån multimodala aspekter är  valet att 
arbeta med videoinspelningar en förutsättning (Goodwin, 2000; Mondada, 
2014). Aarsand och Forsberg (2010, s. 264) menar att videokameran och fors-
karen inte kan ses som en utomliggande faktor, som inte har betydelse för 
skeenden i det som är i fokus för observationen, oavsett utgångspunkt för stu-
dien. Dessa menar Aarsand och Forsberg är ”intra active parts” och behöver 
snarare betänkas som en del av det fenomen som observeras med frågor som 
kan relateras till påverkansfaktorer och etiska ställningstaganden (s. 264). I 
linje med nämnda forskare menar jag att själva videodokumentationen påver-
kar forskningen. Barnen förstås, som tidigare nämnts, ha agens och som tolkar 
och reproducerar omvärlden i relation till det sammanhang de befinner sig i. 
Detta sammanhang har jag som forskare här varit en del av. På så vis bör alltså 
videoinspelningen liksom jag själv och kameran betraktas som något som pro-
duceras i samspel med barnen och de digitala aktiviteter de deltar i (Aarsand 
& Forsberg, 2010; Mondada, 2006). 
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Heikkilä och Sahlström (2003) diskuterar etnografiska studier av barn och hur 
forskaren hanterar arbetet med kamera och mikrofon i det etnografiska fältar-
betet. Vidare diskuterar de betydelsen av de beslut som fattas i detta arbete i 
relation till de anspråk man kan göra i sina analyser. De lyfter fram betydelsen 
av att valet av insamlingsmetod måste bestämmas utifrån studiens avsikt, det 
vill säga det syfte och de frågeställningar som preciserats. Om att använda 
video i det etnografiska arbetet skriver de följande;  

 

Ibland passar en stativmonterad gruppkamera med mikrofon på kame-
ran bra, ibland behövs kanske en handhållen kamera med en trådlös 
mikrofonutrustning. Dessa beslut är avgörande för hur man skapar sina 
data, vilket i sin tur får avgörande betydelse för hur man kan genomföra 
sina analyser (s. 38). 

 
Heikkilä och Sahlström (2003) lyfter vidare fram vikten av att beskriva hur 
kameran är placerad i relation till de handlingar deltagare som är i fokus utför. 
Samtidigt ses det som betydelsefullt att redogöra för hur mycket som syns och 
ljudupptagningens kvalitet i relation till de syften och de anspråk som görs.  
 
Vid de första tillfällena av mitt fältarbete på förskolan Bäret hade jag video-
kameran med mig. Tanken var att barnen på avdelningen skulle ges utrymme 
att utforska kameran närmare och ställa frågor kring filmandet. Jag och barnen 
filmade bland annat varandra och tittade sedan tillsammans på vad som fil-
mats. Valet av kamera grundar sig i att jag önskade att den dels skulle vara 
smidig att hålla i handen dels att den gick att använda med stativ. Den video-
kamera som användes används ofta även för hemmabruk. Inledningsvis fun-
derade jag över om ljudet skulle bli tillfredsställande då det var många barn 
som samtalade samtidigt. Jag funderade även över om jag skulle använda ex-
terna mikrofoner men visste utifrån min erfarenhet som förskollärare att dessa 
förmodligen skulle påkalla mycket uppmärksamhet av barnen och eventuellt 
störa dem. Vem som i så fall skulle bära mikrofonen kändes även det omöjligt 
att avgöra då barnen rörde sig mycket i rummen. Jag tog beslutet att använda 
den mikrofon som fanns inbyggd i videokameran. All ljudupptagning visade 
sig sedan också vara av god kvalitet. När själva videofilmandet inletts provade 
jag olika kroppsställningar att filma i. Jag satt ner på golvet och filmade bar-
nens aktiviteter med surfplattan, jag satt också på soffkanten i en position där 
kameran dokumenterade aktiviteten ovanifrån, etcetera. Målet har varit att 
placera mig själv och kameran på en plats som har underlättat att fånga så 
mycket av deltagarnas ansikten och kroppar som möjligt (jfr Heath & Hind-
marsh, 2002, s. 17). När jag väl fångat detta lät jag kameran gå med så vid 
vinkel som möjligt för att fånga olika skiften i hur deltagarna orienterar sig 
och rör sig i de digitala aktiviteterna. Vid vissa tillfällen under fältarbetet som 
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genomfördes på Bäret fanns inte möjlighet att använda kameran. Varför vide-
okameran inte kunde användas berodde främst på att de barn vars vårdnads-
havare inte gett samtycket till att deras barn fick delta i studien, ändå kom in 
som deltagare i aktiviteterna.  

 
Vid fältarbetet under min tid på förskolan Tornet hade jag fått viss erfarenhet 
att använda videokameran. Jag visste redan att ljudet var tillfredsställande och 
jag hade använt mig både av stativ och prövat olika sätt att dokumentera med 
video. Videokameran användes tillsammans med stativ i de situationer där 
barnen var mer ”stillsamma”. Vidare höll jag den i handen vid situationer där 
deltagarna var mer ”rörliga” i de aktiviteter de deltog i. All ljudupptagning 
visade sig vara av god kvalitet.   

Fältanteckningar  
Minnet är ibland inte helt pålitligt. Lofland, Snow, Andersson och Lofland 
(2006) skriver att man ibland "tends to forget much that has occurred and do 
so rather quickly" (s. 108). Att minnas vad som skett kan dock underlättas om 
fältanteckningar förs (ibid). Vid varje tillfälle som empiri samlats in i denna 
studie, har fältanteckningar förts. Dels i relation till aktiviteten som varit i fo-
kus för videodokumentationen dels korta noteringar om vad barnen som inte 
deltog i den videodokumenterade aktiviteten, aktiverat sig med. Det gällde 
främst på förskolan Bäret där många barn var i rörelse. Fältanteckningarna 
beskriver bland annat även inomhusmiljön, noteringar kring användandet av 
surfplattan, vilka barn som använde den, vilka applikationer som användes 
etcetera.  
 
Att föra skriftliga anteckningar under fältarbetet visade sig inte vara helt opro-
blematiskt. Det kändes ibland obekvämt att sitta och anteckna olika händelser 
mitt i barngruppen. Fokus på barnen, upplevde jag, kunde inte upprätthållas 
om jag skrev samtidigt som barnen engagerat visade mig vad de gjorde och 
kommunicerade med mig. Lofland m.fl. (2006) har skapat några kategorier 
för hur man kan klassificera sina fältanteckningar. Mentala noteringar, att 
skriva korta stödord, skrivs fram som något man kan dra nytta av då det är 
olämpligt att göra anteckningar. Värt att notera i förhållande till vad förfat-
tarna skriver om de mentala noteringarna är att det måste skifta från forskare 
till forskare vad som anses vara olämpligt. Då jag hade mer distans kändes det 
mer naturligt att göra noteringar om vad som utspelade sig mellan barnen och 
förskollärarna i digitala aktiviteter på förskoleavdelningen. Dessa noteringar 
kan kategoriseras i vad Lofland m.fl. (2006) definierar som provisoriska fäl-
tanteckningar. Främst handlade det om att jag skulle kunna få en minnesbild 
av olika skeenden som var värda att dokumentera och för att dessa skeenden 
inte skulle glömmas bort. Det empiriska materialet bestående av fältanteck-
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ningar och dokument som samlats in har främst använts i kapitel 5 i avhand-
lingen, det kapitel som ämnar ge en etnografisk beskrivning av respektive för-
skola.  

Analysprocessen 
Som bland annat Mondada (2006) skriver, har analysarbetet redan startat då 
kameran ställs in och riktas mot ett fenomen som man vill veta mer om. I detta 
fall bedrevs mitt fältarbete på två förskolor. Jag hade aldrig haft kontakt med 
förskolorna på något sätt tidigare men förskolekulturen var som nämnts väl-
digt bekant. Risken var därför att, som Lewis-Beck m.fl. (2004) liksom Ham-
merslay och Atkinsson (1995) uttrycker det, "go native" det vill säga, att bli 
för bekant med miljön och deltagarna och därmed tappa fokus från själva syf-
tet med studien. Med detta i åtanke, försökte jag även i bearbetningen av em-
pirin som samlats in i på de båda förskolorna att distansera mig och ta ett kliv 
tillbaka från mitt empiriska material. I följande avsnitt beskriver jag deltagar-
perspektivet liksom vad det inneburit att jag utgått från multimodal interakt-
ionsanalys.  

Att inta ett deltagarperspektiv  
Att utgå från ett etnometodologiskt samtalsanalytiskt perspektiv (se kapitel 3) 
innebär att man som forskare strävar efter att inta ett deltagarperspektiv. När 
man intar ett deltagarperspektiv riktas analysen mot hur interaktionen byggs 
upp av vad deltagare gör tillsammans snarare än mot hur de beskriver att de 
gör (Melander & Sahlström, 2010). Talare och lyssnare (här barnen och deras 
förskollärare) ses som aktiva ”coparticipants” där samtalet systematiskt byggs 
upp och ändras i relation till, och med hänsyn till, vad deltagarna i interakt-
ionen gör (ibid). Inom samtalsanalysen (Conversation Analysis) använder 
man turtagande i samtal, det vill säga hur yttranden förhåller sig till varandra, 
som en central analytisk ingång till vilka handlingar som utförs och vilken 
mening som skapas i interaktionen. Deltagare visar upp för varandra (och för 
forskaren) hur det föregående bidraget tolkas genom att respondera på ett visst 
sätt. Responsen i sin tur skapar vissa förutsättningar för vad som utgör ett re-
levant efterföljande bidrag. Den interaktionella meningen av ett specifikt bi-
drag är således avhängigt både vilket yttrande som kommer före och vilket 
yttrande som följer efter. Alla yttranden som förekommer i samtalet är med 
andra ord både kontextberoende och kontextförnyande (Heritage, 2001). Inom 
ramen för interaktionens sekventiella organisation bygger deltagarna således 
upp en gemensam förståelse för vad som pågår (intersubjektivitet9). För att 

                               
9 Eng. Intersubjectivity 
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besvara studiens frågeställningar har jag i studien använt mig av etnometodo-
logisk samtalsanalys med fokus på detaljerade analyser av hur barns hand-
lingar, när de använder digitala medier, får sin betydelse i interaktionen mellan 
deltagare.  

Multimodal analys 
Barns deltagande i digitala aktiviteter studeras även med utgångspunkt i mul-
timodal interaktionsanalys (Goodwin, 2000). Goodwin och Goodwin (2004) 
menar att inom ramen för ett enda yttrande kan talaren anpassa sig till den typ 
av engagemang eller brist på engagemang som mottagaren uppvisar genom 
sina verbala och kroppsliga bidrag. Ett exempel är om lyssnaren står vänd mot 
talaren eller om blicken riktas bort från talaren (ibid). Dessa handlingar menar 
Goodwin (2000) görs med hjälp av multimodala resurser. Begreppet multimo-
dalitet används i avhandlingen i linje med Goodwin (2000) och Mondadas 
(2016) forskning som lyfter fram de resurser, förutom tal, som deltagare an-
vänder i sin interaktion. Det handlar om vokala resurser (intonation, beto-
ningar) kroppsliga resurser (blickar, gester, kroppspositioneringar) och mate-
riella resurser (Melander, 2009; Mondada, 2014) deltagare (barnen och förs-
kollärarna) använder i sin interaktion för att organisera deltagande och me-
ningsskapande. De multimodala resurserna har inte någon ”hierarkisk” 
ordning på förhand, det vill säga, ingen resurs är mer prioriterad än någon 
annan (Gejard, 2018; Mondada, 2016).  

Analysens olika steg och transkriptionsarbetet  
Datamaterialet som samlats in de två förskolorna (Tornet och Bäret) har ge-
nomgått ett antal bearbetningsfaser. Inledningsvis handlade det främst om att 
dokumentera materialet för att få en överblick av det, något som varit en viktig 
del av analysarbetet (Corsaro, 1982; Heath m.fl., 2010). En första bearbetning 
av materialet gjordes samma dag som fältarbete utförts. Varje film märktes 
efter respektive inspelningstillfälle med aktuellt datum och tidpunkt. De fäl-
tanteckningar som fördes kring varje tillfälle dokumenterade även i relation 
till varje film/aktivitet. De frågor som initialt ställdes till videomaterialet var; 
Vilka digitala aktiviteter ägnar sig deltagarna åt? Hur organiseras aktivite-
terna? Vilka barn deltar och vilka applikationer används? Svaren på dessa frå-
gor nedtecknades i ett separat dokument.  
 
I analysprocessen riktades särskilt fokus mot hur barnens deltagande organi-
serades i de digitala aktiviteterna på respektive förskola. På Bärets förskola 
blev det vid insamlingen av data och i analysprocessen synligt att barnen, un-
der period 1, organiserade aktiviteterna på egen hand, utan att någon förskol-
lärare deltog i de digitala aktiviteterna. Efter ytterligare analys av barnens ak-
tiviteter framstod i denna del av analysprocessen hur barnen i sitt deltagande 
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främst orienterade mot att få tillträde till digitala aktiviteter, då antalet surf-
plattor de hade tillgång till var begränsat. Hur barnen gjorde för att få tillträde 
till digitala aktiviter analyserades i ett nästa steg. Under fältarbetet och i ana-
lysprocessen av det materialet som samlats in på förskolan Bäret, under period 
2, synliggjordes hur deltagandet organiserades genom att en förskollärare var 
deltagare i de digitala aktiviteter barnen deltog i. Efter ytterligare analys av 
dessa aktiviteter framträdde i denna del av analysprocessen hur aktiviteterna 
de ägnade sig åt främst handlade om att lösa olika problem som uppstod i 
relation till olika spelapplikationer. Dessa blev särskilt intressanta för vidare 
analyser. 
 
Materialet från förskolan Tornet analyserades inledningssvis på samma sätt 
som materialet på förskolan Bäret. Efter de tillfällen jag varit på plats och be-
drivit fältarbete dokumenterades materialet för att få en överblick av det-
samma (Corsaro, 1982; Heath m.fl., 2010). En första bearbetning av materialet 
gjordes även vid dessa tillfällen samma dag som fältarbete bedrivits. Varje 
film märktes efter inspelningstillfället med aktuellt datum och tidpunkt. Ana-
lysarbetet har sedan fokuserat på situationer då filmprojektets innehåll och ar-
betssätt explicit har förhandlats såväl mellan förskolläraren och barnen likväl 
som barnen emellan.   
 
Analysarbetet handlade även om att välja ut specifika aktiviteter som mer i 
detalj kunde analyseras och transkriberas. Videodokumentation gav här möj-
lighet att i det insamlade materialet både studera de visuella och de auditiva 
inslagen. Det gav också möjligheten att gå tillbaka flertalet gånger för att stu-
dera det inspelade materialet på nytt, vilket var betydelsefullt för analysen (jfr 
Aspers, 2007; Cromdal, 2009; Heath m.fl., 2010; Heritage, 1984, s. 238). Vi-
deoinspelningarna blev här en förutsättning för att kunna transkribera barnens 
interaktion i detalj. Kroppsliga handlingar, tal och de materiella aspekter som 
var betydelsefulla för de poänger jag ämnade göra analyserades. Utifrån mina 
analytiska ändamål som grundar sig i det syfte och de frågeställningar som 
studien bygger på, har således vissa delar av videomaterialet valts bort medan 
andra valts ut för att uppmärksammas särskilt (jfr Heath m.fl., 2010). De fil-
mer som valdes ut för ytterligare analys och som representeras som exemplen 
i denna avhandling analyserades tillsammans med några av deltagarna i den 
forskargrupp, CLIP10 som jag tillhört under forskarutbildningen. Mönster i in-
teraktionen diskuterades och analyserades i seminarier och data-workshops 

                               
10 Forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactive 
Practices) samlar forskare och doktorander i främst pedagogik och barn- och ungdomsveten-
skap med intresse för studier av barndom, lärande och identitet som interaktiva praktiker i re-
lation till en vidare utbildningskontext. Gruppen har ett uttalat intresse för teori- och metodut-
veckling. De har även kompetenser inom samtalsforskning och diskursanalys med ett särskilt 
intresse för lärandeprocesser, socialisation, moral och identitetsarbete.  
http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/clip/ 
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där videofilmerna visats. Dessa seminarier och workshops har betraktas som 
en del av forskningsprocessen. Seminarierna har varit slutna och ett mindre 
antal deltagare, cirka tio stycken, har närvarat, vilket ligger i linje med etiska 
riktlinjer för forskning med video (Vetenskapsrådet, 1996; 2017). Att visa och 
att även analysera sin empiri tillsammans med andra forskare bidrar enligt 
Corsaro (1982) även till studiens tillförlitlighet. 

 
Som nämnts utgör videoinspelning en betydande roll för att generera forsk-
ningsresultat. En viktig del i denna process är transkription och analys av det 
inspelade materialet (Mondada 2006, s. 1). Urval och analys görs redan då 
kameran riktas mot ett fenomen. På samma sätt görs val genom hela forsk-
ningsprocessen, transkriptionsprocessen inkluderad (Bezemer & Mavers, 
2011). Det empiriska materialet representeras i denna studie genom transkript-
ionsutdrag, som ett sätt att demonstrera de handlingar deltagarna utför. Den 
data som valts ut att representera materialet har grovtranskriberats med hjälp 
av programmen Inq Scribe och Transana. Vissa symboler har används för att 
i viss mån representera hur deltagarna använder röstegenskaper i talade ytt-
randen, men även pausering och samtidigt tal (se bilaga 1). Transkriptionen 
av de talade yttrandena är baserade på normer för skriftspråk, det vill säga, de 
inleds med versal, frågetecken markerar frågehandlingar och ords talspråks-
former återges inte. En ambition var att både fånga vad deltagarna uttryckte 
kroppsligt liksom verbalt och på vilket sätt det uttrycktes (Tholander & 
Thunqvist Cekaite, 2015). Att fånga och synliggöra deltagarnas kroppsliga bi-
drag i interaktionen menar Björk-Willén (2007) kan vara ett dilemma. Good-
win (2000) har dock utvecklat ett system för hur visuella handlingar och om-
givande kontext, i de fall då deltagarna orienterar mot denna, kan represente-
ras som teckningar i en transkription (se även Melander, 2009). Jag har utifrån 
videofilmerna tagit så kallade ”frame grabs”, foton, som avtecknats. På så vis 
synliggör transkriptionen både de verbala och förskroppsligade handlingarna 
liksom den omgivande kontexten och de materiella resurser som används.  

 
Exemplet nedan ges för att skildra hur den sekventiella organisationen av in-
teraktionen i detalj har analyserats, detta för att skapa en djupare förståelse för 
de multimodala resurser barnen använder. Tal såväl som kropp liksom det ma-
teriella betraktas här som betydelsefulla för barnens interaktion.  
 
I följande exempel sitter Tim i förskoleavdelningens soffa och använder en 
applikation på surfplattan när Erik kommer och gör anspråk på att få delta i 
aktiviteten.  
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                 Bild 2. Exempel analys. 

1 Tim: Ne:j ((blockerar Eriks försök att peka på en symbol på skärmen 
med sin vänstra hand)) 

2 Erik: ((böjer sig över Tim och trycker snabbt två gånger på skärmen)) 
3 Tim: NE:J 
4 Erik: ((glider ner från soffkanten och placerar sig på höger sida om 

Tim i soffan))  
5 Anna: Tim får jag spela efter dig? ((cirkulerar runt soffan)) 
6 Tim: Nej då är det Liv 
7 Erik: Sen är det jag 
8 Tim: Nej du kommer aldrig att få spela ((ohörbart)) 
9 Erik: ((går därifrån)) 

I exemplet visas hur barnens handlingar byggs upp i interaktion genom att de 
kombinerar en rad olika multimodala resurser såsom gester, kroppsrörelser, 
tal, blickar och materiella resurser i miljön (jfr Goodwin, 2000). I exemplet 
ses Erik både använda sig av tal som resurs i sina kommentarer kring vad Tim 
gör samtidigt som han också kroppsligen, enligt transkriptionen, lutar sig över 
Tim och försöker trycka på en symbol (rad 1-2). Barnens blickriktningar, som 
får betydelse för analysen, synliggörs i exemplet med pilar från respektive 
barns ögon. Värt att nämna i relation till hur barnen uppvisar sitt engagemang 
är att den analytiska utgångspunkten är att Eriks handlingar blir betydelsefulla 
i sitt sekventiella sammanhang och betraktas därmed här som ett bidrag till 
interaktionen. Tim ses också i exemplet använda sig av flertalet multimodala 
resurser samtidigt. Han använder sig bland annat av den materiella resursen, 
som surfplattan utgör, liksom den egna kroppen, då han blockerar Erik med 
sin vänstra arm. Medan han gör detta lutar han samtidigt fram huvudet. Det 
sätt som barnen använder de beskrivna resurserna på inom ramen för sin in-
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teraktion ger en förståelse för hur barnens deltagande organiseras i den aktu-
ella aktiviteten (Goodwin & Goodwin, 2004). Detaljerade analyser av barnens 
handlingar gör det alltså möjligt att förstå hur dessa är relaterade till det sam-
manhang interaktionen utförs i. Sammanhanget förstås här som något som är 
socialt konstruerat och som får sin betydelse utifrån hur deltagarna i interakt-
ionen orienterar sig mot det specifika sammanhanget (Evaldsson et al., 2001, 
s. 13).  
 
De exempel som valts ut för att representera det större empiriska materialet 
motiveras av att de "kastar ljus" (Duranti, 1997; Martin & Evaldsson, 2012; 
Melander, 2009) på specifika interaktionella fenomen som kan relateras till 
studiens frågeställningar. Valet av och argumenten för dessa urval behandlas 
mer ingående i relation till studiens resultatkapitel.  
 
I studien har exempel och bilder följande numrering. Exempel 1 i Kapitel 6 
beskrivs som Exempel 6:1. Bilder och tabeller har dock numrerats löpande 
och beskrivs som bild 1, bild 2, tabell 1, tabell 2 och så vidare.  

Etiska aspekter  
Enligt konfidentialitetskravet uppfattas forskning med video som känslig då 
den inte på ett enkelt sätt kan avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2017). I föl-
jande avsnitt beskrivs hur jag tagit ställning till etiska riktlinjer i forsknings-
processen, jag beskriver även hur jag särskilt förhöll mig till att få samtycke 
av de barn som deltog i studien. 

Information och samtycke 
En etisk princip vid forskning är att deltagare ska samtycka till att delta i stu-
dien. De deltagande barnens vårdnadshavare fick ta del av syftet med studien 
via ett informationsbrev (se bilaga 2). Eftersom deltagarna var under 15 år 
gamla inhämtades ett skriftligt samtycke från de deltagande barnens vårdnads-
havare (se bilaga 3). Inför fältarbetet som bedrevs på förskolan Bäret fick de 
även informationen genom ett föräldramöte som chefen höll i. Ett e-mail 
skickades även ut angående syfte med studien till alla vårdnadshavare på för-
skolan Bäret. I informationsbrevet stod också att videofilmerna och arbetsko-
pior skulle förvaras i ett forskningssäkert arkiv. 

Anonymitet och nyttjande 
Deltagarnas personuppgifter ska enligt etiska principer behandlas med en så-
dan försiktighet att inte obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2017). 
Att rita bilder kan vara ett sätt att transkribera och representera sina data då 
tillstånd att visa bilderna inte har godkänts av deltagarna i studien, eller om 
man som forskare inte har begärt tillstånd för bildvisning. Via det informat-
ionsbrev som vårdnadshavarna fått ta del av inför studien, upplystes de om att 
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det enbart var jag och mina handledare samt den forskargrupp jag tillhörde 
som skulle få ta del av videomaterialet. Jag hade dock inte formulerat någon 
förfrågan om att få visa bilder utifrån videomaterialet. Därför valdes anony-
miserade tecknade bilder som kompletterande metod för att representera min 
data. Ambitionen har varit att av etiska skäl teckna barn och förskollärare så 
att de inte kan identifieras. Deltagarna har även rätt till att få information om 
vad det insamlade materialet ska nyttjas till, liksom hur det får användas. Via 
det informationsbrev deltagarnas vårdnadshavare tog del av informerades de 
om att materialet ska användas i en avhandlingsstudie. Denna information 
gavs även muntligt på förskolan Bäret (se bilaga 3).   

Samtycke från barn 
Som nämndes ovan inhämtades samtycke från de vårdnadshavare vars barn 
skulle vara med i studien. Vad som genom hela fältarbetet på respektive för-
skola varit betydelsefullt för mig, var att även informera barnen om vad min 
forskning innebär för deras del. Det var viktigt att få barnens samtycke. Att ha 
yrkeserfarenhet som förskolläare under 15 år blev i denna process en fördel. 
Jag var van att prata med och informera barn på olika sätt. Jag beskrev nog-
grant för dem hur forskningen skulle gå till, samt att jag ville videofilma dem 
för att lära mig mer om hur de gör när de använder surfplattan. Barnen som 
var i åldrarna 3-5 år fick vid mina första tillfällen på förskolan Bäret möjlighet 
att ställa en mängd frågor; vad en forskare gjorde, varför jag ville vara hos just 
dem och forska, vad jag skulle göra med den färdiga filmen och den bok jag 
informerat om att jag skulle skriva var frågor jag fick. Under fältarbetets gång 
har jag varit lyhörd för de frågor barnen på respektive förskola har haft om 
min närvaro och min forskning. Vid det första tillfället då jag och barnen träf-
fades på förskolorna förklarade jag även hur videodokumenterandet skulle gå 
till och jag frågade också barnen om det gick bra att jag videofilmade när de 
använde surfplattan. Jag förklarade också för dem att om de inte ville bli fil-
made i ett senare skede, så kunde de säga till mig så att jag skulle kunna stänga 
av kameran. Jag fick inte några indikationer på att barnen motsatte sig att bli 
filmade. Efter att fältarbetet inletts och jag videodokumenterade barnens akti-
viteter försökte jag vara lyhörd för vad barnen uttryckte både verbalt och 
kroppsligt kring att bli videofilmade. Jag frågade också barnen inför varje till-
fälle om det var någon som inte ville att jag videodokumenterade dem (jfr 
Corsaro, 2011; Lindgren & Sparrman, 2003; Lindgren, 2012). Jag fick aldrig 
något nekande svar, men vid ett tillfälle noterade jag att ett av barnen vinklade 
upp en bordstablett framför ansiktet och höll den så framför mig och kameran. 
Jag tolkade det som att barnet inte var bekvämt med att jag videofilmade just 
då. När jag berättade att jag skulle sluta att dokumentera och stängde av ka-
meran, tog barnet ner bordstabletten från ansiktet. Sammanfattningsvis har det 
varit viktigt för mig att rätten till samtycke även etiskt har reflekterats över 
och respekterats i de direkta mötena med de deltagande förskolebarnen.  
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Kapitel 5. Att organisera arbetet med digitala 
medier på förskolorna Bäret och Tornet 

I detta kapitel är ambitionen att utifrån det empiriska materialet beskriva hur 
arbetet med digitala medier organiseras i de olika sociokulturella sammanhang 
som förskolorna, Bäret och Tornet utgör. Evaldsson (2009, s. 143) skriver om 
vikten av etnografiska studier för ”möjligheten att kontextualisera och tolka 
de sociala och kulturella villkor som utgör en del av barns vardagliga sam-
spel”. De etnografiska beskrivningarna här görs mot bakgrund av att de två 
förskolorna står inför en förändring med både utmaningar och möjligheter när 
de digitala medierna nu ska integreras i förskolornas olika verksamheter där 
samtidigt en mängd andra aktiviteter pågår i barnens vardag. Inledningsvis 
beskrivs arbetet på förskolan Bäret där bakgrunden till det utvecklingsprojekt 
som förskolan var med i berörs. Projektet handlade om att implementera surf-
plattor11 i arbetet med barnen i verksamheten. Vidare beskrivs även de mål 
som specificerats i en verksamhetsplan som upprättats inför projektet. De ut-
värderingar personalen12 fortlöpande gör under projekttiden och hur de ge-
nomför det praktiska arbetet med surfplattorna berörs, liksom hur de digitala 
aktiviteterna organiseras i tid och rum på förskolorna (Halldén, 2007; Mark-
ström, 2005). Sedan beskrivs arbetet på förskolan Tornet som främst beskriver 
sitt användande av digitala medier i relation till att de vill utmana barns språk 
på olika sätt. En beskrivning görs av den fysiska miljön liksom av de doku-
ment som beskriver förskolans övergripande vision i relation till arbetet med 
att utmana barns språk på förskolan Tornet, dokumentet lyfter just arbetet med 
digitala medier som en del av denna vision. Det empiriska material som ligger 
till grund för detta kapitel utgörs av informella samtal med berörda förskollä-
rare på respektive förskoleavdelningar, insamlade dokument som upprättats 
av förskolorna liksom av fältanteckningar kring den fysiska miljön som bar-
nen vistas i på förskoleavdelningarna.  

                               
11 I analyserna som hämtas från empiri som samlats in från fältarbetetet används genomgående 
benämningen surfplatta då förskollärarna själva använder denna benämning för det digitala me-
diet. 
12 Pedagog används i kapitel 5 synonymt med personal som arbetar i barngrupp. All personal 
är inte är utbildade förskollärare men är med i de diskussioner förskolan har kring arbetssätt 
och i utvärderingar av arbetet. På de studerade förskoleavdelningarna har all personal förskoll-
ärarutbildning. I kapitel 6,7 och 8 används därför benämningen förskollärare. 
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Digitala aktiviteter med surfplattor på förskolan Bäret - 
Utvecklingsprojektet "Surfplatta i förskolan" 
I detta avsnitt beskrivs det utvecklingsprojekt förskolan Bäret var delaktig i 
och som redan hade inletts när jag började bedriva mitt fältarbete för den här 
studien. Beskrivningen nedan görs främst med data insamlad genom samtal 
med förskolepersonalen och utifrån de dokument som skrivits inför projektets 
inledning. Förskollärarna på hela förskolan har i olika omgångar gjort skrift-
liga utvärderingar av projektet, vilka också redogörs för. Avsnittet ger också 
en bakgrund till hur personalen på förskolan motiverar implementeringen av 
surfplattor i barngruppen utifrån gällande styrdokument för förskolan liksom 
utifrån de lokala mål som satts för projektet. 

Bakgrund till projektet 
Den aktuella förskolan ingår således i ett utvecklingsprojekt initierat av chefen 
för förskolorna och förskoleutvecklaren i en kommun. Utvecklingsprojektet 
startade i november 2011 och syftet var bland annat att bidra till att förverkliga 
målen i förskoleförvaltningens författade övergripande plan. Planen hade ut-
arbetats för alla förskolor i den aktuella kommunen som ett led i att förverkliga 
riktlinjerna i den läroplan som styr förskolors vardagliga arbete (Skolverket, 
2018). I den lokala verksamhetsplanen som upprättats för förskolan lyfts bland 
annat syftet utifrån förvaltningens verksamhetsplan, vilken betonar behovet 
av ”en strategi för IT-pedagogiken som stöd för barns lärande” (Verksamhets-
plan för projektinsats, 2011, s.1).  
 
Metoder för att uppfylla syftet för utvecklingsprojektet var således att låta en 
förskola bli testförskola i kommunen. Förskolan skulle få pröva att använda 
sig av surfplattor i sin pedagogiska verksamhet. Två av fyra avdelningar på 
förskolan valdes inledningsvis ut av ledningen för kommunens förskolor i 
samråd med berörda chefer. En av de avdelningar som inledningsvis inte fick 
några surfplattor, är den förskoleavdelning vars arbete med surfplattor jag följt 
över tid i föreliggande studie. Detta sedan det bestämdes att alla avdelningar 
på förskolan Bäret skulle få surfplattor till respektive personal på alla avdel-
ningar. En av förskollärarna som arbetade på avdelningen hösten 2012, då till-
träde och samtycke erhölls till att genomföra studien, arbetade tidigare på en 
av de avdelningar som inledningsvis, genom utvecklingsprojektet, fick starta 
upp arbetet med surfplattorna.  

Verksamhetsplan för projektinsats med surfplattor 
En detaljerad verksamhetsplan för projektinsatsen skrevs som ett stöd för ar-
betet med att implementera surfplattorna. I verksamhetsplanen finns vidare 
flera datum för utvärdering av projektet specificerat, varav jag har tagit del av 
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dessa skriftligt sammanställda utvärderingar (se kapitel 4). Verksamhetspla-
nen innefattar olika rubriker med specificerat innehåll (Verksamhetsplan för 
projektinsats, 2011). Inledningsvis i denna Verksamhetsplan finns följande 
text; 

Efterfrågan av surfplattor ökar generellt sett i dagens samhälle. Denna förete-
else gäller också för många förskolor, t ex hur surfplattor kan bidra till utveckl-
ing av pedagogik och pedagogisk dokumentation. I detta projekt ligger den 
teoretiska bakgrunden i det sociokulturella perspektivet med mycket av Lev 
Vygotskij och Roger Säljös tankar som utgångspunkt. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv menas bl.a. att kunskaper och färdigheter utvecklats i samhället 
mellan människor, det kommer alltså inte inifrån individen i första hand. På 
grund av detta skiljer kunskaper och färdigheter sig åt mellan olika samhällen 
och kulturer. Då vi lär oss att tillgodogöra och använda oss delar av samhällets 
kunskaper och färdigheter så som att läsa, skriva, räkna, utöva sport, använda 
tekniken och så vidare bidrar det till att individen utvecklas till att bli en lärande 
människa. Där vi lär i ett sammanhang och där artefakten, i detta fall surfplat-
tan, är det medierande redskapet. Lärande, interaktion och teknologi ger för-
hoppningsvis en grundförutsättning för kommande generationer ( ... ) Utifrån 
ett 1-16 års perspektiv är vår vision att skapa en samsyn så att vi utmanar alla 
barn i deras utveckling och lärande oavsett språk, kön, funktionsnedsättning, 
religion ( ... ) En likvärdig utbildning för alla barn. Detta ska byggas på en 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund (s. 1). 

 
Skriften från verksamhetsplanen ovan, ger tydliga indikationer på den bety-
delse som surfplattan tillskrivs i relation till framförallt barns lärande och 
kommunikation. Det blir också tydligt hur vetenskapliga referenser som Säljö 
och Vygotsky, hämtade från en sociokulturell tradition, används för att legiti-
mera användandet av surfplattor på förskolan. Surfplattans betydelse för barns 
lärande och interaktion mellan individer tolkas som värdefulla komponenter i 
verksamhetsplanen. Betydelsen av tekniska färdigheter lyfts också upp i den 
utformade verksamhetsplanen där själva användandet av surfplattan betonas 
och skrivs fram som en viktig del i barns utveckling (Verksamhetsplan för 
projektinsats, 2011).  
 
Vidare ses betydelsen av att användningen av surfplattan har att göra med att 
utveckla barns kommunikativa färdigheter. Dock står inte preciserat vilka 
kommunikativa färdigheter som det berör. Detta kan tolkas som att använd-
ningen av surfplattan legitimeras som redskap att använda i verksamheten, 
genom att formuleringarna rör sådana aspekter som redan ingår i den försko-
lepedagogiska praktiken. Vid ett inledande samtal med den biträdande försko-
lechefen lyfter denne just de digitala kompetenserna liksom att bakgrunden 
för projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där samspel 
och samlärande ses som betydelsefullt (Fältanteckningar september, 2012). 
Likaså ges indikationer i verksamhetsplanen på att lärandet ses i ett längre 
perspektiv där förutsättningar för kommande generationer betonas. Detta kan  
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också kan härledas till styrdokumenten för förskolan och den betoning som 
finns på det ”livslånga lärandet” även där (Skolverket, 2018). 
 
I verksamhetsplanen finns också mål och förväntade effekter av satsningen. 
Några mål som specificerats är att "Höja kompetensen hos medarbetarna ge-
nom att föra in modern teknik i det pedagogiska arbetet och därigenom stimu-
lera barns nyfikenhet och lust att lära" (Verksamhetsplan för projektinsats, 
2011, s.1). De mål som specificerats kring att höja kompetensen hos medar-
betarna indikerar att arbetet även strävar mot att förbättra personalens kun-
skaper i relation till hur surfplattan kan användas i verksamheten, liksom att 
barnen förväntas stimuleras av att surfplattan används på förskoleavdelningen. 
Det kan också tolkas som att personalen, i och med implementeringen av surf-
plattorna, också hade en föreställning om att barnens lust att lära, automatiskt 
kommer att öka.  

Det praktiska arbetet med surfplattor 
Utvecklingsprojektets praktiska arbete inleddes i november 2011 och började 
med att inkludera pedagoger och barn på två av fyra avdelningar på förskolan 
Bäret. Barnen var i åldrarna 1-3 år. En surfplatta per berörd pedagog på de två 
utvalda avdelningarna köptes in.   

Utvärderingar av det praktiska arbetet 
Pedagogerna fick inledningsvis förslaget från förvaltningens två It-pedago-
ger13, som var kopplade till projektet, att använda applikationen iMovie14 för 
att tillsammans med barnen arbeta med digitalt berättande. De fotograferade 
och genomförde till exempel ljudinspelningar med hjälp av surfplattan (Ut-
värdering projektinsats, 2013, s. 3). I en utvärdering som gjordes i projektet 
beskrivs bland annat resultaten av arbetet med digitalt berättande på följande 
vis:  

Barnen har själva fått uttrycka sig och kunnat berätta om en del av sin dag, 
barnen får träna språk och kommunikation på ett positivt och lustfyllt sätt. Här 
blir lärplattan ett kreativt redskap för varje barn. Vi kan också påstå att våra 
föräldrar på ett tydligt sätt blivit mer delaktiga i barnens dag på förskolan. Lär-
plattan blir direkt både i bild och ljud ( ... ) När vi i januari 2012 gjorde en 
uppföljning av vårt arbete med digitalt berättande ville vi undersöka om det 
fanns någon applikation som skulle kunna underlätta arbetet med att dokumen-

                               
13 Person som arbetar med syftet att hjälpa förskolepersonal med frågor relaterat till olika tek-
nologier 
14 Program utvecklat av företaget Apple med olika funktioner för att skapa film eller bildspel. 



 56 

tera det pedagogiska arbetet i förskolan. Vi beslutade oss för att använda ap-
plikationen Keynote15. Vi blev mer och mer uppmärksammade på vilken 
mängd av applikationer som fanns att tillgå och hur svårt det var att välja den 
”rätta applikationen” ( ... ) Vi diskuterade bl.a. vikten av att kritiskt granska 
allt som vi vill använda oss av när det gäller lärplattan och kom även fram till 
att i kombination med en aktiv pedagog blir lärplattan ett fantastiskt redskap 
(Utvärdering projektinsats, 2013). 

 
Enligt denna utvärderingstext urskiljer pedagogerna i projektet flera faktorer 
som är relaterade till barnens kommunikativa färdigheter i det arbete de utfört 
tillsammans med barnen i relation till användningen av surfplattan. Detta i 
kombination med att vårdnadshavare fått ökad insyn, vilket också skrivs fram 
i utvärderingen, kan också tolkas som positivt för förskolan i relation till rå-
dande styrdokument, där bland annat barns språk och kommunikation och 
vårdnadshavares ökade delaktighet lyfts fram som viktiga strävansmål (Skol-
verket, 2018).  
 
De kommunikativa mål som uppnås kan också tolkas som att pedagogerna på 
förskolan får ytterligare argument, som legitimerar användningen av surfplat-
tan, vilken i utvärderingen benämns som "lärplatta". De lyfter också fram ar-
gument för behovet av att föra in fler "lärplattor" till verksamheten på försko-
lans avdelningar. Det sker samtidigt ett skifte från den ursprungliga formule-
ringen kring det digitala berättandet och dokumentationsarbetet mot att foku-
sera mer på applikationer att använda tillsammans med barnen. Detta kan 
tolkas som att pedagogerna ser vidare möjligheter i hur de kan använda surf-
plattan med barnen.  
 
I inledningstexten argumenteras främst för surfplattan som redskap för barns 
lärande (Verksamhetsplan för projektinsats, 2011). De betonar också i utvär-
deringen att tillgång till en aktiv pedagog tillsammans med barnen i arbetet 
runt surfplattan är av stor vikt, vilket också tolkas vara en förutsättning för att 
arbetet ska bli tillfredsställande för dem (Utvärdering projektinsats 2013, s. 
3). Formuleringarna kring vikten av att "kritiskt granska allt" kan tolkas som 
att det ändå finns en osäkerhet hos pedagogerna vad det gäller användandet av 
surfplattor. I relation till att pedagogerna även formulerat sig kring att allt ska 
bygga på beprövad erfarenhet och forskning i den verksamhetsplan som ligger 
till grund för projektet, kan arbetet med att utvärdera och kritiskt granska det 
arbete som sker, tolkas vara något pedagogerna anser understödjer och också 
legitimerar användningen av surfplattan (ibid).  
 
Indikationer ges också på hur förskollärarna arbetar med att hitta applikationer 
att använda med barnen. Intressant är, att de satt citationstecken i utvärde-
ringen runt "den rätta applikationen", vilket kan ses som ett uttryck för att 
                               
15 Presentationsprogram av Apple  
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värderingar som dessa egentligen inte kan generaliseras. Under rubriken "Hur 
har vi arbetat vidare" i utvärderingen, finner man formuleringen "Projektet 
fortsätter med att utveckla arbetet med att använda applikationer på ett mer 
medvetet sätt och vi vill involvera barnen än mer i arbetet med lärplattan, att 
gå utanför boxen, att se mångfaldens möjligheter med en applikation” (Utvär-
dering projektinsats 2013, s. 3).  
 
Formuleringarna ovan kan också tolkas som att pedagogerna vill att barnen 
ska bli mer delaktiga i arbetet med surfplattorna. I den skriftliga utvärderingen 
som gjordes några månader efter att projektet startat, under rubriken "Vilka 
dilemmor har vi råkat på?" finns denna formulering; "Vi måste hitta rutiner 
för hur plattan ska användas utan att störa verksamheten. Lägereldseffekten 
gör ibland att barnen kommer i konflikt med varandra" (Utvärdering projekt-
insats, december 2011, s. 3). Intressant är att arbetet med surfplattan, utifrån 
formuleringarna i utvärderingen, ses som något som inkräktar på den tradit-
ionella verksamheten. Detta kan jämföras med den studie av 1:1 satsningar 
som gjorts i skolor, vars resultat visar att en hög andel lärare ser arbetet med 
de digitala teknologierna, som något som inkräktar på undervisningen (Player 
Koro m.fl., 2013). Formuleringen i utvärderingen indikerar att användandet 
av digitala teknologier ses som aktiviteter som också ligger utanför den trad-
itionella förskoleverksamheten (Utvärdering projektinsats december 2011, s. 
3). Det kan också tolkas som att pedagogerna inte anser att den ordinära verk-
samheten behöver förändras på något sätt i och med att de implementerar surf-
plattor. Inför hösten 2012 köptes surfplattor till alla avdelningar på förskolan 
Bäret. I den slutliga utvärderingen av projektet kan man läsa att "Vi ser nu att 
alla på förskolan använder lärplattan, både pedagogiskt och även administra-
tivt. De kontinuerliga uppföljningar vi har är en framgångsfaktor i arbetet med 
lärplattan. Att dela med sig av sitt eget lärande som pedagog till sina kollegor 
är en ytterligare vinning" (Utvärdering projektinsats, 2013, s. 3). 
 
Ovanstående utdrag pekar på att pedagogerna för fram flera användningsom-
råden för surfplattan och att det läggs positiv tonvikt på det administrativa 
arbetet med surfplattans hjälp (jfr Alnervik, 2013; Masoumi, 2015), vilket yt-
terligare förstärker argumentationen för att använda surfplattan i verksam-
heten. Värdet av att utvärdera arbetet lyfts även fram som ett positivt inslag i 
projektet. Detta är något pedagogerna senare i fältarbetet också vid upprepade 
tillfällen talar om som något värdefullt i arbetet med surfplattorna (se stycket 
under nästa rubrik).  
 
Under rubriken "hur har vi arbetat vidare" i den utvärdering som upprättades 
i december 2012 (Utvärdering projektinsats, 2012, s. 3) finns även denna for-
mulering:  
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I arbetet har vi använt vår planeringstid med fokus på varje enskilt barn och 
hur barngruppens behov ser ut, det har styrt hur vi planerat vidare för vår verk-
samhet. Vi har då också fått syn på att det alltid behöver vara en pedagog som 
ska arbeta nära och tillsammans med barnen när vi arbetar med lärplattan (ibid, 
s. 3). 

 
Ovanstående formuleringar indikerar att pedagogerna lagt mycket tid på arbe-
tet med surfplattorna. Planeringstid har lagts på att fundera över hur de ska 
planera för arbetet med surfplattorna i arbetslaget. Det tolkas som att surfplat-
tan och arbetssättet kring denna, är av hög prioritet att diskutera för persona-
len. Utvärderingarna betonar också betydelsen av personalens deltagande roll 
för resultatet av vardagliga aktiviteter med surfplattor tillsammans med bar-
nen. Det kan också tolkas som att den organisatoriska förändringen som 
skedde efter halva tiden innebar att personalen inte varit nöjda med det arbets-
sätt de tidigare haft. I samtalen med förskollärarna beskriver de att verksam-
hetsplanen för projektet (Verksamhetsplan för projektinsats, 2011) varit en 
viktig hjälp för dem i arbetet med att "hitta vägar för arbetet med lärplattorna". 
Regelbundna reflektionsträffar i arbetslagen om hur arbetet fortlöpte bokades 
inledningsvis enligt tider specificerade i verksamhetsplanen (ibid). Mötenas 
syfte var att arbetslagen skulle få möjlighet att utbyta erfarenheter kring arbe-
tet. Detta visar att verksamhetsplanen är ett levande dokument som de fortlö-
pande förhåller sig till.  
 
Några månader in i projektet fördes en diskussion om att definiera surfplat-
torna som "lärplattor" istället för surfplattor. Då alla involverade i projektet 
var överens om att surfplattan skulle användas främst i ett syfte att ett lärande 
skulle ske, beslutades i samråd att surfplattan skulle benämnas "lärplatta" 
istället. Detta ställningstagande gör sig även gällande i de utvärderingar och 
den verksamhetsplan som skrivits, där en förskjutning görs från att inlednings-
vis i verksamhetsplanen och utvärderingarna benämna teknologin för surf-
platta till att i sista utvärderingen benämna den för "lärplatta" istället. Vid ett 
av de tillfällen fältarbetet bedrevs på Bäret, berättar en av förskollärarna att de 
bestämt detta namnbyte "Vi kallar plattan för lärplatta nu". Den diskussion 
som förskollärarna förde kring hur de skulle benämna surfplattan understryker 
en vision om surfplattans funktion och den betydelse som den tillskrivs i re-
lation till barnens lärande. 
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Läroplanen som utgångspunkt för att legitimera användandet av 
surfplattor 
I den svenska förskolans läroplan (Skolverket, 2010)16 nämns ett flertal mål 
som kan relateras till förskoleavdelningens användande av surfplattor i barn-
gruppen. Förskollärarna refererade även frekvent till dessa i våra samtal. För-
skolan ska enligt läroplanen bland annat sträva efter att varje barn "utvecklar 
intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin för-
måga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" (Skolverket, 2010, s. 
10). Förskolan ska även sträva efter att varje barn "utvecklar sin förmåga att 
urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" (ibid, s. 10). 
De nationellt beskrivna målen kan relateras till de motiv för att arbeta med 
surfplattorna, som även förskollärarna och den biträdande chefen för försko-
lan lyfter fram. Det framkom också bland annat att "Vi ska ju arbeta med olika 
medier, det måste ju in på något sätt" (Fältanteckningar 22 november, 2012).  
 
Intentionen att barn ska arbeta med olika medier framkommer även i den pro-
memoria som utgjorde underlag inför revideringen av läroplanen (Skolverket, 
2010). Där beskriver man bland annat att "barnen i förskolan kan uppmuntras 
att använda och utforska olika kommunikativa redskap och medier för att 
stödja och utmana barns språkliga och kommunikativa utveckling" (Utbild-
ningsdepartementet, 2010, s. 7). Den nämnda promemorian och vikten av att 
ta tillvara på barnens erfarenheter var också något som nämndes av förskollä-
rarna på avdelningen. I promemorian framkommer också att "Förskolan ska 
vara öppen för barns erfarenheter och kultur och ta till vara denna i verksam-
heten både när det gäller lekar, material och multimedier" (s. 7). En av förs-
kollärarna beskrev bland annat att en viktig utgångspunkt för deras arbete med 
surfplattor på avdelningen var att "Barnen har så mycket erfarenheter hemi-
från och det vill vi ju ta till vara och bygga vidare på" (Fältanteckningar 22 
november, 2012). Förskolläraren förklarar vidare att "man ser vilka av barnen 
som har plattor hemma, de ligger liksom före och där kan ju vi hjälpa till, så 
alla får samma möjligheter" (Fältanteckningar 22 november, 2012). 
 
Ovan betonar både styrdokumenten och förskollärarna att barns erfarenheter 
är betydelsefulla att ta hänsyn till, i relation till hur de ska organisera arbetet 
med surfplattorna på avdelningen. Det står dock inte specificerat i läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2018) hur detta arbete ska ske. Både läroplanen och 
förskollärare lyfter upp värdet av att barnen ges möjlighet att utveckla sitt in-
tresse för digitala teknologier. Förskollärarna lyfter enligt beskrivningarna 
också fram värderingar om en likvärdig förskola, vilket här tolkas som att de 

                               
16 Vid tiden som fältarbete bedrevs gällde Läroplanen från 2010 (Skolverket, 2010) 
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finner att användandet av surfplattorna är betydelsefullt för den pedagogiska 
verksamheten och arbetet i densamma. 

Surfplattan i tid och rum 
Jag ska nu ge en närmare beskrivning av hur arbetet med surfplattan integreras 
och blir en del av Bärets tids- och rumsliga organisation.  

 
Vid den aktuella avdelningen Bäret är barnen i färd med att tvätta sina händer 
när jag kommer, de går som i en liten ström ut till badrummet. Sedan går de 
tillbaka till något av de övriga rum som angränsar till hallen. Jag möts av 
"hej Tina" och glada ansikten lite här och där av barnen. Jag tittar in i ett av 
rummen genom den lilla glasruta som finns i dörren och knackar lite försiktigt 
på fönstret för att hälsa. Barnen därinne är djupt koncentrerade på det bygge 
de håller på att konstruera och tar ingen märkbar notis om mig. Jag går vi-
dare till nästa rum där barn redan satt sig efter lunchen för att lägga pärl-
plattor. Till hallen angränsar även två rum, varav det ena är utformat med 
material för konstruktionslek, såsom lego och andra byggföremål. Det andra 
rummet är det största rummet till ytan på avdelningen och inkluderar ett kök 
med diskbänk och diskmaskin. Vid diskbänken har även personalen närvaro-
listor på barnen samt förvarar dokument i pärmar i skåp ovanför diskbänken. 
Förskollärarna har tre surfplattor som också främst förvaras på denna bänk 
då de inte används under dagen.  
 
Jag går förbi det stora rummet där barnens alster finns uppsatta på väggarna 
med dokumentation från det läsprojekt förskolan arbetar med. En av förskol-
lärarna håller på med den matvagn med disk som ska ut i förskolans kök sam-
tidigt som hon hjälper en av flickorna på avdelningen med en tejprulle, som, 
enligt flickan, inte går att öppna. Centralt i rummet finns även ett datorbord 
med dator och tillhörande stol. Böcker står på en boklist längs en vägg där 
också en soffa står. Framför soffan finns ett litet lågt bord med tillhörande tre 
låga stolar. I ytterligare ett rum finns två större låga bord med material som 
pennor, papper, kritor, tuschpennor, tejp, garn, olika typer av papper, pärlor, 
pärlplattor, play doo deg med tillbehör tillgängligt för barnen. I rummet finns 
också en uppbyggd utklädningsvrå med tillhörande material att leka med. Jag 
noterar att det nu även är aktivitet i denna vrå. Barn och förskollärare rör sig 
genom rummen. I rummet finns höga bord och stolar och det är även där fru-
kost, lunch och mellanmål främst serveras. Jag slår mig ner i avdelningens 
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soffa för att genast få sällskap av några av barnen som frågar i vilket syfte jag 
är där (episod ur fältanteckningar). 

 
I de fältanteckningar som gjorts under fältarbetet ses många olika aktiviteter 
pågå både i tid och i rum (se ovan). I min beskrivning av förskolans rumsliga 
organisation kan rummen framstå som karaktäristiskt öppna i sin utformning, 
vid en första anblick. I de gemensamma fysiska rummen, visar det sig att ak-
tiviteterna som genomförs i rummen är beroende av barnens olika val och 
hantering av materiella resurser i dessa aktiviteter. På samma sätt som det fy-
siska utrymmet får betydelse för de förutsättningar barnen har att förhålla sig 
till, genom möblering etcetera påverkar också barnen rummet, genom hur de 
hanterar de material som förskolan tillhandahåller (däribland surfplattan). 
Detta kan jämföras med Eriksson-Bergström (2013) som i sina studier av 
barns möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö, visar att rum-
mens yttre fysiska ramar och på det sätt som material erbjuds barnen också 
påverkar handlingsutrymmet för barnens aktiviteter. Eriksson-Bergström 
(2013) visar hur rum som var planerade så att personalen med lätthet kunde 
överblicka barngruppen, samt rum som var indelade i mindre lekytor med 
olika sorters handlingserbjudanden, medförde att barnen i större utsträckning 
koncentrerade sina lekar runt överenskomna lekteman. Eriksson-Bergström 
(2013) visar också att de rum som hade tydliga erbjudanden också minskade 
utrymmet för barnen att enskilt upptäcka handlingserbjudanden (ibid, s. 169). 
Vad som framgår i relation till Eriksson-Bergström (2013) och den rumsliga 
organisationen på Bäret, är att ytorna är planerade för innehållsmässigt "be-
stämda" aktiviteter. Dessa ska utföras på den yta där materialen är placerade. 
Materialen för bygg- och konstruktion, olika plastdjur, klotsar, pussel etcetera, 
finns i anslutning till olika "rum i rummen" (jfr Nordin - Hultman, 2004). Det 
finns ett litet avskilt rum där materialet är organiserat för att barnen ska arbeta 
med bygg- och konstruktionsmaterial. Rummet är mindre i omfång och barnen 
stängde ofta dörren när de var där. Det finns även en ateljé, där barnen har 
möjlighet att stänga dörren för att på så sätt skapa ett individuellt rum (Mark-
ström, 2005). Det individuella utrymmet för att vara ensam i förskolan visar 
Markström i sin studie är begränsat. I Markströms studie framkommer även 
att barnen vid flera tillfällen löser detta genom att dra sig undan. Det kan 
handla om att sätta sig vid ett eget bord och ägna sig åt någon annan aktivitet 
än övriga barn i förskolegruppen. Vad som dock framkommer är, hur andra 
barn vid sådana tillfällen, försöker prata med det barn som dragit sig undan 
för att få med dem i övrig gemenskap igen. Likaså ses de vuxna i studien göra 
samma anspråk. Markström slår fast att dela rumslighet och vara tillsammans 
med de andra barnen på avdelningen framstår som eftersträvansvärt på för-
skoleavdelningen. Markström menar dock, att trots att det finns yttre institut-
ionaliserade regler och yttre förhållanden som påverkar hur olika utrymmen 
får användas av barnen på förskolan, tänjer barnen på rådande ordningar om 
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hur förskolans rum och tid får användas. Detta gör barnen utifrån sina egna 
syften. Det kan bland annat handla om att skapa eget utrymme och tid (ibid).  
 
Vid tidpunkten för inköp av surfplattor bestämdes att tre av de fyra förskollä-
rare som arbetade på den studerade avdelningen skulle få varsin. Dessa skulle 
ses som personliga och vid dagens slut fick de också möjlighet att ta hem dem 
för att "få möjlighet att testa och leka" med dem.  Ljung-Djärf (2004a) identi-
fierade och kategoriserade i sin studie olika sätt som personal förhåller sig till 
datorn i förskolan. Datorn benämndes alltifrån som "ett hot mot andra vikti-
gare aktiviteter”, "ett tillgängligt val" och "ett viktigt inslag i förskoleverk-
samheten" (ibid, s. 83). De slutsatser de gör i studien är att personalens tvek-
samhet handlar om att de uppfattar datorn och användandet av den, som att 
det stod i viss motsättning till vissa grundläggande värden i den förskolepeda-
gogiska verksamheten. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) skriver på 
ett  liknande sätt att lärarnas pedagogiska föreställningar om betydelsen och 
användningen av informations- och kommunikationsteknologier för barn, ger 
uttryck för en syn på vad som också utgör en lämplig barndom. En av förskol-
läraran gav uttryck för att barnen skulle ”få leka istället” för att spela spel på 
surfplattan, detta kan tolkas som att hon ser ”spelandet”  som ett hot mot rå-
dande lekkultur i förskolan och att det inte är förenligt med hennes vision om 
en lämplig barndom (Fältanteckningar, 13 november och 29 november, 2012). 
Övriga förskollärare på avdelningen uttryckte att de såg att barnen blev enga-
gerade samt att de själva också tyckte att det var roligt. Dessa uttryck tolkas 
som att de ser surfplattan som ett tillgängligt val och ett viktigt inslag i verk-
samheten (jfr Ljung-Djärf, 2004a; Ljung-Djärf & Tullgren, 2009). 
 
O'Rourke och Harrison (2004) menar att förskollärare behöver handledning 
för att lära sig att använda digitala teknologier för att kunna förändra och för-
bättra undervisningsmetoderna. De menar att förskoleverksamhet är en pro-
dukt av en komplex sammanblandning av lärarnas formella utbildning, deras 
digitala kompetens och teoretiska kunskap, samt den praktiska erfarenhet och 
den barnsyn lärarna har (ibid). När pedagogerna fått varsin surfplatta fick de 
en introduktion likt en workshop av två It-pedagoger i kommunen som visade 
olika tekniska funktioner på surfplattan. En av förskollärarna på den studerade 
avdelningen berättar att "när vi fick plattorna och var på den där första works-
hopen var vi jätteivriga och tryckte i princip på alla knappar, vilket vi såg på 
barnen att de sen gjorde också". Därför tog de till en början beslutet att barnens 
användande av surfplattor skulle vara relativt fri från de vuxnas styrning och 
syftet under höstterminen var att barnen skulle "lära sig hantera tekniken" 
främst. Förskolläraren berättar också att "när vi personal fick våra plattor ville 
man ju bara testa och leka med den för att lära sig. På samma sätt tänkte vi att 
barnen skulle få möjlighet att testa tekniken under lekfulla former". Barnen 
fick efter lunchtid testa surfplattan och de applikationer som de laddat ner till 
den.  
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Intressant i sammanhanget är att den betoning som inledningsvis läggs på bar-
nens lärande av kommunikativa förmågor utifrån handlingsplanen för utveckl-
ingsprojektet delvis skiftar till att handla om betydelsen av att barnen lär sig 
utforska teknologin. Spink m.fl. (2010) använder i sina studier av "Web Sear-
ching" bland barn i förskoleklass termen ”technoliteracy”. Termen menar de, 
med hänvisning till Marsh (2006) har en relation till den "tekniskt bevandrade 
generationen". I deras resultat framkommer att genom de sökaktiviteter bar-
nen var involverade i på olika sätt i förskoleklassen, utvecklade de, med stöd 
av varandra och lärare, en rad digitala färdigheter. Dessa förmågor sågs som 
förebådande andra förmågor som var betydelsefulla i webbsökningsaktivite-
ten (ibid). Förutom att betona betydelsen av att barnen utforskar teknologin 
framkommer även en rad begränsningar som har att göra med att endast tre 
surfplattor skulle fördelas på 22 barn. En av förskollärarna berättar bland an-
nat att hon önskade fler surfplattor till verksamheten. Hennes uttalande vittnar 
om att hon upplever att barnen konkurrerar om surfplattorna. Hon beskriver 
vidare att de surfplattor som de fått, behövs i verksamheten "När någon slutar 
tidigare och tar med sig surfplattan hem blir det ännu färre kvar på avdelningen 
vilket jag kan tycka är synd. Det är något som vi får fundera över hur vi ska 
göra men det skulle vara skönt om man till exempel kunde ha fler surfplattor". 
Detta kan också ses som att pedagogen i fråga lyfter surfplattans positiva be-
tydelse för det egna administrativa användningsområdet (jfr Alnervik, 2013; 
Masoumi, 2015). Det kan även tolkas som att det upplevs som ett dilemma för 
dem, att de har ett relativt begränsat antal surfplattor att tillgå i verksamheten.  

Organisera arbetet med surfplattor i förskolans vardag 
Vilka aktiviteter som kan möjliggöras är ofrånkomligt beroende av hur barn 
och förskollärare engagerar sig och använder tillgängliga materiella resurser i 
miljön. En sådan materiell resurs är surfplattan vilken barnen, bland andra er-
bjudanden, får använda på förskoleavdelningen. Under vissa dagar arrangeras 
också gruppaktiviteter för barnen som då också delas in i åldershomogena 
grupper. Mellan rutiner och gruppaktiviteter har barnen möjlighet att tillbringa 
tiden för lek och andra erbjudanden som att rita, måla, bygga pärlplattor, vara 
i ateljén etcetera. Efter lunchen, som avslutas med att förskollärarna läser för 
barnen medan de sitter vid borden, finns möjligheten att använda surfplattan 
fram till dess att mellanmålet serveras. Innan de började använda surfplattan i 
verksamheten tillbringade barnen denna tid till fri utomhuslek eller inom-
huslek. Jag ska nu gå över till att beskriva hur digitala aktiviteter med surf-
plattan organiseras i tid och rum på förskoleavdelningen Bäret. Som framkom-
mer framträder skillnad i hur surfplattan organisatoriskt används och placeras 
in på Bäret under höst- och vårterminen. I det följande nämns perioderna som 
period 1 och period 2.  



 64 

 
Digitala aktiviteter med surfplattan på förskolan Bäret 
Under period 1 (se kapitel 4 för beskrivning av tidsperiod och variation i hur 
arbetet med surfplattan organiserades) fick barnen möjligheten att själva an-
vända och utforska surfplattan. En vanlig dag på förskoleavdelningen inbegri-
per några vanligt förekommande schemalagda rutiniserade aktiviteter vilka 
redogörs för i kommande schema. I schemat placeras användandet av surfplat-
tan in under en viss tidpunkt under dagen (se markerad text).  
                           
Tabell 3. Tidpunkt för användandet av surfplattan under förskoledagen - period 1.  
Kl. 06.30 öppnar förskolan  Samtliga barn på förskolan välkom-

nas till en specifik avdelning till dess 
att övriga avdelningar öppnar. Akti-
viteter sker inomhus 

Ca kl. 07.30 Övriga avdelningar öppnas och bar-
nen går till sina respektive avdel-
ningar 

Ca kl. 08.00-08.20  Frukost serveras 
Ca kl. 08.20 - 12.00 Aktiviteter inomhus/utomhus 
Ca kl. 12.00 Lunch som avslutas med högläsning 

av förskollärare 
Ca kl. 12.30 Aktiviteter inomhus/utomhus. Er-

bjudande om att använda surfplat-
tan finns 

Ca kl. 14.15 Alla barn äter mellanmål 
Ca kl. 14.45 Aktiviteter inomhus/utomhus 
Ca kl. 14.00 - 18.00 Barnen går hem 

 
Enligt ovan schema ges det utrymme för barnen att delta i digitala aktiviteter 
med surfplattan efter lunchen. Aktiviteterna med surfplattan initieras av både 
förskollärarna som erbjuder barnen att använda surfplattan, liksom av barnen 
som ber om att få göra detta. Parallellt med dessa aktiviteter plockar förskol-
lärarna av lunchborden, torkar av dem, kör ut matvagnen till köket etcetera. 
Samtidigt går en av förskollärarna på rast i cirka 30 min.  
 
Förskollärarna hade ett schema som stöd i att fördelningen av tid för barnens 
användande av surfplattor skedde rättvist (se bild 4). "Får jag spela på din 
platta" var en fråga som ofta ställdes till de förskollärare som hade en surf-
platta. Barnens digitala aktiviteter organiserade på så vis att barnen i turord-
ning tilldelades en surfplatta för att använda under cirka 10 -15 min. Det barn 
som fick en surfplatta, blev främst hänvisade till att sitta i förskoleavdelning-
ens soffa (se bild 3).  
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Bild 3.  Barn med surfplattor sittandes i förskoleavdelningens soffa under period 1. 
 
Ibland tog dock barnen egna initiativ och bytte plats, vilket var något som 
accepterades av förskollärarna. Vid vissa tillfällen föreföll det som att förskol-
lärarna inte uppmärksammade bytet av platsen, vilket dock kan tolkas som att 
bytet ändå var godkänt. Vid dessa tillfällen satte sig barnen ofta i ett angrän-
sande rum vid ett bord. Att barnen blev hänvisade till soffan som stod i det 
största rummet, kan tolkas som att förskollärarna ändå ville ha uppsikt över 
aktiviteterna med surfplattan, då det främst var till dem som barnen vände sig 
i syfte att förhandla om turordningen att få använda surfplattan. En av förskol-
lärarna på avdelningen berättar också att "när barnen sitter så nära varandra 
finns möjligheten att de hjälper varandra om någon kör fast och inte kan. 
Ibland kommer barnen och frågar oss om hjälp, men då får man vara lite på-
hittig och låta vissa barn vara experter. Vi hänvisar till något barn vi tror kan 
och när det blir tillfrågat om hjälp ser vi att det växer, ett bra sätt för att stärka 
deras status i gruppen" (Fältanteckningar 29 november, 2012). 

Struktur med hjälp av tidsschema för användandet av surfplattan  
Vid en närmare granskning av förskolans tids- och rumsliga organisation kan 
man, som redan nämnts, upptäcka ett schema uppsatt synligt för förskollärarna 
(och barnen) över barnens användande av dator respektive surfplatta. Detta 
schema sågs de använda främst under den första perioden av fältarbetet, period 1.  
 
Förskollärarna förklarade att själva syftet med schemat var att; 

 
"Här (på schemat) drar vi ett streck när de spelat17 så vi vet hur ofta och mycket 
som de sitter” och ”då får man liksom en överblick, så det inte blir för mycket" 
(se bild 4). 

                               
17 De applikationer som användes av de deltagande barnen och förskollärarna beskrevs av dem som bland 
annat olika typer av spel. Jag gör inga värderingar kring om de applikationer som används kategoriseras 
som spel eller inte i en genreindelning, eftersom det inte har haft någon betydelse för analysen. 
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Bild 4. Schema över barnens användande av surfplattan. 

På schemat finns längst ut till vänster en kolumn där namnen på alla barn som 
går på avdelningen är representerade. Sedan finns namnen på veckodagarna 
representerade i varsin kolumn. När barnen får använda surfplattan dras ett 
streck vid barnens respektive namnkolumn under den veckodagskolumn där 
aktuell veckodag står angivet, som en notering om att barnet har använt surf-
plattan cirka 15 minuter. De barn som stod på tur att få använda surfplattan, 
samlades också ofta runt det barn som för tillfället ”spelade”. De barn som 
stod eller satt runt det barn som ”spelade” var delaktiga i kommunikationen 
kring den applikation som användes, vilket fortlöpande kommenterades 
främst av det barn som använde den. En av förskollärarna berättar hur hon 
upplevde att barnen fick möjlighet att samlas och ha en lugn stund "Jag märker 
hur surfplattan drar till sig barnen. Det blir som en lägereldseffekt. Alla vill ju 
spela och då är det bra att vi hade schemat faktiskt" (Fältanteckningar 6 de-
cember, 2012).  
 
En av förskollärarna uttrycker dock att "man går lite på känn också, om ingen 
frågar om de får spela kan man låta den som för tillfället spelar köra lite 
längre" vilket kan tolkas som att de inte förhåller sig strikt till schemat ändå. 
Schemalagda tider för användandet av surfplattorna kan även tolkas i relation 
till den moralpanik som det ibland skrivs om i relation till att implemente-
ringen av nya medier upplevs som ett hot mot rådande kultur i olika samman-
hang (jfr Dunkels, 2007). Då en av förskollärarna också vid ett tillfälle talar 
om "ifall barn kan bli spelmissbrukare på förskolan" kan detta ses som ett 
uttryck för eventuell risk. Dock är nämnda förskolläraren för övrigt mest en-
gagerade i vad arbetet med surfplattan kan möjliggöra "Det finns ju så mycket 
spännande att ta hem och göra". Förskolläraren talar även om tidsbrist för att 
som hon uttrycker "testa och fixa" och att hon lägger en hel del av sin fritid 
för att "kolla spel och andra program". Detta tolkas som att hon uttrycker ett 
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missnöje med den tid hon har till förfogande under arbetsdagen, men att am-
bition och intresse ändå finns att lära sig teknologin och dess möjligheter 
bättre.  

Digitala aktiviteter med "lärplattan" på förskolan Bäret   
Under en andra period av fältarbetet, vid årsskiftet 2012/2013 tog förskollä-
rarna det gemensamma beslutet att de skulle ompröva det arbetssätt de hade 
haft, där surfplattor varit inkluderade i barns enskilda aktiviteter (period 2). 
Förskollärarna beskriver valet av att organisera aktiviteterna på ett annat sätt 
än tidigare, som en förändring som skett mot bakgrund av ”att det var många 
barn som fick vänta på sin tur” och att det ”ibland förekom konflikter när spe-
len skulle spelas”. Vid samma tidpunkt började förskollärarna använda be-
nämningen "lärplatta" i stället för surfplatta både i de utvärderingar som skrevs 
och när de talade om den digitala teknologin. Detta tolkas som att de vill fram-
häva lärandet mer i relation till barns användande av teknologin. Enligt det 
omarbetade arbetssättet ville de nu mer uttalat främja barnens samarbete och 
själva också, som nämnts, gå in som deltagare i aktiviteter där surfplattan an-
vänds.  
 
Tanken var att de nu istället skulle välja ut några ”bra applikationer” som de 
ansåg kunde främja barnens lärande i matematik och språk- och kommunikat-
ion. Applikationen "Pettsons uppfinningar", liksom Sveriges Radios applikat-
ion "Radioapan", valdes i syfte "att utmana barnen matematiskt och språkligt". 
Valet av applikationerna och det syfte de nu talar om kan ses höra ihop med 
just den ursprungliga formuleringen i verksamhetsplanen där barnens lärande 
och kommunikativa kompetenser lyfts fram. Detta tolkas som att det arbetssätt 
de haft under den första perioden inte motsvarade de förväntningar de inled-
ningsvis haft. Hur barnens digitala aktiviteter med surfplattor placeras in tids-
mässigt förändras också under den andra perioden (se tabellen nedan). 
 
Tabell 4. Tidpunkt för användandet av surfplattan under förskoledagen - period 2  

Kl. 06.30 öppnar förskolan Bäret  
 

Samtliga barn på förskolan välkom-
nas till en specifik avdelning till dess 
att övriga avdelningar öppnar. Aktivi-
teter sker inomhus 

Ca kl. 07.30 

Övriga avdelningar öppnas och bar-
nen går till sina respektive avdel-
ningar. 

Ca kl. 08.00-08.20 Frukost serveras 
Ca kl. 08.20 - 12.00 Aktiviteter inomhus/utomhus 

Ca kl. 12.00 
Lunch som avslutas med högläsning 
av pedagoger 
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Ca kl. 12.30 

Aktiviteter inomhus/utomhus, förs-
kollärare plockar undan disk och går 
på rast 

Ca kl. 13.00 Aktiviteter inne/ute När förskollä-
rare är tillbaka på avdelningen ef-
ter rast och borden är avplockade 
sker erbjudande till två till tre barn 
om att använda surfplattan tillsam-
mans med en förskollärare 

Ca kl. 14.15 Alla barn äter mellanmål 
Ca kl. 14.45 Aktiviteter inomhus/utomhus 
Ca kl. 14.00 - 18.00 Barnen går hem 

 
Två till tre barn åt gången väljs efter förfrågan ut och får möjligheten att, till-
sammans med en förskollärare, använda surfplattan ungefär vid samma tid på 
dagen som under period 1. Platsen där aktiviteten med surfplattan sker varie-
rade dock. Att få sitta ostört ses som betydelsefullt, då alla tillfällen som do-
kumenterats när surfplattan används under period två, skedde i rum där endast 
denna aktivitet förekom. Barnen placeras vid ett bord och förskolläraren tar 
plats antingen bakom barnen eller vid sidan av barnen. Surfplattan placeras i 
de flesta fall av förskollärare framför barnen som sitter bredvid varandra vid 
bordet (se bild 5). 
 

 
Bild 5. Barn och pedagog deltar i en digital aktivitet under period 2.  

Enligt schemat har således tidpunkten för när surfplattan används förskjutits 
och begränsats utrymmesmässigt under dagen. Den tid som ges för barnens 
användande av surfplattan har samtidigt utökats något för de individuella barn 
som får delta i aktiviteter med surfplattan med förskollärarna. Från cirka 20 
minuter som minst till cirka 60 minuter som mest, har förskollärarna och bar-
nen tillsammans använt surfplattorna per tillfälle.   
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Utifrån utvärderingen som gjordes (se tidigare avsnitt) påtalas att en förskol-
lärare alltid behöver vara närvarande när barnen använder teknologin och att 
det är avgörande för arbetet med surfplattan. Detta kan ses som en orsak till 
den organisatoriska förändring som sker under period två. En annan aspekt 
som lyfts fram som betydelsefull av förskollärarna under period två, är att ar-
betet med surfplattan också skall vara bra för barnen att "samarbeta kring". 
Detta kan jämföras med Kjällander och Moinian (2014) som just lyfter barns 
samarbete vid aktiviteter med surfplattor,18 som något positivt för barns lä-
rande. Att sitta tillsammans i grupper med kamrater i olika åldrar är just ett 
arbetssätt som främjar samarbetet på olika sätt menar också Alexandersson 
m.fl. (2001) i relation till datorer.   
 
I kapitel 6, behandlas närmare hur barnens deltagande organiserades under 
den första perioden när surfplattan nyligen introducerats på Bäret. Som kom-
mer att framgå handlar barnens interaktion i de digitala aktiviteterna bland 
annat om hur man som barn skall få tillträde till att delta i aktiviteterna med 
surfplattan. I kapitel 7 beskrivs mer ingående hur organiserandet av de digitala 
aktiviteterna förändras vid årsskiftet, som en del av förskollärarnas förändrade 
målsättningar. Intressant i sammanhanget är hur de ändrade förutsättningarna 
också blir en del av hur barnen interagerar med varandra och med surfplattan. 

Organisera användandet av digitala medier i relation till 
barns språk och kommunikation - förskolan Tornet 
Arbetet med surfplattorna på förskolan Tornet beskrivs främst i relation till att 
de vill utmana barns språk på olika sätt. En central utgångspunkt i förskolans 
läroplan idag är att barn lär med alla sina sinnen. Därför är det av stor vikt att 
i den undervisning som bedrivs skapa en rik och varierad miljö som ger barnen 
möjlighet att delta i olika former av literacyhändelser (Liberg, 2007). Dessa 
utgångspunkter lyfts även på varierade sätt av den förskollärare som arbetar 
på förskolan Tornet. Nedan görs inledningsvis en beskrivning av den vision 
som personalen på hela förskole- och skolenheten formulerat i relation till de 
erbjudanden som de vill ge barnen i verksamheterna i relation till möjligheter 
att ägna sig åt aktiviteter inom kunskapsområdet språk och kommunikation. 
Sedan görs en beskrivning av den fysiska miljön på avdelningen där möjlig-
heter för barn att delta i olika aktiviteter med digitala medier och övriga 
material berörs. En beskrivning av den på avdelningen verksamma förskollä-
rarens utsagor kring arbetet med digitala medier görs också. 
 

                               
18 Eng. Tablet computers.  
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Digitala medier som en del av förskole- och skolenhetens vision 
i relation till arbetet med barns språk och kommunikation. 
Förskole- och skolenheten, där förskolan Tornet ingår, har i ett dokument sam-
manfattat sina övergripande mål och formulerat en vision kring det önskvärda 
arbetet i relation till barns lärande i språk och kommunikation i verksamhet-
erna. I förskole- och skolenhetens övergripande mål och vision står det bland 
annat att; 

Barnen ska få en bredare erfarenhet av att vi kan kommunicera på olika sätt 
t.ex. genom olika medier så som film, drama, musik, teater, IT. Genom att ge 
barnen trygghet i att uttrycka sig på olika sätt hjälper vi dem att våga hävda sin 
egen åsikt samt att aktivt även lyssna på andra. I samspelet får barnen möjlighet 
att fördjupa och omvärdera sina egna ståndpunkter, värderingar och tankar. Vi 
uppnår detta genom att barnen får öva sig i aktivt lyssnande. Vi berikar deras 
ordförråd genom att läsa texter, böcker och litteratur. Med dessa byggstenar, 
att lyssna, tala, läsa och skriva utvecklas barnens förståelse för språk och kom-
munikation vilket ger en trygg och stabil grund åt deras fortsatta individuella 
och sociala resa genom livet (dokument som beskriver förskolans mål och vis-
ioner i arbetet för att främja barns lärande i språk och kommunikation). 
 

De formuleringar som görs inledningsvis i dokumentet ovan kan tolkas ligga 
i linje med den forskning som utgår från ett vidgat perspektiv på barns språk 
där kommunikation, genom olika uttrycksformer betonas som värdefullt för 
barn (Björklund, 2008; Elm Fristorp & Lindstrand, 2012; Gillen & Hall, 2003; 
Kress, 2003; Liberg, 2007; Norling, 2015; Thuresson, 2013). I forskning kring 
barns språk betonas betydelsen av att främja förskolebarns möjligheter att an-
vända sig av och samtala om texter, bilder och symboler (Björklund, 2008; 
Fast, 2007; Mellgren & Gustafsson, 2011; Norling, 2015; Thuresson, 2013). I 
linje med den här forskningen kan man i förskolans dokument även läsa att 
personalen på förskolan Tornet lyfter att barnens ordförråd kan berikas genom 
att barnen får läsa texter och böcker, liksom genom att delta i samtal och lyssna 
på sina kamrater. I dokumentet nämns även att barnen bör ges möjligheter att 
”i samspelet fördjupa och omvärdera sina egna ståndpunkter, värderingar och 
tankar”. Dessa formuleringar kan relateras till den kunskapssyn förskolans lä-
roplan bygger på där barn ses som medskapare av sin egen kunskap i samspel 
med andra deltagare. 
 
Enligt Girolametto, Weizman, Lefebvre och Greenberg (2007) har persona-
lens kompetensutveckling i relation till barns språk-, läs- och skrivlärande be-
tydelse för deras förhållningssätt i mötet med barnen i förskolan. I studien 
kommer de fram till att förskollärarna som fått kompetensutveckling inom 
området, bland annat hade ett mer utmanande språk i samtal med barnen. De 
menar också att förskollärarna förde vidare diskussioner med barnen i jämfö-
relse med de förskollärare som inte deltagit i någon kompetensutveckling 
kring barns språk-, läs- och skrivlärande. Vad forskarna också konstaterade 
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var att förskollärarna som fått möjlighet till kompetensutveckling inom barns 
språk-, läs- och skrivlärande även hade läs- och skrivmaterial mer tillgängligt 
för barnen än övriga förskollärare (ibid). På den kommunalt drivna förskolan 
Tornet arbetar en utbildad lärare mot yngre åldrar med specialinriktning på 
medier, kommunikation och lärande. Under mitt fältarbete är han även delta-
gare i en forskningscirkel på en högskola med fokus på yngre barns literacy. 
Förskolläraren, här kallad Tomas, menar att verksamheten på förskolan bör 
utgå från barnens nyfikenhet och lust att lära. ”Det skall vara roligt och spän-
nande att lära sig något nytt och det ska ske utifrån barnens egna intressen” 
(Fältanteckningar, 31 mars).  
 
Konkurrensen som följt vårdnadshavares rätt att fritt välja skolor/förskolor till 
sina barn har delvis även skapat profileringskrav för kommunala skolor och 
förskolor (Persson, 2009). I linje med de krav som ställs på profilering berättar 
förskolläraren Tomas att de utåt profilerar sig som en förskola som har stort 
fokus på barns språk, ”på olika sätt” och att arbetet med barns språk och kom-
munikation har en stor plats i verksamheten. Han nämner att de på olika sätt 
”arbetar med rim och ramsor, högläsning, språkhinkar, organiserade skrivhör-
nor, vi sjunger mycket och gör sångproduktioner och berättelser med hjälp av 
digital teknik”.  

En förskolepraktik rik på kommunikativa uttryck  
När man kommer in i hallen på förskoleavdelningen, som är en del av en större 
skolbyggnad, framträder en förskolemiljö som är rik på olika kommunikativa 
uttryck såsom bilder, symboler och texter (jfr Björklund, 2008). Eriksson 
Bergström (2013) har i studiet av förskolans fysiska miljö kommit fram till att 
förskolehallen främst fungerar som ett rum där man gör entré till förskolan, 
där man tar av sig sina ytterkläder och där barnen även har sin personliga hylla. 
Bergström Erikssons analyser visar också att rummet (hallen) fungerar ”som 
ett mellanrum mellan hemmet och förskolan, mellan inne och ute, ett trans-
portrum där många människor passerar och är på väg” (ibid, s. 162). På samma 
sätt fungerar Tornets hall, föräldrar och barn möts upp och hälsas välkomna 
av personalen när de kommer till förskolan på morgonen. Men förutom att 
hallen används som ett transportrum, ges barnen som går på avdelningen, till-
sammans med sina föräldrar redan vid ankomsten till förskolan en möjlighet 
att också engageras i kommunikativa möten kring skrivna texter, bilder och 
symboler (se även Björklund, 2008; Lancaster, 2001; Thuresson, 2013). Bar-
nens alster i form av bilder sitter på väggarna liksom olika informationsdoku-
ment till vårdnadshavare. Symboler såsom bokstäver och flaggor från de olika 
länder som barnen och/eller deras vårdnadshavare har anknytning till liksom 
hälsningsfraser på olika språk finns även uppsatta på väggarna. På väggen vid 
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entrén sitter utdrag från de strävansmål som anger riktningen för den pedago-
giska verksamheten (Skolverket, 2018). Dessa strävansmål sitter väl synliga 
för både barn och andra gäster i kombination med dokumentation i form av 
bilder och text från olika aktiviteter de kollektivt deltagit i. Dokumentationen 
gestaltar bland annat exempel på hur arbetet kring de olika kunskapsområdena 
sker på förskoleavdelningen, vilket också är generellt vanligt förekommande 
i förskolan (jfr Alnervik, 2013). Hallen gränsar till avdelningens enda stora 
rum som formmässigt är rektangulärt med fönster längs ena väggen. Det stora 
rummet ses vara indelat i olika funktioner och aktivitetsytor (jfr Nordin Hult-
man, 2004). Som tidigare nämnts har förskolor historiskt sett erbjudit barn att 
delta i olika aktiviteter relaterat till kunskapsområdet språk. Att förskolor till 
exempel erbjuder barn tillgång till böcker av olika slag är ett vanligt förekom-
mande fenomen för att stödja barns språkliga utveckling (Björklund, 2008). 
På Tornet, längs ena väggen, står en soffa med en hylla ovanför. Där finns 
böcker med olika titlar tillgängliga för barnen. Att barn fått möjlighet att delta 
i läs- och skrivaktiviteter har däremot inte varit något särskilt förekommande 
inslag i förskolan, detta har kulturellt sätt varit något som ”hört skolan till” 
(Björklund, 2008). På senare tid, i och med de revideringar som gjorts av för-
skolans läroplan där kunskapsområdet språk bland annat har förtydligats har 
även arbetssätten i förskolan till viss del också förändrats. I uppdraget ingår 
nu att förskolan ska stimulera barns nyfikenhet kring den ”skriftspråkliga värl-
den” (Skolverket, 2018, s. 7) och förskolor ska idag arbeta systematiskt med 
att erbjuda läs- och skrivaktiviteter i den pedagogiska verksamheten enligt 
uppdraget. Björk-Willén, Hvit, Leijon, Sandberg och Sundling (2010) menar 
att förskollärares förhållningssätt till läs- och skrivmaterial har betydelse för 
vad barn sedan erbjuds för material på förskoleavdelningen. Materialet menar 
de bör finnas tillgängligt för barnen. På förskolan Tornet, över hyllan där 
böckerna står kan man i relation till det nya uppdraget i stora utklippta versala 
pappersbokstäver, läsa LÄSA på väggen. I en annan del av rummet kan man, 
i liknande utklippta versala pappersbokstäver, på väggen läsa SKRIVA. I 
denna aktivitetsyta finns papper och pennor av olika slag tillgängliga för bar-
nen att använda. Vikten av att läsa och skriva lyfts på Tornet fram i både texten 
på väggen liksom materialmässigt i form av papper och pennor vilket kan tol-
kas som att det är ett prioriterat område man vill och förväntar sig att barnen 
ska sysselsätta sig med på avdelningen (Markström, 2005). Detta ligger såle-
des också i linje med det uppdrag förskolan har där intresset för den skrift-
språkliga världen ska stimuleras (Skolverket, 2018).  
 
Att barn erbjuds ägna sig åt musik och dramatiserande är även det vanliga 
inslag i en svensk förskoleverksamhet (Wassrin, 2013, 2016). Här finns 
centralt i rummet en plats som är särskilt uppmuntrande till sådana aktiviteter. 
Bland annat finns en scen uppbyggd i trä och tyg och i anslutning till scenen 
finns en hörna med utklädningskläder. I aktivitetsytan för utklädningskläder 
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sitter också en hylla med material för sång och musik. Även personalens egen-
tillverkade gitarr i trä som går att kombinera och sätta ihop med en surfplatta 
finns i denna yta vilket indikerar att digitala aktiviteter erbjuds. Förskolläraren 
på avdelningen berättar även att de nyligen ”gjort sin egen rap” med en appli-
kation de laddat ner till avdelningens surfplatta. I ytterligare ytor finns också 
material som kan relateras till kunskapsområdet matematik. Exempelvis finns 
siffror uppsatta på väggen liksom en våg och material att väga och mäta. Nor-
din Hultman (2004) skriver att svenska förskolor ofta har ”smutsiga” material 
(flytande färg, lera, vatten etcetera) otillgängliga för barn och att de mer 
”rumsrena” materialen är mer tillgängliga för barnen. Vid en granskning av 
Tornets ”smutsiga” material och var dessa är placerade kan dock konstateras 
att dessa finns tillgängliga för barnen i aktivitetsytan för mer skapande verk-
samhet. I anslutning till denna yta finns även saxar, papper och mer tradition-
ella ”pysselmaterial” uppställda, allt tillgängligt i barnens höjd. Andra ytor 
indikerar att spela spel, legobygge, lek med bilar, tåg och dockhus är aktivite-
ter som erbjuds och som av förskollärarna bedöms vara stimulerande för bar-
nens utveckling och lärande på avdelningen (Mårdsjö Olsson, 2010). 

Modern teknik erbjuder nya möjligheter 
Med hänvisning till de nya teknologier som gjort intåg i förskolans praktik, 
som till exempel surfplattor med olika applikationer, har musik- och filmpro-
duktioner gjorts mer lättillgängliga (jfr Jönsson, 2014). Tomas ger i relation 
till detta också exempel på att han tillsammans med barnen ofta producerar 
sång och musik med hjälp av olika applikationer som finns för surfplattor. 
”Det blir så enkelt och möjliggör så mycket när tekniken är så tillgänglig som 
den är numera” menar han. Vidare berättar han; ”Vi använder modern teknik 
som ett kompletterande redskap i verksamheten. När vi gör animerad film till 
exempel, så får barnen en möjlighet att uttrycka sig på många olika varierande 
sätt”. Tomas beskriver även att barnen har egna E-böcker där deras utveckling 
och lärande systematiskt dokumenteras. Han berättar också att barnen tillsam-
mans med personalen gör regelbundna biblioteksbesök och att de så långt som 
möjligt försöker ta till vara på den mångfald av språk som finns i barngruppen.  
 
Av Tomas utsagor framträder ett vidare perspektiv på literacy (Gillen & Hall, 
2003). Barns arbete med olika kommunikativa uttrycksformer ges stor bety-
delse i relation till användandet av olika medier. Sammantaget kan det förstås 
som att Tomas också utgår från barnens perspektiv och försöker skapa miljöer 
som motiverar och engagerar de barn som går på förskoleavdelningen i varie-
rade aktiviteter. 
 
Sammanfattningsvis visar de rumsliga beskrivningarna, den skriftliga doku-
mentationen samt de informella samtalen jag haft med förskollärarna på re-
spektive förskola att det finns en variation i hur de arbetar med att integrera 
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surfplattorna i de vardagliga aktiviteterna på förskolorna. Det vill säga, de in-
stitutionella förutsättningarna för barnen varierar beroende på vilken förskola 
barnen går på då förskollärarna har olika sätt att organisera för digitala aktivi-
teter. Analyserna i de kommande kapitlen handlar bland annat om hur barn i 
digitala aktiviteter hanterar och drar nytta av de institutionella förutsättning-
arna som finns för deras deltagande (jfr Martin & Evaldsson, 2012).   
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Kapitel 6. Barns förhandlingar om tillträde till 
digitala aktiviteter 

Analyserna i detta kapitel handlar om hur barn i vardagliga aktiviteter med 
surfplattan hanterar och drar nytta av de institutionella förutsättningarna som 
finns för deras deltagande (jfr Martin & Evaldsson, 2012). De institutionella 
förutsättningarna kan sägas skapa både möjligheter och begränsningar för bar-
nens användande av surfplattan. Materialet i detta kapitel är hämtat från den 
första delen av mitt fältarbete på förskolan Bäret där barnen relativt fritt fick 
pröva surfplattan (se kapitel 5). 
 
Barnens digitala aktiviteter var under den här perioden organiserade mot bak-
grund av den fascination för själva teknologin som förskollärarna uttryckte i 
sina utvärderingar. Förskollärarna lyfte under perioden bland annat fram be-
tydelsen av att barnen skulle ges möjligheter att själva väcka sitt intresse för 
surfplattan. Det innebar i sin tur att barnen, under min första period av fältar-
betet, framför allt kom att ägna sig åt användandet av olika applikationer på 
surfplattan. Barnens deltagande begränsades samtidigt av att det fanns relativt 
få surfplattor tillgängliga för barnen på avdelningen. Turordningen organise-
rades främst av förskollärarna bland annat genom att ett schema fylldes i (se 
kapitel 5). Med bakgrunden av ovanstående blir det intressant att närmare ut-
forska hur barnen orienterar sig mot samt hanterar och drar nytta av de förut-
sättningar som finns för deras deltagande i de vardagliga aktiviteterna med 
surfplattor på föskolan. 
 
Ett genomgående mönster som synliggjordes under första delen av mitt fält-
arbete var att barnen var uppmärksamma på förskollärarnas tidpunkt för hem-
gång i relation till sin egna eventuella tillgång till surfplattor. Att barn relaterar 
till tid är inget ovanligt i förskolans verksamhet. Markström (2005) skriver om 
hur förskolebarn orienterar sig mot dels individuell tid dels en kollektiv tid i 
förskolan. Det individuella tidsschemat handlar om hemgång och ankomst till 
förskolan medan det kollektiva tidsschemat relateras till vad alla barn i för-
skolan ägnar sig åt under förskoledagen (ibid). Värt att nämna i relation till 
Markströms (2005) studie är hur barnen i kommande exempel också relaterar 
till förskollärarnas individuella tidsschema. Som jag visar i exemplet får det 
betydelse för barnens tillgång till surfplattorna. 
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I nedan exempel synliggörs hur barnen orienterar sig mot den turordning som 
finns på förskoleavdelningen i relation till användandet av surfplattorna (vil-
ken förskollärarna organiserade). I det första exemplet sitter flera barn i av-
delningens soffa och väntar på sin tur. Förskolläraren Pia befinner sig i områ-
det där barnen sitter. Tim (barn) och Svea (barn) har varsin surfplatta i sina 
knän och använder olika applikationer. Sara (barn) och Anna (barn) väntar på 
sin tur.  
 
Exempel 6:1  

1 Sara: Får jag spela efter Anna? ((frågar Pia)) 

2 Svea: ((lyfter blicken från skärmen och tittar mot Pia)) 

3 PIA: Okej˚ 

4 Sara: Vet du Ann[a ((riktar blicken mot Anna)) 

5 PIA:                     [Efter (.) efter Anna menar du? 

6 Sara: Får jag spela efter dig Tim? ((riktar blicken mot Tim som inte re-
sponderar)) 

7 Svea: Pia när↑ du↓ ska gå he:m? ((tittar mot Pia)) 

8 PIA: Jamän Anna hinner spela ett tag (.) och Sara också 

 
Exemplet visar hur barnen förhandlar om vem som ska få tillgång till surfplat-
tan och därmed kan positionera sig som "ägare" till den (jfr Ljung-Djärf, 
2004b, s. 119). Det vill säga vem av barnen som kommer att inta positionen 
att spela och styra spelet själv. Förskolläraren Pia är också den som barnen 
främst vänder sig till då önskemål om att få använda surfplattan initieras av 
olika barn. Intressant i exemplet är hur Svea ifrågasätter om Sara verkligen 
hinner använda surfplattan eftersom Pia ska gå hem (rad 7). Detta kan tolkas 
som att Svea vet att då Pia går hem, tar hon med sig en surfplatta vilket i sin 
tur leder till färre möjligheter för dem att använda surfplattan. Även om det på 
ett plan framstår som att barnen själva ska få ägna sig åt aktiviteten blir de i 
aktiviteten också upptagna av de förutsättningar som finns för de digitala ak-
tiviteterna. Barnens tillträde och tillgång till surfplattor ses här få betydelse 
för hur deras deltagande organiseras. Barnens tillträde och tillgång till surf-
plattor är något jag i det resterande kapitlet mer i detalj belyser. 
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Analys av barns tillträde till digitala aktiviteter med 
surfplattor 
För att närmare analysera hur barnen orienterar sig mot de begränsade möjlig-
heter som finns för deras användande av surfplattor, använder jag mig av 
Corsaros (1979) analys av barns tillträdesstrategier i lekar (se även Cromdal, 
2001; Evaldsson & Tellgren, 2009; Tellgren, 2004). I enlighet med ett etno-
metodologiskt samtalsanalytiskt perspektiv ses dessa strategier här som något 
som deltagarna gemensamt åstadkommer i interaktion - strategierna ses såle-
des inte vara intentionella. Tellgren (2004) har utifrån Corsaros (1979) strate-
gier, studerat hur barn på förskolor får tillträde till lek eller samtal. Hon visar 
hur barnen antingen initierar en aktivitet och värvar andra kamrater till leken, 
eller behöver träda in i en lek som redan är etablerad. Tellgren fann att barnen 
använde flera olika strategier i sina försök till tillträde. Vanligt förekommande 
är att barnen möts av motstånd eftersom de barn som redan är inne i leken och 
samtal är rädda om, och försöker försvara och behålla, sitt interaktionsut-
rymme. Detta menar Tellgren, gav upphov till de omfattande försök till till-
träde som de barn som ville in i leken ägnade sig åt (ibid). 
 
Tellgren (2004) fann flera av Corsaros (1979) identifierade strategier i sina 
observationer men även strategier som inte identifierats av Corsaro i hans stu-
die. Hon såg att barnen använde sig av en variant av icke-verbal entré. Denna 
strategi beskrivs som att barnen skapade en mer iakttagande strategi. De stan-
nade upp, iakttog leken och skaffade sig en överblick över situationen och det 
område där leken utspelade sig på förskolan. Denna strategi kallar hon den 
iakttagande strategin, vilket hon menar förbereder för den icke - verbala stra-
tegin. En ytterligare strategi som Tellgren uppmärksammade i sin studie, som 
inte fanns med i Corsaros identifierade strategier, var den strategi hon kallar 
för det förmildrade anspråkets strategi (ibid). Det visade sig att barnen fick 
tillträde genom att inte göra anspråk på hela interaktionsutrymmet till en bör-
jan. Detta var en strategi som ofta även lyckades i slutändan, vilket Tellgren 
tolkar har att göra med att barnen inte gjorde anspråk på att bli delaktiga i 
gruppen direkt (ibid).  
 
Hur ska detta då förstås i relation till min kommande analys? I denna studies 
empiriska material har barnens digitala aktiviteter med surfplattan följts och 
dokumenterats över tid. Ofta bestämdes vilka barn som skulle få delta i akti-
viteter med surfplattan av förskollärarna. Dock "övervakades" inte aktivite-
terna av förskollärarna på så sätt att de själva var deltagare i aktiviteten. I det 
empiriska materialet som analyserats, ses ett mönster framträda i hur barnen 
organiserar sina digitala aktiviteter på egen hand. Barnen använder en rad in-
teraktionella strategier för att få tillträde till aktiviteterna för att bland annat 
kunna positionera sig som "ägare" av den digitala teknologin (jfr Ljung-Djärf, 
2004b). De frågor som ställs i analysen riktas således mot de strategier som 
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barnen använder sig av för att få tillträde till en redan pågående digital aktivi-
tet, liksom vilka strategier de använder i aktiviteterna för att utesluta varandra 
i syfte att skydda sitt interaktionsutrymme (Corsaro, 1979; Evaldsson & Tell-
gren, 2009; Tellgren, 2004). Som analytisk utgångspunkt används således 
Corsaro (1979) och Ljung-Djärf (2004b) för att visa hur barnen hanterar olika 
strategier i de digitala aktiviteterna liksom hur de positionerar sig i relation till 
varandra och till de aktiviteter som de deltar i. 
 
De tillträdesstrategier till lekar som identifierades av Corsaro (1979) med 
översättning av Tellgren (2004, s. 79 - 80) redogörs för nedan. Den engelska 
orginalformuleringen utifrån Corsaro i kursiv, följs av den svenska översätt-
ningen av Tellgren (2004) inom citationstecken. Förklaringarna av strategi-
erna är även dessa hämtade från Tellgren (2004).  
 
1. Non-verbal entry - "Icke verbal entré": att träda in i ett område nära de 
händelser eller episoder som pågår utan att säga något. Att själv placera sig 
inom området utan att säga något. 
  
2. Producing variant of ongoing behavior - "Att producera en variant av på-
gående handling": att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller 
icke verbalt) skapa något som liknar det beteende eller den handling som på-
går. 
  
3. Disruptive entry - "Avbrytande, störande entré": att träda in i ett område där 
episoder pågår och (verbalt eller icke-verbalt) fysiskt avbryta eller störa en 
pågående aktivitet.  
 
4. Encirclement - "Omringande av område": att fysiskt omringa eller cirkla 
kring ett område där episoder pågår utan verbal markering. 
  
5. Making claim on area or object - "Att verbalt göra anspråk på området eller 
något föremål": att träda in i området där episoder pågår och verbalt göra an-
språk på området eller ett objekt.  
 
6. Request for access - "Fråga om tillträde": att träda in i området där episoder 
pågår och verbalt fråga om lov att få vara med. 
 
7. Questioning participants - "Att fråga en deltagare": att träda in i området 
där episoder pågår och fråga någon deltagare om pågående aktivitet  
 
8. Reference to adult authority - "Att referera till vuxnas auktoritet": att träda 
in i området där episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas auk-
toritet eller regler vad gäller tillträde till lekområdet.  
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9. Offering of object - "Att erbjuda en sak": att träda in i området där episoder 
pågår och (verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) 
till någon eller några av deltagarna. 
  
10. Greeting - "Hälsning": att träda in i området där episoder pågår och verbalt 
hälsa på en eller flera deltagare.  
 
11. Reference to affiliation - "Refererar till vänskap eller medlemskap": att 
träda in i området där episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller 
vänskap med en eller flera deltagare.  
 
12. Aid from non-participant - "Hjälp från en ickedeltagare": att verbalt fråga 
om stöd eller hjälp att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där epi-
soder pågår. 
 
13. Accepting invitation - "Acceptera inbjudan": att träda in i området där epi-
soder pågår för att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 
 
14. Suggest other activity - "Föreslår andra aktiviteter": att träda in i området 
där episoder pågår och fråga en eller flera deltagare om att vara med i någon 
annan aktivitet.  
 
15. Reference to individual characteristics - "Att referera till individuella kän-
netecken": att träda in i området där episoder pågår och producera verbal re-
ferens till individuella kännetecken av en eller fler deltagare.  
 
Utifrån dessa tillträdesstrategier till lek, fick enligt Corsaro (1979) barnen dels 
positiv dels negativ respons beroende på om strategin lyckades eller inte. Re-
sponsen bestod i att verbalt eller icke-verbalt, ge avslag på tillträde eller ver-
balt eller icke-verbalt acceptera tillträdet (Corsaro, 1979, s. 321). De strategier 
barnen använder för att ge avslag på, eller acceptera tillträde, analyseras också 
i kommande exempel.  
 
Som analytisk utgångspunkt använder jag också Ljung-Djärf (2004a) som stu-
derat barns användande av datorer i förskola. Hon belyser förutom de me-
ningserbjudanden som barnen får i relation till användandet av datorerna även 
de positioner barnen intar inom aktiviteten. Dessa positioner utgör en hierarki 
menar Ljung-Djärf (2004b) i relation till materiella resurser (mus, tangent-
bort). Den som kontrollerar musen är huvudanvändare, vilken också av Ljung-
Djärf (2004b) benämns ägaren. Denna ägare, menar hon, har ett övertag i för-
hållande till andra deltagare i aktiviteten. Att positionera sig framför datorn 
och försöka kontrollera musen kan vara ett sätt som barnen använder för att 
på så vis positionera sig som ägare. Ägarbyte kan ske genom att någon vuxen 
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bryter ägarens position genom att initiera ett byte av spelare eller så kan ägar-
bytet ske då tidigare ägare lämnar över positionen till någon annan på eget 
initiativ.  
 
Utöver denna ägare finns, utifrån Ljung-Djärf (2004a), barn som positioneras 
eller positionerar sig som deltagare eller åskådare. Deltagaren är de barn som 
befinner sig i anslutning till datorn, oftast i Ljung-Djärfs (2004b) studie, på en 
stol bredvid ägaren. Avgörande för deltagarens position är hur ägaren tar till 
sig de förslag som deltagaren gör kring spelet, det vill säga om förslagen tas 
emot som till exempel hjälp och stöd. Att komma med förslag som eventuellt 
utmanar ägaren, menar Ljung-Djärf (2004a), kan vara avgörande för en even-
tuell avvisning eller osynliggörande eller till och med ”ett förpassande till 
åskådarbänken” (ibid, s.161). Det är ägaren, som tillsammans med främst del-
tagaren som tar och aktivt tillåter del i vad som händer på skärmen. En ägar-
position sitter barnet på med villkor att ett spelande ska ske - att sitta overksam 
vid datorn kan lätt leda till ett krav på positionsbyte av övriga. Åskådare är de 
barn som Ljung-Djärf finner i anslutning till datorn. Att vara åskådare ses inte 
som något aktivt deltagande i ett gemensamt spelande. Barnet kan själv ha 
positionerat sig som åskådare för att iaktta och lära utan att ställas inför risken 
att eventuellt utpekas som okunnig eller så har barnet positionerats som åskå-
dare av en ägare. Som Ljung-Djärf också skriver, kan det vara ett sätt att vänta 
på sin tur att få bli ägare. De positioner barn intar, definieras och förändras 
kontinuerligt i relation till varandra (ibid).  

Strategier för tillträde och försvar av den digitala 
aktivitetens interaktionsutrymme 
Valet att använda just de utvalda exemplen nedan kan härröras till att barnen 
i dessa tolkas använda såväl verbala som kroppsliga resurser i strategierna för 
att få tillträde till den digitala aktiviteten, vilket sker på ett tydligt markerande 
sätt i barnens förhandlingar. Det har också att göra med tolkningen av att dessa 
exempel visar hur barnens ställningstaganden inledningsvis etableras men 
också hur de trappas upp under aktiviteternas gång. 
  
"Toca Boca Christmas Edition" är applikationen som används i detta exempel 
där barnens strategier för tillträde till digitala aktiviteter närstuderas. Denna 
applikation utspelar sig i en hårsalong och användaren har ett antal olika red-
skap att välja mellan. Det finns exempelvis hårfön, sax, hårförlängning, kam 
och en mängd olika färger att använda i sin styling av figurerna. I denna jul-
version finns förutom möjligheten att "styla" en tomtes hår också möjligheten 
att dekorera jultomten och en julgran med diverse julprydnader, såsom stjär-
nor, snöflingor och smällkarameller etcetera. 
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Bild. 6.  Applikationen Toca Boca Christmas Edition 

Denna gratisapplikation laddades ner på avdelningen inför julen 2012. I föl-
jande exempel utspelar sig exemplet kring Tim som använder surfplattan. 
Erik, Tims kamrat på avdelningen, rör sig i anslutning till Tim som sitter och 
berättar högt vad han gör i applikationen. Anna som också går på avdelningen 
befinner sig också i anslutning till Tim och uppmärksammar honom trots att 
hon leker en bit därifrån. Hon riktar blickar mot Tim och är uppmärksam på 
vad han berättar kring den applikation han använder. Erik rör sig i anslutning 
till Tim och går sedan fram till honom. 

 
 

Exempel 6:2 

1 Erik: Vad håller du på med då? 

2 Tim: Spelar Boca Boca ((riktar blicken mot skärmen)) 
3 Erik: Vad gör du på gamla hägget? (.) vill du inte gö trädet? ((klättrar 

upp och sätter sig på soffans armstöd)) 
4 Tim: Det är inget träd det är en julgran 
5 Erik: (ohörbart) ((lutar sig fram över Tim och pekar mot en symbol på 

skärmen)) 
6 Tim: Ne:j ((blockerar Eriks pekning mot symbolen på skärmen med sin 

vänstra hand)) 
7 Erik: ((böjer sig över Tim och trycker snabbt två gånger på skärmen)) 

8 Tim: NE:J ((trycker bort Erik)) 
9 Erik: ((glider ner från soffkanten och placerar sig på höger sida om Tim 

i soffan))  
10 Anna: Tim får jag spela efter dig? ((cirkulerar runt soffan)) 
11 Tim: Nej då är det Liv 
12 Erik: Sen är det jag 
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13 Tim: Nej du kommer aldrig att få spela ((ohörbart)) 
14 Erik: ((går därifrån)) 
15 Anna: ((iakttar Tim, går sedan därifrån)) 

 
      .      Exempel 6:2. Rad 3. 

 
             Exempel 6:2. Rad 5-8. 

Eriks första strategi för att få tillträde till den digitala aktiviteten är att han 
fysiskt placerar sig bredvid Tim och iakttar honom under några sekunder. 
Detta kan härledas till Corsaros strategi nr 1 Non- verbal entry, Erik träder in 
och placerar sig i området där aktiviteten utspelar sig utan att säga något. Tim 
uppmärksammar honom inte. Erik börjar då cirkulera kring Tim som en ny 
strategi för att få tillträde till aktiviteten. Detta kan relateras till den strategi 
Corsaro (1979) benämner som Encirclement (strategi nummer 4), det vill säga 
han rör sig fysiskt omkring i anslutning till Tims aktivitet. Denna strategi 
lyckas inte heller för Erik då Tim ger ytterligare negativ respons på hans för-
sök. Han försöker då med en annan strategi och ställer sig vid Tim som "spe-
lar" igen och erbjuder sitt deltagande nu i en direkt fråga vad Tim håller på 
med för något (rad 1), vilket kan kopplas till användandet av Corsaros (1979) 
strategi nummer 7, Questioning participants där frågor kring pågående akti-
vitet är grund för strategin. Detta leder slutligen till att Tim uppmärksammar 
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honom och bekräftar hans närvaro genom att tala om att han "spelar Boca 
Boca" samtidigt som han riktar blicken mot skärmen och fortsätter med "spe-
let" (rad 2). Som framgår försöker Erik sedan med strategi nummer 1 igen då 
han klättrar upp på armstödet på soffan för att dela utrymmet i soffan tillsam-
mans med Tim. När inte det fungerar väljer Erik att erbjuda Tim ett byte av 
figur till det "träd" som finns som ett annat alternativ i applikationen (rad 3). 
Denna strategi kan relateras till Corsaros (1979) strategi Suggest other activity 
(nummer 14) och detta tolkas också vara en strategi för att få Tims uppmärk-
samhet på den kunskap kring de olika alternativ i applikationen han har, något 
som ofta ses som positivt av både barn och förskollärare i digitala aktiviteter 
på avdelningen, och som ofta genererar direkt tillträde till pågående digitala 
aktiviteter (se kapitel 5). Tim avfärdar åter igen Erik och gör nu även anspråk 
på att vara den mer kunniga av de två genom sitt tillrättavisande av Eriks kom-
mentar om trädet och förklarar att "det är inget träd, det är en julgran" (rad 4). 
Som nästa strategi går Erik in fysiskt och pekar mot på en symbol på skärmen 
(rad 5). Denna strategi skulle kunna relateras till Corsaros strategi nr 5, Ma-
king claim on area or objekt, att träda in i området där episoderna utförs och 
verbalt göra anspråk på ett objekt. I detta fall blir den fysiska beröringen det 
betydelsefulla i anspråket att få tillträde, vilket skulle kunna komplettera 
Corsaros strategi nr 5. Denna strategi kan också härledas till Corsaros strategi 
nr 3 Disruptive entry då han avbryter på ett störande vis genom att träda in i 
utrymmet där aktiviteten pågår och fysiskt avbryter Tim. 
 
Beröringen av skärmen lyckas inte heller ge Erik tillträde till utrymmet då Tim 
med stark röst avfärdar hans försök till tillträde och säger NE:J (rad 8) samti-
digt som han med sin förkroppsligade handling trycker bort Erik (rad 5-8). 
Efter en stund glider Erik ner från soffans armstöd och placerar sig på höger 
sida av Tim. Anna, som också cirkulerat (encirclement) runt soffan där Tim 
sitter, kommer fram och frågar Tim genom en direkt fråga om hon får spela 
efter honom (request for access) vilket Tim responderar negativt på och be-
rättar att Liv, en annan kamrat på avdelningen, står näst på tur (rad 11). Detta 
kan tolkas som Tims strategi för att skydda det interaktionsutrymme han 
skapat och försöker upprätthålla. Det leder i sin tur till att Erik ser en öppning 
för ett eventuellt tillträde och påstår att det är hans tur efter Liv, vilket åter 
igen leder till ett försvar och avfärdande från Tim som uttalar att Erik "aldrig 
kommer att få spela" (rad 13). Avfärdandet leder till att Erik reser sig upp från 
soffan för att tillfälligt gå därifrån. Anna står kvar och iakttar Tim som inte 
ger henne någon positiv respons. Anna går sedan därifrån (rad 15). 
 
Humor som strategi för att få tillträde  
Efter cirka 30 sekunder kommer Erik tillbaka till soffan där Tim använder 
samma applikation som tidigare.  
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Exempel 6:3 

16 Erik: ((sätter sig bredvid Tim i soffan och busar med en kamrat på avdel-
ningen)) 

17 Tim: Titta jag julpyntar tomten ((skrattar och vinklar skärmen mot 
Erik)) jag sätter upp en massa julpynt på jultomten (.) och så har 
jag rakat skägget på han  

18 Erik: (ohörbart)(( pekar mot skärmen)) God ju:l ((skämtsam röst)) sätt 
det på hans öga  

19 Tim: ((skrattar och drar pynt på skärmen och placerar i tomtens öga)) 
20 Erik: Sätt det på hans mun (.) det är roligt för då kan han inte prata (0,3) 

ta en annan (.) längst upp på toppen (.) bra julpyntat ((skämtsam 
röst)) ska du ta ett korto? ((pekar på kamerasymbolen på skär-
men)) 

21 Erik: Vad gör du? ((Till mig, Tina)) 
22 Tina: Jag filmar plattan 
23 Tim: TITTA jag kan ta ett foto ((tittar mot mig)) 
24 Erik: Nej Lisa jag ser inget ((trycker bort Lisa som ställer sig mellan Tim 

och Erik, Lisa går därifrån)) 
25 Tim: Kolla jag julpyntar jultomten ((tittar upp mot mig och visar skär-

men)) 
26 Erik: (ohörbart) ((drar en symbol mot tomtens ansikte på skärmen)) 
27 Tim: Det är inte du som spelar ((drar bort Eriks hand)) 
28 Erik: ((flyttar sig bort från Tim och börjar leka med en kamrat som är en 

bit bort)) 
29 Tim: Titta jag pyntar på hans ögon och mun också ((visar skärmen för 

mig)) 
 

Erik sätter sig nu till höger om Tim och börjar busa med en kamrat på avdel-
ningen som leker i anslutning till där Tim "spelar". Detta tolkas som ett 
förmildrande anspråk (Tellgren, 2004), då han samtidigt som han med blicken 
uppmärksammar Tim busar med kamraten som rör sig i området. Tim fortsät-
ter med applikationen och samtalar högt om det han gör på skärmen. Han på-
kallar nu Eriks uppmärksamhet (rad 17) och bjuder in Erik till att sitta bredvid 
honom och titta på skärmen. Han vinklar skärmen mot Erik och beskriver hur 
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han pyntat tomten. I Ljung-Djärfs (2004b) studie visade det sig att om barnen 
som hade positionen ägare konsekvent avvisade eller ignorerade andra barns 
förslag kunde det innebära att kamraterna gick därifrån. Barnen i Ljung-Djärfs 
studie uttryckte att det tråkiga med att sitta själva vid datorn var att inte leka 
med någon. Ljung-Djärf visar också att om det barn som var ägare ändå god-
tog några av de förslag som kamraterna kom med kunde det vara möjligt att 
upprätthålla deras intresse (ibid). I relation till Ljung-Djärfs studie kan det tol-
kas som att Tim visar sig intresserad av Erik för att han fortfarande ska vara 
intresserad av aktiviteten, möjligen för att inte "ha tråkigt" (rad 17, 19).   
 
Erik prövar nu en ny strategi för att få tillträde till aktiviteten (en strategi som 
inte finns med i Corsaros 15 strategier). Han säger med en skämtsam röst "god 
ju:l" (rad 18) vilket Tim responderar positivt på genom att skratta. Detta ger 
möjlighet för Erik att med samma strategi kunna ge förslag på vad Tim skulle 
kunna göra med dekorationerna av tomten (Suggest other activity). Tim ger 
honom positiv respons genom att dekorera tomten enligt Eriks anvisningar 
vilket leder till att Erik blir mer delaktig än han tidigare varit under aktiviteten. 
Det leder också till att Tim, enligt Eriks instruktion om att ta ett kort på tomten 
(rad 20), tar ett kort på tomten vilket han visar upp. Erik vänder sig sedan mot 
mig och undrar frågande vad jag gör, samtidigt som han rätar upp sin kropp. 
Detta möjliggör för Lisa, den kamrat han busat med tidigare och som nu kom-
mit tillbaka till aktiviteten, att ställa sig mellan Tim och Erik. Erik trycker 
genast bort Lisa och spärrar utrymmet mellan honom och Tim med sitt ben 
(rad 24). Slutligen drar han själv med en hastig rörelse en dekoration till tom-
ten, vilket får Tim att ännu en gång respondera negativt (rad 27) på de intrång 
han eventuellt upplever i den aktivitet han genom hela exemplet upprätthåller 
i positionen ägare. Erik går sedan iväg och Tim visar mig hur han pyntat både  
tomtens ögon och mun (rad 29). 

Utesluta andra och försvara sitt interaktionsutrymme 
Som jag visat i ovan exempel använder Erik en rad strategier för att försöka 
få tillträde till Tims aktivitet. Exemplet ovan har på motsvarande sätt visat hur 
Tim försvarar sitt utrymme och sin position som ägare genom en rad hand-
lingar. Ambitionen i detta avsnitt är att, med utgångspunkten i de tidigare ex-
emplen belysa de strategier Tim utvecklar för att positionera Erik som en del-
tagare i den digitala aktiviteten, i syfte att upprätthålla positionen ägare. Vid 
Eriks strategi att fysiskt närma sig Tim och direkt fråga vad han håller på med 
för något, responderar han på frågan verbalt men riktar fortsatt blicken mot 
skärmen utan att titta upp, vilket kan ses vara en strategi han utvecklar för att 
”inkräktaren” (Tellgren, 2004, s. 99) Erik ska hålla sig borta (Exempel 6:2 rad 
1 - 2). Tim använder även strategin att positionera Erik som mindre kunnig 
under nästkommande tur och tillskriver sig själv expertkunskap i aktiviteten 
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då Erik försöker få tillträde genom att föreslå Tim ett byte av figur till det 
"träd" som finns som ett annat alternativ i applikationen. Tim markerar att "det 
är inget träd det är en julgran" (Exempel 6:2 rad 4). Vid Eriks beröring av 
skärmen använder Tim både en förkroppsligad handling och stark intonation 
för att skydda interaktionsutrymmet när han trycker bort Erik samtidigt som 
han med hög röst säger NE:J (Exempel 6:2 rad 8). När Anna kommer fram 
och frågar Tim om hon får spela efter honom responderar Tim negativt och 
berättar att Liv, en annan kamrat på avdelningen, står näst på tur (Exempel 6:2 
rad 10-11). Detta möjliggör för Erik att påstå att det är hans tur efter Liv. Tim 
påstår då att Erik "aldrig kommer att få spela" (Exempel 6:2 rad 13). Detta 
leder till att han utesluter Erik helt (för en stund). Vid Eriks återkomst till ak-
tiviteten verkar Tim för en stund se ut att bjuda in Erik i aktiviteten, men ju 
fler interaktionella strategier i form av förkroppsligade handlingar och tal som 
Erik bidrar med i sitt syfte att få tillträde, desto mer avfärdar Tim honom. Tims 
handlande utesluter slutligen Erik fullständigt ur interaktionsutrymmet när 
han fysiskt trycker bort Erik. Trots att Erik utesluts kan konstateras att Tim 
ändå genom hela exemplet handlar enligt Eriks förslag. Erik ger förslag på att 
Tim ska pynta tomtens öga (Exempel 6:3 rad 18), likaså ger han förslaget att 
han ska pynta tomtens mun (Exempel 6:3 rad 20). Han ger också förslag på 
att Tim kan ta ett "korto" (Exempel 6:3 rad 20). Tim visar således att han utför 
alla förslag Erik kommer med vilket ändå kan tolkas som att Tim dragit nytta 
av Eriks förslag. 

Erbjuda hjälp som strategi att få tillträde 
Sjöblom och Aronsson (2012) visar hur ungdomar frekvent arbetar med att 
bedöma och rangordna sina egna och medspelarnas kompetenser i relation till 
datorspelande på internetcaféer. Bedömningarna var bland annat ett sätt att 
positionera medspelarna (och sig själv) som noviser respektive experter (ibid). 
På liknande sätt beskrivs i följande exempel hur Anna (barn) använder sig av 
strategin ”att erbjuda sin hjälp" för att få tillträde till aktiviteten. Hon ses även 
positionera sig som expert för att få tillträde till surfplattan som Axel (barn) 
är främste ägare av (jfr Ljung-Djärf, 2004b). Exemplet som är aktuellt för 
denna analys filmades under en vardaglig aktivitet på förskoleavdelningen när 
Anna och Axel sitter bredvid varandra på stolar vid ett högt bord som är pla-
cerat invid ett fönster. Axel och Anna har som förslag av förskolläraren på 
avdelningen blivit hänvisade till lunchrummet då det varit många barn i sof-
fan. Axel är den av de två som fått surfplattan av förskolläraren men blivit 
instruerad att "Ni kan hjälpas åt". Övriga barn och förskollärare befinner sig 
på avdelningen i andra angränsande rum. Axel väljer applikationen "Lego" 
som går ut på att legofigurer i olika färger och kombinationer, ska sättas på en 
förutbestämd plats i applikationen. Detta görs genom att användaren manö-
vrerar legobitarna med sitt finger på skärmen. När legobiten sätts på rätt plats 
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ges användaren förutom visuell bekräftelse, även bekräftelse i form av ett ljud. 
Musik och olika ljud hörs från applikationen under hela exemplet, delvis be-
roende av hur Anna och Axel trycker på skärmen. 
 

Exempel 6:4 

 
1 Anna:  Den ska stå den där ((Sträcker ut sin arm över Axels hand 

och pekar med sitt högra pekfinger på skärmen)) 
 

 
                     Exempel 6:4. Rad 1. 

 
2 Axel: ((greppar i luften med sin högra hand efter Annas))  
3  (4 sek) 
4 Anna: Den ska stå [där ((Pekar och drar med sitt högra pek-

finger på legobiten på skärmen)) 
5 Axel:                      [Nä::  ((Tar med vänster hand tag i Annas 

arm och drar bort den. Pekar själv på legobiten på skär-
men)) 
 

 
                      Exempel 6:4.  Rad 4-5. 

 

6 Axel: Äsch° ((försöker att dra en legobit till dess plats i appli-
kationen men misslyckas)) 
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7 (2 sek) ((Axel lyfter sin hand och Anna sträcker in handen och 
pekar på skärmen))  

 
                    Exempel 6:4. Rad 7-8. 

 
8 Anna: Man ska trycka på den där ((Trycker på en legobit i en 

snabb rörelse)) 

9 Axel: ((Drar bort Annas hand från surfplattan och böjer sig se-
dan fram över surfplattan)) 
 

 
                       Exempel 6:4. Rad 9-10. 

10 Anna: ((Vänder sig bort från Axel och riktar blicken ut genom 
fönstret)) 

 
Axel är den som har surfplattan framför sig och han har på så vis den främsta 
positionen för att kontrollera surfplattan. Det var också något som bestämdes 
inledningsvis då urval av deltagarna i aktiviteten organiserades av förskollä-
raren. Axel håller till en början ett grepp om surfplattans vänstra sida med sin 
hand vilket kan ses som en markering av interaktionsutrymmet. Inledningsvis 
instruerar Anna Axel i en direkt pekning på platsen där legobiten hör hemma 
i applikationen (rad 1). Axel visar då genom att han försöker ta bort hennes 
hand att han inte vill ha Annas hjälp. Anna upprepar sin pekning och hon fort-
sätter handla som "ägare". Hon drar ytterligare en legobit på plats. Detta får 
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återigen Axel att opponera sig då han tar ett ordentligt tag om Annas arm och 
håller fast den med sin arm (rad 5). Axel fortsätter sedan att pröva de olika 
bitarna men lyckas inte få någon legobit på plats. Han utrycker sitt missnöje 
genom att sucka och med tyst röst säga "Äsch" (rad 6). När Axel sedan byter 
kroppslig position och lyfter upp armen som han tidigare hållit vid sidan av 
surfplattan responderar Anna direkt på denna gest genom att sträcka in sin arm 
för att komma åt surfplattan och peka på symbolerna som visas på skärmen. 
Samtidigt relaterar hon till en mer "generell regel". Hon uttrycker att "Man 
ska trycka på den där (rad 7-8). Det kan förstås som att hon positionerar sig 
som expert för att få tillträde till aktiviteten när hon instruerar Axel hur lego-
bitarna ska sitta. Axel opponerar sig i det följande när han drar bort Annas 
hand från surfplattan. Han drar sedan sitt finger på skärmen vilket kan förstås 
som att han positionerar sig som ägare. Detta antyder samtidigt att båda barnen 
är medvetna om att endast ett finger på skärmen är möjligt åt gången i denna 
applikation. Sedan lutar Axel hela kroppen och huvudet fram över själva surf-
plattan vilket kan tolkas som ett sätt att skydda interaktionsutrymmet liksom 
positionen ägare. Detta tycks till en början lyckas då Anna ändrar blickriktning 
ut genom fönstret och kroppsligt vänder sig bort från Axel (rad 9-10). 
 
Några sekunder senare tar Anna dock ett nytt initiativ för att få tillträde till 
aktiviteten, nu erbjuder hon sin hjälp på olika vis, vilket beskrivs i exempel 
6:5.  
 

Exempel 6:5 
 
10 Anna: Jag ska hjälpa dig ((vänder kroppen mot Axel)) 

11 Axel: En bil°((fortsätter titta och peka på surfplattans skärm)) 
12 Anna: Om du vi:ll↑ ((böjer sig mot Axel)) 
13 Axel: Nä:: det vill jag int[e ((fortsätter titta på surfplattans skärm, 

håller vänster arm parallellt med surfplattans kortsida)) 
14 Anna:                           [då ska jag hjälpa (.) om du vill inte då ska 

jag inte hjälpa dig 
15 Axel: Vill inte° 
16 (12 sek) ((Axel fortsätter titta trycka på surfplattans skärm, Anna rik-

tar blicken mot skärmen och gnuggar sig samtidigt i ögonen)) 
17 Anna: Den där ((böjer sig hastigt fram över Axel och trycker på skär-

men)) 
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18 Axel: Nä:: ihhhh↑ jag vill inte att du hjälper me::j ((Axel trycker 
bort Anna som försöker komma åt surfplattan genom att 
trycka emot Axels arm och komma förbi Axel. Axel avfärdar 
Anna och håller henne på avstånd med båda sina armar)) 
 
 

 
                           Exempel 6:5. Rad 18 

 
I ovan exempel eskalerar förhandlingen genom att Axel blir mer fysisk i sina 
handlingar. Anna erbjuder nu Axel sin hjälp (rad 10). Hon ber sedan om tillå-
telse att hjälpa honom i sitt upprepade erbjudande (rad 12,14). Detta sker i 
samspel med att hon använder blicken men även en kroppslig rörelse, genom 
att hon vänder sin kropp mot Axel. Axel opponerar sig tydligt då han håller 
armen i en vinkel som avskärmar Anna från att komma åt och peka på skär-
men. När Annas försök att hjälpa Axel inte heller accepteras av honom igno-
rerar Anna i det följande Axels oppositionella inslag och gör vad hon kan för 
att komma åt surfplattans skärm. Han nekar Anna tillträde till surfplattan och 
avvisar återigen hennes vilja att hjälpa honom. Detta gör han genom att han 
både vänder kroppen mot henne och samtidigt trycker till och håller bort henne 
från surfplattan. Han uttrycker samtidigt också med hög röst att han inte vill 
ha hennes hjälp (rad 18).  
 
Utifrån ovan exempel synliggörs hur Annas handlingar för att hjälpa Axel inte 
tas emot på ett sätt som är tillfredsställande för Axel. Betydelsen av hur barnen 
organiserar kroppen ses här ha central betydelse för hur samspelet och samar-
betet organiseras av Anna och Axel (jfr Goodwin, 2000). Surfplattan med sin 
design har i sammanhanget också avgörande betydelse för hur Anna och Axel 
handlar och positionerar sig gentemot varandra. Här ses designen begränsa 
Annas fysiska möjligheter att få tillträde till aktiviteten som ägare, eftersom 
endast en deltagare åt gången kan utföra en handling på surfplattan.  
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Kapitelsammanfattning 
Av analysen framkommer hur barnen ägnar sig åt att hantera de utmaningar 
som finns inbyggda i organiserandet av de digitala aktiviteterna. Bland annat 
blir den begränsade tillgången till surfplattorna på avdelningen något som bar-
nen aktivt förhåller sig till. Barnen argumenterar och förhandlar på ett enga-
gerat sätt för att få tillträde till aktiviteter med surfplattor. Som framgår av 
analysen använder barnen en rad strategier dels för att få tillträde till pågående 
digitala aktiviteter, men även för att skydda interaktionsutrymmet. Förhand-
lingar om positioner pågår och tolkas vara ett arbete som hela tiden formas i 
det sociala samspelet. Utifrån de tillträdesstrategier Corsaro identifierat kan 
flera kännas igen i de exempel som analyserats. I de första exemplen använder 
Erik en så kallad Non- verbal entry, strategi nummer 1, han träder in och pla-
cerar sig i området där episoden utspelar sig utan att säga något. Sedan rör han 
sig fysiskt omkring i anslutning till Tims aktivitet, vilket kan tolkas som att 
han använder en så kallad Encirclement, strategi nummer 4. Corsaros (1979) 
strategi nummer 7, Questioning participants, där frågor kring pågående akti-
vitet är grund för strategin, aktualiseras sedan då Erik ställer frågor om vad 
Tim håller på med för något. Sedan träder han in i området där episoderna 
utförs och gör verbalt anspråk på ett objekt i applikationen. I detta fall blir den 
fysiska beröringen betydelsefull i anspråket att få tillträde vilket skulle kunna 
komplettera Corsaros strategi nr 5 Making claim on area or objekt. Denna 
strategi relateras också till Corsaros strategi nr 3, Disruptive entry, då Erik på 
ett störande vis avbryter genom att träda in i utrymmet där aktiviteten pågår 
och fysiskt, med sina handlingar, stör Tim. Vad som inte finns med i Corsaros 
strategier men som uppmärksammats i analysen, är hur Erik använder humor 
som strategi. Han säger med en skämtsam röst "god ju:l" vilket också får Tim 
att till viss del respondera positivt genom att skratta. Suggest another activity 
är också en strategi Erik använder när han ger förslag på vad som Tim skulle 
kunna göra med dekorationerna av tomten. Vad som även framgår är hur Erik 
använder Tellgrens (2004, s. 95) strategi det förmildrande anspråkets strategi. 
Vad som också aktualiserats är hur Anna erbjuder hjälp som strategi vilket 
visar sig genom att hon genom hela exemplet på olika sätt erbjuder Axel sin 
hjälp. Inga av de strategier som används hjälper dock barnen att få tillträde till 
den digitala aktiviteten, då de barn som positionerar sig som ägare av aktivi-
teten (Ljung-Djärf, 2004b) på en mängd olika sätt lyckas behålla kontrollen 
över aktiviteten. Att utesluta genom att inte rikta blicken mot de deltagare som 
vill ingå i aktiviteten, att fysiskt trycka till "inkräktaren" (Tellgen, 2004, s. 21) 
för att utesluta den, att utesluta genom att kroppsligen positionera sig på ett 
sätt som avgränsar interaktionsutrymmet eller att hänvisa till en i förväg upp-
gjord turordning, är några av de strategier som aktualiseras i barnens samspel.  
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Trots de problem förskollärarna uttrycker i relation till att barnen ses hamna i 
konflikter i aktiviteterna, visar den detaljerade analysen att barnen i sitt sam-
spel ändå drar nytta av de omständigheter som finns och använder surfplattan 
på ett fruktbart sätt. Samtidigt som deltagaren och ibland åskådaren (Ljung-
Djärf, 2004b) visar en rad digitala kompetenser genom att de ger förslag på 
handlingar som det barn som är ägare av surfplattan kan utföra, utmanas de 
samtidigt av ägaren (ibid). De digitala aktiviteterna ses på så vis vara kollek-
tiva, då alla deltagare bidrar till aktiviteternas utformning. Faktum kvarstår 
dock att många barns tillträde till surfplattan begränsas av att enbart ett barn 
åt gången får möjlighet att använda surfplattan. Själva förhandlingen om surf-
plattan kan således tolkas bli den överordnade aktiviteten i barnens digitala 
aktiviteter när de organiserar aktiviteterna själva. I relation till tillgången till 
surfplattor ses den försvåra barnens tillträde till digitala aktiviteter. Trots att 
det finns en stor vision och tilltro till teknologin i de dokument som skrivits 
inom ramen för den aktuella förskolan, blir den satsning som görs på försko-
leavdelningen relativt begränsad, främst på grund av det fåtal surfplattor (3 st) 
som tillhandahålls barn och förskollärare på avdelningen.  
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Kapitel 7. Barns problemlösning i en 
pedagogiskt initierad aktivitet 

I föregående kapitel analyserades aktiviteter där barnen organiserade digitala 
aktiviteter främst på egen hand. Det analyserade materialet hämtades från pe-
riod 1 av fältarbetet då arbetet med surfplattor påbörjades på avdelningen (se 
kapitel 4). I sitt samspel i de digitala aktiviteterna förhöll sig barnen på olika 
sätt till de institutionella förutsättningarna som fanns på förskolan under peri-
oden. För att få tillträde till digitala aktiviteter använde barnen ett flertal olika 
strategier. Det skedde bland annat genom att de barn som försökte få tillträde 
gav förslag på handlingar som "ägaren" av surfplattan borde utföra. Vidare 
använde barnen en rad strategier för att skydda det interaktionsutrymme de 
skapat med surfplattan, genom att utesluta andra barn.  

 
I det här kapitlet utforskas hur deltagandet organiseras, efter det att de på Bäret 
omarbetat sitt arbetssätt med surfplattorna. Som en del i det förändrade arbets-
sättet benämns nu surfplattorna som "lärplattor". Det material som analyserats 
i kapitlet är från period 2 (se kapitel 4). Den förändring som nu har skett kan 
förstås mot bakgrund av att förskollärarna uppmärksammat att barnens digi-
tala aktiviteter med surfplattorna inte motsvarade de mål och syften man i ett 
inledande skede utarbetat. Det förändrade arbetssättet får, vilket jag kommer 
att visa, också betydelse för hur barnen själva organiserar sitt samspel med 
varandra i de digitala aktiviterna. Under den här perioden är en förskollärare 
med vid varje tillfälle som barnen använder surfplattorna. Gruppen av delta-
gare i de digitala aktiviterna består oftast av en förskollärare i samspel med 
två till tre barn åt gången. Barnen arbetar nu med i förväg utvalda applikat-
ioner som förskollärarna valt. De utvalda applikationerna skall främja barnens 
samspel, språk och kommunikation liksom barnens problemlösningsförmåga 
enligt förskollärarna. I de exempel som jag kommer att lyfta fram i detta ka-
pitel deltar en förskollärare, Petra och två barn, Svea och Liv. Petra har i ex-
emplet introducerat de två barnen till en aktivitet med surfplattan som handlar 
om att "spela" applikationen "Pettsons uppfinningar". I min analys undersöker 
jag hur barnens och försollärarens samspel i den digitala aktiviteten utvecklas 
över tid, från att aktiviteten inleds till dess att aktiviteten är avslutad.  

 
En förklaring till det förändrade arbetssättet med surfplattorna var att barnen 
"inte kom överens" och att det ibland "uppstod konflikter" när de organiserade 
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aktiviteterna själva (se kapitel 5). Att lära barn samarbeta i grupp med andra 
barn är inte bara ett mål när det gäller användandet av surfplattor utan också 
en integrerad del av förskolans verksamhet (Hamerslag, 2013). I många för-
skolor arbetar man tematiskt eller i projekt, där barnen tillsammans med andra 
barn på förskoleavdelningen samarbetar kring olika områden. Läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2018) betonar även den barns ömsesidiga betydelse för 
lärandet. Med fokus på ett temainriktat arbetssätt förväntas barns lärande i 
grupp bli mer sammanhängande. Samspelet betonas också i läroplanen mellan 
både de vuxna och barnen liksom barnen emellan. Detta ses som en viktig del 
för barnens utveckling och lärande (ibid). Att samarbete även är en väsentlig 
del i barns samspel med digitala teknologier lyfts fram av flera forskare (Alex-
andersson m.fl., 2001; Björk-Willén, 2011; Kjällander, 2014). Den betydelse 
som förskollärarna i den här studien lägger vid att barn samarbetar reser ett 
antal frågor av intresse med avseende på: hur samspelar barnen med varandra 
och vilka handlingar och resurser görs gällande när barnen deltar i digitala 
aktiviteter med surfplattor? I det här kapitlet utforskas närmare barnens och 
förskollärarnas deltagande i en digital aktivitet där de arbetar med en, vad för-
skollärarna uttrycker, "pedagogisk applikation" på surfplattan. I begreppet 
epistemiska positioneringar19 (Heritage, 2012; Melander, 2013) synliggörs 
kunskapsrelationer som deltagare gör anspråk på och intar i förhandlingar i 
aktiviteter. Stivers, Mondada och Steensig (2011) skriver om epistemisk till-
gång (epistemic access), epistemiskt företräde (epistemic primacy) och episte-
miskt ansvar (epistemic responsibility). Epistemisk tillgång anger vad delta-
gare med säkerhet kan och inte kan liksom med vilken säkerhet, även källan 
till kunskap berörs. Epistemiskt företräde anger deltagarnas sätt att ange rät-
tigheter till kunskap. Epistemiskt ansvar berör vad deltagarna hålls ansvariga 
för att kunna (Heritage, 2012). I den problemlösningsaktivitet som deltagarna 
i följande kapitel ägnar sig åt och för att synliggöra deltagarnas kunskapsre-
lationer riktas särskilt fokus mot de tre kunskapsdimensionerna i analysen (jfr 
Melander, 2013). 

Applikationen "Pettsons uppfinningar" 
Den applikation som valdes ut och laddades ner av förskollärarna på förskolan 
Bäret heter "Pettsons uppfinningar". Syftet var således att två-tre barn åt 
gången bland annat skulle samarbeta. Applikationen förväntades användas ge-
mensamt av barnen och förskollärarna som ett sätt för att nå fram till den vis-
ion om lärande formulerats i verksamhetsplanen för utvecklingsprojektet 
(Verksamhetsplan för projektinsats, 2011, s.1). Sedan förskollärarna omprö-
vat sitt arbetssätt efter period 1, har de nu även valt att lägga stor vikt vid att 
själva delta i de digitala aktiviteterna tillsammans med barnen. Företaget som 
                               
19 Epistemic stance 
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har producerat applikationen "Pettsons uppfinningar" beskriver den som en 
"pedagogisk applikation som tränar förskolebarns logik och kreativitet". Far-
bror Pettson och hans katt Findus, som är huvudpersoner i applikationen, är 
kända figurer för barn i Sverige, främst från böcker och filmer. Här möter 
barnen också karaktärerna i en applikation ämnad för surfplattor.  

 

 
Bild 7. Den av förskollärarna utvalda applikationen "Pettsons uppfinningar". 

I applikationen ska användaren hjälpa de förekommande karaktärerna i Pett-
son och Findus att bygga färdigt olika uppfinningar. Det gäller för användaren 
att lista ut vilka objekt som ska vara med i uppfinningen och vilken funktion 
de ska ha i sammanhanget. Uppfinningen går ut på att barnen med sina fingrar 
ska manövrera olika objekt på surfplattans skärm till rätt plats i uppfinningen. 
När de klarat av en uppfinning får de ett kugghjul som belöning. Några av 
objekten ska dock inte vara med i uppfinningen. I det här fallet har inte barnen 
tillgång till några inställningar för att ändra svårhetsgraden i uppfinningen och 
det är ingen inställning som görs av förskolläraren heller i denna aktivitet. De 
referenser till olika objekt som barnen gör i exemplen nedan, syftar på de ob-
jekt som barnen skall flytta på i den aktuella uppfinningen. På bilden nedan 
syns uppfinningen som barnen "spelar" i exemplen och som de till slut klarar 
av att lösa. 
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Bild 8. En uppfinning i "Pettsons uppfinningar". 

Bilden ovan är från inledningen då Pettson kommer fram på skärmen och ger 
instruktioner till användaren. Han säger till exempel "Hjälp Mucklan att äta 
osten". Andra instruktioner ges inte utan lösningen får i det här fallet barnen 
lista ut själva, genom att dra de olika objekten till vissa platser i uppfinningen. 
”Spaken”, symbolen högst upp till höger på bilden, används för att aktivera 
uppfinningen. ”Spaken” används flitigt av barnen, ofta efter att ett objekt satts 
på rätt plats för att testa om uppfinningen fungerar. I nästa avsnitt kommer jag 
att i detalj visa hur samspelet organiseras när barnen och förskolläraren till-
sammans deltar i aktiviteten och "spelar" "Pettsons uppfinningar". 

Introduktion av en kollektiv digital aktivitet 
Barn och förskollärarna på avdelningen har nyligen ätit lunch och halva barn-
gruppen har klätt på sig för att gå ut och leka på förskolans gård. Petra, en av 
förskollärarna, frågar Liv och Svea som tillhör den grupp av barn som är in-
omhus, om de vill följa med henne ut till lunchrummet och ”spela lite med 
lärplattan”. Både Liv och Svea svarar genast jakande och följer med Petra in i 
det större rummet på avdelningen, där de tidigare ätit sin lunch. Ett vanligt sätt 
att organisera aktiviteterna med surfplattor under period 2, är att en förskollä-
rare väljer ut några barn som får följa med förskolläraren ifråga och arbeta 
med olika förutbestämda applikationer. Ofta placerar deltagarna sig en bit från 
avdelningen i ett angränsande rum. Detta för att "spelandet" då kan utföras 
utan störningsmoment. När barnen denna gång använder surfplattan är de pla-
cerade inne på avdelningen med dörren mot angränsande rum öppen. Övriga 
barn på avdelningen är antingen utomhus och leker eller ägnar sig åt att klä ut 
sig och leka rollek. Några av barnen är inne i ateljén och ägnar sig åt målning, 
ett antal barn sitter i ett rum och bygger olika figurer med pärlor på pärlplattor, 
ett par av barnen sitter vid ett annat bort och kavlar och skär ut figurer ur en 
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play doo deg etcetera. Övriga förskollärare, förutom Petra, har antingen lunch-
rast, är utomhus eller plockar undan efter lunchen.  

Organisera turordningen och deltagandet 
Den första delen av analysen riktas mot hur barnen och förskolläraren för-
handlar om hur turordningen och deltagandet ska organiseras i samspelet kring 
surfplattan i den digitala aktiviteten "Pettsons uppfinningar". 
 
De två barnen, Liv och Svea sitter bredvid varandra vid ett av de tre långbor-
den som står längs med väggarna i det rektangulära rummet på avdelningen. 
Surfplattan placeras av förskolläraren Petra på bordet och hon placerar sig 
själv på en stol lite bakom Liv och Svea (se bild nedan). Barn från småbarns-
avdelningen bredvid kommer in och tittar på vad de håller på med. Men de 
upplyses snart av både Svea och Liv att de måste gå in till sin avdelning igen, 
då de båda är i färd med att börja "spela" på surfplattan. Petra har innan de 
kommit på plats lagt surfplattan på bordet där de ska sitta. Liv som kommit 
först upp på sin plats vid bordet drar surfplattan mot sig. Hon sitter inlednings-
vis och väljer bland alla uppfinningar som finns att pröva i applikationen 
"Pettsons uppfinningar". Liv väljer sedan en av uppfinningarna och börjar 
"spela".  
 
Exempel 7:1 
 
1 PETRA:

  
Ska ni göra tillsammans? ((tittar växel-
vis på Liv och Svea)) 

2 Surfplatta "hjälp mucklan" ((Pettson ger instrukt-
ioner till användarna))  

3 Svea: Men det är s (.) min tur nu (.) ((drar surfplattan från 
Liv mot sig själv)) 

4 PETRA: Vänta (.) nu vi tar igen från början 
((drar tillbaka surfplattan snett fram-
för Liv och riktar blicken mot Svea)) 

5 Liv:
  

((fortsätter med applikationen)) 

6 Svea: Ska jag säga (.) förut ((rynkar pan-
nan)) var det (.) helt och hållet (.) så 
var det såhär (.) Liv jag Liv jag Liv 
[jag ((pekar med sitt finger på Liv re-
spektive sig själv fram och tillbaka)) 

7 PETRA: [Ska ni köra varannan gång eller ska   
ni 
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8 Svea:
  

Ja men det är inte varannan gång nu 
Liv har fått köra tre: gånger ((tittar på 
Liv)) 

9 PETRA: Men ska ni köra så att Liv får köra spe-
let en gång då och så kör du sen? 

10 Svea: Nej 
11 PETRA: Hur hade ni kommit överens om då? 
12   Svea: Att på lika gång (.) att så här (.) först 

Liv sen jag ((tittar på Liv)) 
13 Liv: ((riktar blicken mot Svea och lägger surfplattan i mitten 

av bordet)) 
 

 
 
 
 

   
              Exempel 7:1. Rad 13. 
 

Inledningsvis aktualiserar förskolläraren, Petra, i rad 1 ramarna (Goffman, 
1981) för hur barnens deltagande i aktiviteten bör organiseras genom att hon 
frågar "ska ni göra tillsammans"? Samtidigt riktar hon blicken växelvis mellan 
Liv och Svea, vilket kan tolkas som en instruktion till barnen att de bör sam-
arbeta. I och med att hon säger "ni", kan det ses som att hon utgår från att 
aktiviteten ska utföras gemensamt av de båda barnen. Petra uppmanar även 
barnen att fundera över turordningen. Petras fråga ger också Liv och Svea 
möjlighet till ett visst inflytande över hur samspelet ska ordnas. I andra var-
dagliga aktiviteter på avdelningen brukar det sociala upplägget ofta vara att 
barnen turas om att delta, om endast en deltagare åt gången har tillgång till en 
aktivitet. Svea har möjligen detta i åtanke då hon genast börjar tala om turord-
ningen och den orättvisa som hon anser är aktuell. Samtidigt ger ”farbror Pett-
son” andra instruktioner i uppfinningen "hjälp mucklan" (rad 2) vilket föränd-
rar deltagarnas uppmärksamhet i aktiviteten.  
 
Svea orienterar sig till en början främst mot att omförhandla turordningen, då 
hon drar surfplattan med en kraftfull gest mot sig själv och bort ifrån Liv (rad 
3). Det leder i sin tur till att Petra drar tillbaka surfplattan till mitten av bordet. 
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Samtidigt uttrycker hon en motsatt åsikt (rad 4). Liv som i och med sin place-
ring vid bordet får tillgång till surfplattan då den placeras av Petra framför 
henne, börjar nu "spela" uppfinningen. Samtidigt fortsätter Svea att orientera 
sig mot turordningen. Hon visar på ett engagerat sätt både med gester och med 
tal hur hon vill att samarbetet ska organiseras (rad 6). Som ses i rad 7 under-
stryker också Petra att turordningen bör bestämmas i förväg och hon ger även 
förslag på att barnen kan organisera aktiviteten genom att ”köra varannan 
gång”. Svea uttrycker då sin missbelåtenhet över att Liv har fått "spela" upp-
repade gånger och att det inte är varannan gång som Petra tidigare föreslagit 
(rad 8).  
 
Som framgår spelar pedagogen Petra en aktiv roll. Vid upprepade tillfällen 
understödjer hon barnens samspel genom att hon flera gånger frågar dem om 
hur turordningen ska organiseras (rad 1, 4, 7, 9, 11 ). Även barnens samspel 
är orienterat mot att organisera turordningen i spelet. I samspelet mellan Liv 
och Svea i rad 12-13, upprepar Svea sitt erbjudande om att Liv och hon själv 
ska turas om. Hennes bidrag sker både med pekningar på sig själv och på Liv. 
Hon erbjuder i rad 12 också Liv att få börja då hon uttrycker "först Liv" och 
pekar mot henne och "sen jag". Hon har även blicken och kroppen riktad mot 
Liv. Liv tittar även hon upp från skärmen och orienterar sig med både med 
blick och med kropp mot Sveas erbjudande (rad 13). Liv accepterar till sist 
erbjudandet om att få börja och för surfplattan mot mitten av bordet mellan de 
båda barnen (se bild)..  

Etablera gemensam förståelse för spelet  
I det inledande exemplet understödde förskolläraren på olika sätt barnen Svea 
och Liv i att organisera turordningen i spelet. I nästa exempel, vilket följer 
direkt på det föregående, visar jag hur barnen Svea och Liv initierar en dis-
kussion som handlar om hur de tillsammans ska lösa det problem de står inför 
i uppfinningen. Detta gör det sedan möjligt för Petra att utvärdera barnens 
samspel som ett bra samarbete (rad 22). Både Svea och Liv visar samtidigt 
upp att de orienterar sig mot vad som är relevant i relation i själva uppfin-
ningen, det vill säga att lösa uppfinningen. Svea och Liv visar tillsammans 
upp en rad sociala handlingar, där olika färdigheter används och blir betydel-
sefulla för själva lösandet av den gemensamma uppgiften.   
 
 
Exempel 7:2  

 
1 Svea: Ljuset ska inte va med å  
2 PETRA: Behöver inte allt vara med på banan? 
3 Liv: [nä 
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4 Svea:    [ska jag säga det som inte ska vara med (.) handen och lju-
set 

5 PETRA: Hmm mm 
6 Liv: Klockan då? 
7 Svea: Den där klockan (.) ska väl va: 
8 Liv: Nej den ska inte vara me: 
9 Svea: Klockan ska faktiskt vara me: 
10 Liv: Nä 
11 Svea: Jo 
12 Liv: Nej 
13 Svea: Du 
14 Liv: Klockan ska va:ra  
15 Liv:       Jag tror att den här geten ska vara med ((drar samtidigt 

med pekfingret geten över skärmen))    
16 PETRA: ↑o:j 
17 PETRA: Nu ska vi se 
18 Svea: Nej ((testar ett objekt)) va den (.) det måste ju sitta ih (.) så 

att han kommer hit (.) så måste han åka hit så hoppar han 
förbi dit (.) så får han äta osten (( pekar samtidigt mot surf-
plattans olika objekt i uppfinningen)) 

19 Liv: ((böjer samtidigt hela sin kropp över skärmen och tittar på 
Sveas pekningar på respektive objekt i uppfinningen för att 
vid Sveas sista pekning dra rätt objekt på rätt plats vilket 
löser uppgiften)) 

20 PETRA: Men vilket samarbete 
21 Liv: Åh vad bra 
22 PETRA: Men det (.) va bra ni samarbetade 
23 Svea: Nu tar vi en annan 
24 Pettson: Nämen du klarade det det va bra gjort 

 
 

Till en början blir det viktigt för barnen att identifiera vilka av de objekt, bland 
den relativt stora vidden av objekt som representeras visuellt på skärmen, som 
de som deltagare ska fokusera på. Svea gör på rad 1 ett konstaterande som 
pekar på att hon kan urskilja uppfinningens olika objekt "ljuset inte ska vara 
med". Likväl som att positionera sig som kunnig deltagare, som Svea (rad 1) 
ses även en deltagarposition som okunnig framträda i interaktionen. Förskol-
läraren Petras fråga om allt inte ska vara med i banan synliggör att hon visar 
ett intresse för ett deltagande i aktiviteten. Samtidigt visar hon att inte heller 
hon vet vad som är aktuellt att titta på i uppfinningen. Med uppvisad begränsad 
epistemisk tillgång öppnar det istället upp för barnens agerande. Här leder den 
begränsade tillgången fram till att Svea kan förklara vad hon själv vet om lös-
ningen av uppgiften. Med sin fråga "ska jag säga det som inte ska vara med" 
(rad 4) ber hon om lov att redogöra för hur hon identifierar de objekt som inte 
ska vara med i den aktuella uppfinningen. Sveas fråga gör det möjligt för Liv, 
att även hon explicitgöra, att hon vet att några av objekten i uppfinningen inte 
ska vara med (jfr Gejard, 2014; Melander, 2012). 
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Svea tar sedan kommandot över uppgiften genom att uttrycka sig som att hon 
vet något om hur uppfinningen är utformad, att klockan "faktiskt" ska vara 
med (rad 9). Hennes uppvisande kunnande består i att urskilja vilka föremål 
som ska ingå i uppfinningen, vilket också hjälper Liv att identifiera de föremål 
som är viktiga för att lösa uppgiften. Liv urskiljer bland annat "geten" som ett 
objekt som eventuellt skall vara med. Hon uttrycker sig dock samtidigt tve-
kande och prövar och stämmer av sina idéer (rad 15). Hon säger till exempel 
att hon "tror" att geten ska vara med vilket tonar ner hennes epistemiska an-
språk. Livs fråga kring klockans eventuella medverkan, samt de anspråk Svea 
gör, bidrar till att Svea kan formulera och tydliggöra de problem de står inför. 
Barnens fråga - svarsmönster blir också ett sätt att avgränsa det gemensamma 
problem de båda har att lösa och som de samtidigt orienterar sig mot i uppfin-
ningen.  
 
I rad 10-12 uppstår en förhandling om hur de ska lösa uppgiften (jfr Björk-
Willén, 2006; Evaldsson & Martin, 2011). Förhandlingen ska inte ses som att 
en konflikt har uppstått. Snarare uppvisar samtliga deltagare att de har ett ge-
mensamt engagemang i hur de ska lösa det digitalt medierade problem de har 
att förhålla sig till. Båda barnen ses här tona ner varandras epistemiska an-
språk. Med gemensamt uppmärksamhetsfokus drar de objekten över skärmen 
och prövar olika platser att sätta osten, klockan och geten på i uppfinningen.  
I rad 13 avbryter Svea förhandlingen och Liv accepterar Sveas förslag i rad 14 
genom att hon upprepar att klockan ska vara med. Hon testar också klockan 
på flera ställen i uppfinningen genom att dra den fram och tillbaka för att prova 
olika ställen som den kan tänkas passa in på. Sedan byter hon dock objekt på 
skärmen och går vidare i uppgiften genom att fokusera på en annan utmaning 
i uppfinningen. Att Liv i rad 15 tonar ner sitt egna epistemiska anspråk och 
säger att hon "tror" att geten, som är det objekt hon fokuserar på, ska vara med 
i uppfinningen visar att hon provar olika lösningar i uppfinningen. Hon drar 
objektet över uppfinningen på skärmen och förklarar samtidigt högt hur hon 
resonerar för Petra och Svea. Livs bidrag blir betydelsefullt i en problemlös-
ningssituation där det handlar om att lösa ett digitalt medierat problem i sam-
spel med andra deltagare. De olika förslagen barnen ger i form av olika frågor 
och reflektioner kring de olika objektens tillhörighet respektive funktion i upp-
finningen, visar att de båda har kunskap om uppfinningen och kan reflektera 
över tänkbara lösningar tillsammans. Färdigheten att reflektera högt kring det 
arbete de håller på med blir således en viktig beståndsdel i genomförandet av 
den digitala aktiviteten. Tydligt i exemplet är också hur barnen genom att titta 
på skärmen löser och knyter an till problemet genom att de använder en rad 
multimodala resurser. Svea förklarar till exempel i rad 18 hur uppfinningen 
ska lösas och visar samtidigt både med tal och med pekningar på respektive 
objekt på skärmen liksom med blickriktning (Goodwin, 2000). Liv drar, sam-
tidigt som Svea positionerar sig som kunnig och instruerar, objekten till den 
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plats som Svea pekar på och till slut passar objektet in i uppfinningen och 
problemet blir således löst. Som framgår säger Liv också "åh vad bra" (rad 21) 
som en positiv utvärdering av resultatet av deras gemensamma aktivitet.  
 
I sina handlingar aktualiserar Petra barnens samarbete främst och visar upp 
hur hon som förskollärare, har uppgiften att stödja barnen. Hon ger också, 
genom sina frågor, Svea och Liv möjlighet att utveckla sitt samarbete. Genom 
att säga "va bra ni samarbetade" (rad 22) både utvärderar hon barnens arbete 
och explicitgör för barnen vad som är det förväntade och ”rätta” sättet att ar-
beta på i det här sammanhanget. Petra talar dock inte om hur själva samarbetet 
ska gå till utan det är något som barnen själva gemensamt får komma fram till 
i det gemensamma deltagandet. Samarbetet mellan barnen blir således en re-
surs för dem i att lösa problemet i uppfinningen. Främst kan barnen ses orien-
tera sig mot själva lösandet av uppgiften. Svea och Liv prövar gemensamt de 
olika objekten som finns och stämmer fortlöpande av med varandra vilka ob-
jekt som ska vara med och inte, vilka platser de ska ha i uppfinningen. Som 
framgår är barnen aktiva i hur den digitala aktiviteten kan tolkas, utformas och 
lösas.  

Strategier när man inte vet 
I nedan exempel (7:3) analyseras deltagarnas kunskapspositioner och de re-
surser barnen använder när de inte vet hur de ska göra i uppfinningen och vilka 
problemlösningsstrategier barnen kollektivt använder när de inte vet hur de 
ska lösa uppgiften.  
 
Svea och Liv börjar en ny uppfinning och tycker att denna är svårare än den 
de lyckats lösa. Barnen och förskolläraren sitter under cirka 8 minuter och 
testar och prövar lösningar tillsammans. Både Liv och Svea gör tillsammans 
mängder av försök att få objekten på dess rätta platser i uppfinningen. Livs 
fråga om att byta uppfinning på rad 10 (se nedan) leder fram till att Petra mer 
aktivt orienterar barnen mot att lösa uppgiften. Petra försöker här aktivt få 
båda barnen att tillsammans med henne hitta en lösning. I likhet med barnen 
vet heller inte förskolläraren hur uppfinningen fungerar. Karin som nämns i 
samtalet, är en annan förskollärare som arbetar på samma avdelning på för-
skolan. 
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Exempel 7:3  
 
1 PETRA: Ska den (.) kanonkulan upp dit till ballongen? 
2  Liv: Jag tro:r  
3  Svea: Ja: 
4  Liv: Det är något fel med den 
5  Liv: Kanske inte (.) kanske du kan hjälpa 
6  PETRA: Ja: vet du (.) jag försöker tänka jag å men det var inte 

en[kelt det här ((skrattar och böjer sig fram mellan 
barnen)) 

7  Svea:     [Karin kan 
8  PETRA: Karin (.) har hon gjort den här? 
9  Svea: Nej 
10  Liv: Ska ska vi inte byta 
11 PETRA: Nej men men vi försöker (.) ska vi hjälpas åt då och 

försöka tänka då 
12 Svea: Men vart är den där monstret som har frukter och 

hoppar på frukterna ((hoppar sittandes på stolen)) 
 

13 PETRA: Men hur (.) ä (.) ska den här ballongen gå sönder? (.) 
[vet ni att den ska göra det? ((pekar på ballongen på 
skärmen)) 

14 Liv: [Ja: 

 
                                                      Exempel 7:3. Rad 11. 

 
15 Svea: Här är kanonen som ska smälla ballongen ((pekar på 

objektet i form av en kanon på skärmen))  
16 PETRA: Den här ((pekar på kanonen)) 
17 Svea: Ja: 
18 PETRA: Men det ser nästan ut som den där handen vill (.) vill 

den putta på den där ((pekar på objekten på skärmen)) 
19 Svea:  Mm 
20 PETRA:  Och så kommer den [där ((pekar på objekt på skär-

men)) 
21 Svea:           [titta den vill inte (.) oj 
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22 Liv: Kanske kan man 
23 PETRA: Nämen här då här kan den här va här ((pekar på ob-

jektet på skärmen)) 
24 Svea: Och så behövs det väl någon till hand 
25 PETRA: M[m 
26 Liv:     [nej 
27 PETRA: Om den åker ner ((pekar på objekt på skärmen)) 
28 Liv: Nej ((drar objektet Petra pekar på)) 
29 PETRA: Va saker (.) det va inte det enklaste det här nu (.) det  

va svårt (.) nu måste vi hjälpas åt och försöka 
 

 
I ovan exempel kan vi se att Liv använder både sin kropp och sitt tal när hon 
riktar sig mot Petra och ger henne epistemiskt företräde, hon ber "kanske du 
kan hjälpa" vilket i sin tur möjliggör för Petra att gå in som aktiv deltagare i 
aktiviteten. Förskolläraren sätter sig nu framåtlutad mellan barnen och drar 
fingret på skärmen och testar olika objekt i samspel med barnen. Återigen vi-
sar båda barnen att de orienterar sig mot de olika objektens medverkan eller 
icke medverkan i uppfinningen, vilket varit aktuellt genom hela aktiviteten 
hittills.  
 
Livs bidrag är även här av en tvekande prövande karaktär, vilket inbjuder de 
andra att delta i aktiviteten att visa vad de kan. Hon uttrycker sin tveksamhet 
"jag tro:r" (rad 2), "det är något fel med den" (rad 4) vilket kan ses som att hon 
åter mildrar sitt epistemiska anspråk och positionerar sig själv som någon som 
inte riktigt vet hur uppgiften ska lösas. Liv uttrycker bland annat att hon vill 
ha hjälp (rad 4-5), samtidigt som hon riktar blicken bakåt mot Petra och ger 
henne epistemiskt företräde. I rad 10 uttrycker hon också att hon vill byta upp-
finning vilket är ytterligare förfrågan om hjälp och detta görs också i blick-
riktning mot Petra. Svea gör liksom Liv många försök att dra objekten till de 
rätta platserna. Hon positionerar sig därmed samtidigt som en person med 
epistemisk tillgång, genom att hon vet hur uppgiften kan lösas. Den begrän-
sade epistemiska tillgången Petra visar i och med de frågor hon ställer om de 
olika objektens tillhörighet i uppfinningen (rad 18, 20 23) öppnar sedan återi-
gen upp möjligheten för Svea att göra anspråk på att vara en person som kan 
något om uppfinningen liksom att hon kan hitta en lösning.  

Be om hjälp för att lösa ett problem 
I föregående exempel analyserades de resurser barnen kollektivt använder när 
de befinner sig i situationen att inte veta hur uppgiften ska genomföras. Del-
tagarnas epistemiska positioneringar blir tydliga mönster i deltagarnas inter-
aktion. Att vara den som inte vet, vilket Liv positioneras som, både av sig själv 
men också av Svea, öppnar för möjligheten för Liv att be om hjälp. Det kan 
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jämföras med Risberg (2014) som i en studie av ett redaktionellt arbete på en 
nyhetsbyrå visar hur medarbetare ber om och sedan får hjälp av sina kollegor 
vad gäller just de tekniska moment som är aktuella i arbetet. Risberg beskriver 
vidare hur medarbetarna i dessa situationer orienterar sig mot "epistemiska 
aspekter till exempel som ett led i att upprätthålla en professionell journalistisk 
praktik såväl som en instruerande aktivitet" (ibid, s. 7). En liknande kommu-
nikativ resurs det vill säga att be om hjälp i genomförandet av aktiviteten an-
vänder också barnen i detta exempel, något som blir en central faktor i hur de 
löser uppgiften som här redogörs för och utvecklas i nästa exempel. I exemplet 
riktas analysen mot hur deltagarna ger ett annat barn epistemiskt företräde och 
hur det senare bidrar till att det problem de har kan lösas. 
 
Efter att Svea och Liv fortsatt ytterligare 8 minuter med sina försök att dra 
objekten till de rätta platserna i uppfinningen utan att lyckats, utspelar sig föl-
jande. 

 
Exempel 7:4  
 
1 Svea: Ne:j dra upp den igen ((kommenterar att Liv dragit bort ett 

objekt på skärmen som Svea redan fått på rätt plats)) 
 

2 Liv: Okej ((drar tillbaka objektet till sin rätta plats)) 
3 Svea: Det var jag som i alla fall tog upp den 
4 PETRA: Mm 
5 Liv: Men jag tror att den ska (.) va tror att den ska (.) va ska den 

((drar objekt över uppfinningen)) 
6 Svea: Jag har redan gjort den men det gick inte ((kommenterar 

Livs tur)) 
7 Liv: Jag kan fråga Lina hur man gör (.) jag kanske kan fråga 

Lina ((riktar blicken mot Petra)) 
8 PETRA: Mm har Lina gjort det här? 
9 Svea: ((suckar)) 
10 Liv: Ja: 
11 Svea: Ja hon lyckades 
12 PETRA: Hon lyckades (.) kanske hon kan visa oss då? 

 
Inledningsvis i detta exempel ses Svea opponera sig mot Livs försök att dra 
ett objekt som Svea redan fått på plats. Hon uttrycker också att det var hon, 
trots att Liv nu drog objektet på plats, som tidigare fått dit den först. Svea 
positionerar sig nu än en gång som den kunniga av de två (rad 1). Liv svarar 
då "okej" och drar tillbaka objektet till den rätta platsen (rad 2). Liv fortsätter 
att försöka lösa uppgiften genom att testa och dra objekt i uppfinningen. Liv 
uppvisar i samarbetet dock kompetensen av att försöka finna information och 
en lösning till hur de skall lösa uppfinningen. Det gör hon främst genom att 
hon fortlöpande ställer frågor och testar objekten i uppfinningen med (rad 5). 
Som framgår riktar Liv sedan blicken mot Petra och föreslår nu en alternativ 
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lösning när hon ber om lov att få hämta en kamrat som löst uppfinningen tidi-
gare och som hon tror vet hur man löser det problem som uppstått (rad 7), 
något övriga deltagare instämmer i och godtar som lösning på att hjälpa dem 
med problemet. Detta ”testande” och sökande av information till lösningen av 
uppgiften är något Liv gör genom hela aktiviteten. Dessutom kan det framstå 
som lättare för Liv som positionerat sig som den som inte kan, att be om hjälp, 
då hon bara fortsätter att vara den som inte vet. Hon visar i och med att hon 
går i väg och hämtar sin kamrat att hon är bra på att söka information om hur 
hon ska göra för att lösa det uppkomna problemet. Att lägga över det episte-
miska företrädet på någon annan, att använda en kamrat och samtidigt pröva 
sig fram blir således betydelsefullt för att komma vidare i den problemlös-
ningssituation som ter sig svår för Liv och Svea. Under tiden Liv går iväg för 
att hämta den kamrat hon vill ska hjälpa dem samtalar Petra och Svea om de 
olika objekten som finns på skärmen. Liv kommer efter en stund in i rummet 
tillsammans med Lina.  

Barn hjälper andra barn att lösa ett problem 
Liv går således iväg till det angränsande rummet där övriga barn håller på med 
olika aktiviteter och hämtar Lina, en kamrat som hon tror ska kunna hjälpa 
dem. Det epistemiska företrädet ges här till Lina. Liv och Lina kommer till-
sammans tillbaka till platsen där aktiviteten genomförs. Petra välkomnar Lina 
och gör plats för henne genom att flytta sin stol lite längre bak från bordet 
vilket kan tolkas som att hon även med sin kropp ger det epistemiska företrä-
det till Lina (se bild 17). Samtidigt uttrycker hon att det är bra att Lina kommer 
till dem och att de har en önskan om att hon ska hjälpa dem med uppfinningen. 
Lina uppmanas av Petra att ställa sig mitt framför surfplattan med Liv och 
Svea på höger respektive vänster sida om sig (se bild nedan).  

 

 
                                Exempel 7:5 Lina kommer och hjälper till 
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Exempel 7:5 

 
 1 Svea: Det gick inte Liv när du testa Liv ((kommenterar Livs test-

ning av uppfinningen via testspaken)) 
2 Liv: [Nä 
3 Svea: [Då kan du [väl inte du också 
4 Lina:                     [Den där ska nog vara (.) nej den vill inte 
5 Liv: Jag förs ja förs (.) ja försökte dra den längre fram men det 

gick inte 
6 Liv: Mmen om man (.) hmm kanske den ska vara med i alla fall (.) 

mm men den ska inte vara här tror jag ((pekar på objekten 
på skärmen)) 

7 Lina: Jo den ska vara med 
8 Liv: Jaha då löste vi det problemet (.) Lina ska du göra 
9   Lina: (ohörbart)((drar objektet till dess rätta plats)) 
10 PETRA: Nämen (.) men du 
11 Lina: Så där 
12 PETRA: Nämen titta 
13 Liv: Den funkar nu 
14 Lina: ((börjar gå bort från gruppen)) 
15 PETRA: Me:n 
16 Liv: Ja: det funkade 
17 PETRA: [Men 
18 Liv: [Ska vi göra en gång till? ((tittar på Svea)) 
19 PETRA: Men va tur du kom till oss Lina tack för hjälpen  
20 Lina: ((går iväg ut från rummet)) 
  

  
                                                    

                          Exempel 7:5. Rad 8-9. 

 

Liv är den av barnen som genom hela aktiviteten varit den som frågat mycket 
kring tänkbara sätt att lösa uppgiften och mer tveksamt förhållit sig till hur 
uppfinningen skall genomföras. Som framgår gör Svea ytterligare anspråk på 
att visa sig kompetent att hantera uppgiften. Hon påtalar att Liv gör fel och att 
Liv redan testat objektet som hon drar över skärmen (rad 1-3). Lina tar ini-
tiativet och talar om vilka objekt som hon vet inte ska vara med i uppfinningen 
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genom att peka på respektive objekt. Linas initiativ leder till en viss förvåning 
hos Liv som trott att något av de objekt Lina räknar upp skulle vara med (rad 
8). Svea drar direkt ett av objekten Lina pekar på till rätt plats och testar upp-
finningen med ”testspaken”. De upptäcker att det fortfarande fattas olika delar 
i den.  
 
Svea som hela tiden positionerat sig som den som kan blir i detta moment av 
aktiviteten mer av en observatör när Lina kommit in i rummet för att hjälpa 
dem (se bild). Liv är den som förklarar för Lina och talar om hur de tidigare 
gjort och hur hon tror att det ska vara. Liv som tidigare positionerat sig som 
den mindre kunniga har ändå orienterat sig mot att ta reda på lösningen genom 
hela uppgiften. Här fortsätter hon således att rekapitulera och återberätta för 
Lina om de problem de förhållit sig till under aktiviteten, samtidigt som hon 
pekar på olika objekt på skärmen. Hon förklarar att de försökt dra olika objekt 
hit och dit men att det inte gick (rad 5-6) "jag förs ja förs (.) ja försökte dra 
den längre fram men det gick inte och de". Hon fortsätter tveksamt genom att 
uttrycka "men om man (.) hmm kanske den ska vara med i alla fall (.) mm 
men den ska inte vara här tror jag". Liv tolkas här få en mer aktiv roll i barnens 
samspel för att hitta en lösning på uppgiften. Svea positioneras främst som en 
observatör av en gemensam problemlösningsaktivitet mellan Liv och Lina. 
Det tolkas också som att Svea i och med de tidigare anspråken på att vara den 
som är mest kunnig av de två, får det svårare att be om hjälp. Liv fortsätter 
däremot med samma projekt som hon drivit genom hela uppgiften. En annan 
förklaring är att deltagarnas handlingsutrymme begränsas när de blir fler del-
tagare i den digitala aktiviteten. Surfplattans storlek och design tolkas här be-
gränsa antalet användare, särskilt i denna applikation där endast ett finger åt 
gången är möjligt för barnen att använda. Lina ges också platsen mitt framför 
surfplattan, vilket begränsar Sveas fysiska tillgång till surfplattan.  
 
Utifrån ovan analys där barnen använder en viss applikation, framkommer att 
barnen uppvisar en mängd olika kunskapspositioner som får betydelse för lö-
sandet av uppgiften. Det krävs bland annat att barnen visuellt skall kunna för-
stå hur de ska tolka uppfinningen och de symboler och bilder som är inklude-
rade i uppfinningen. De måste även kunna urskilja att något objekt eventuellt 
inte ska vara med etcetera. Som framgår blir en viktig beståndsdel i att kunna 
lösa problemet att barnen förhåller sig till varandra, de behöver veta hur de 
ska fråga varandra och kommunicera i det gemensamma projektet de har att 
förhålla sig till. Att ta reda på information genom att testa uppfinningen fort-
löpande under arbetets gång blir även det betydelsefullt i lösandet av uppgif-
ten. Samtidigt som barnen orienterar sig mot den problemlösning de har att 
förhålla sig till orienterar de sig mot att även upprätthålla samarbetet. 
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Kapitelsammanfattning 
Exemplen som presenteras i detta kapitel har fokus på hur deltagandet organi-
seras mellan Svea och Liv samt förskolläraren Petra när de löser problem som 
uppstår i den applikation de använder, Pettsons uppfinningar. Som framgår 
använder både barn och förskollärare flertalet multimodala resurser i syfte att 
tillsammans både organisera den turordning de inledningsvis skapar och för 
att epistemiskt positionera varandra och sig själva på (Heritage, 2012). Petra 
använder en mängd olika resurser för att upprätthålla aktiviteten som kollabo-
rativ, något hon främst orienterar sig mot i exemplen. Hon försöker både att 
stimulera barnens gemensamma kollaborativa deltagande men också deras ar-
bete med den problemlösning hon uppmuntrar barnen att ägna sig åt. Genom 
att vara lyhörd för barnens frågor och funderingar vägleder hon barnen genom 
uppgiften. Vid tillfället där Liv ber om tillstånd att byta uppfinning (Exempel 
7:3 rad 10), vilket kan tolkas som att hon håller på att ge upp tanken på att lösa 
problemet, använder Petra både förkroppsligade handlingar liksom tal för att 
få Liv att fokusera i gemensam riktning mot uppfinningen (jfr Melander, 
2012). Subtila kroppsliga och verbala resurser används av Petra som positiva 
utvärderingar av barnens arbete. Detta möjliggör också för barnen att lösa pro-
blemet tillsammans. På samma gång som dessa förutsättningar bidrar till hur 
förståelsen för aktiviteten upprättas kan också konstateras att de olika kompe-
tenser som barnen uppvisar i sitt deltagande tillsammans har stor betydelse för 
hur aktiviteten fortskrider. Både Svea och Liv deltar engagerat i aktiviteten 
och är kontinuerligt aktiva i förhandlingen om hur problemet ska lösas. De 
uppvisar ingående kännedom om att syftet med aktiviteten delvis är att de ska 
samarbeta, samtidigt som de orienterar mot problemlösningen av spelet på 
olika sätt.  
 
Liv intar den mer prövande positionen och visar genom att använda ett flertal 
resurser att hon är bra på att ta reda på information. Liv förklarar fortlöpande 
vad som sker på skärmen och försöker finna en lösning på hur de skall lösa 
uppfinningen. Detta görs också främst genom att hon tillsammans med Svea 
fortlöpande ställer frågor och testar objekten på skärmen. Petras förhållnings-
sätt och att hon främst ger barnen epistemiskt företräde möjliggör också för 
Liv att i slutskedet gå iväg till övriga barn på avdelningen för att hämta Lina, 
en i sammanhanget mer kompetent deltagare. Den fysiska placeringen för ak-
tiviteten får här betydelse för barnen då de i vanliga fall sitter en bit bort från 
avdelningen när de ägnar sig åt digitala aktiviteter. Denna placering kan kon-
stateras skapa möjlighet för barnen att hämta någon mer kunnig, vilket också 
Liv utnyttjar. Svea gör anspråk på att vara den kunniga av de två och liksom 
Liv använder hon en rad olika multimodala resurser för att de ska kunna lösa 
uppgiften tillsammans. Båda barnen förhåller sig också till surfplattan och hur 
den lokalt ska förstås, där applikationens innehåll behöver tolkas, liksom hur 
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den designmässigt behöver förstås. I aktivitetens slutskede ses Svea position-
eras som en åskådare och hon observerar vad som mer blivit en gemensam 
problemlösningsaktivitet för Liv och Lina. En förklaring är att handlingsut-
rymmet minskar när Lina kommer in i aktiviteten vilket aktualiserar den de-
sign och storlek surfplattan har. I detta fall kan det ses som att designen be-
gränsar antalet deltagare i den digitala aktiviteten, speciellt då endast ett finger 
åt gången på skärmen är möjligt. Det kan också, vilket tidigare nämnts, ses 
som att Svea i och med de epistemiska anspråken på att vara den mer kunniga 
av de två, får det svårare att be om hjälp. Liv som positionerat sig främst som 
någon som inte kan fortsätter emellertid med samma projekt som hon drivit 
genom hela uppgiften. Att barnen och förskolläraren förhandlar om och för-
håller sig på olika sätt till aktiviteten kan därmed sägas framgå av analysen - 
dels en social förståelse av aktiviteten vilken kan relateras till det arbete bar-
nen och förskolläraren gör i relationerna till varandra, dels en pedagogisk för-
ståelse där de förhåller sig till själva utmaningen att lösa uppfinningen som ett 
gemensamt problem.  
 
Utifrån det ovanstående kan konstateras att de kompetenser som krävs för att 
genomföra den digitala aktiviteten är beroende av det kollektiva arbete delta-
garna utför i de förhandlingar som hela tiden pågår. Att deltagarna tillsam-
mans har ett gemensamt problem att förhålla sig till i aktiviteten, gör det såle-
des också tydligt hur deltagarnas kompetenser uttrycks på olika sätt. Kompe-
tenserna visas här genom att barnen hanterar själva teknologin, hur de ska dra 
objekt över skärmen och i vilken följd detta ska ske. Att deltagarna också för-
håller sig till de regler och förväntade sätt att delta i aktiviteten liksom hur de 
socialt förhåller sig till varandra blir också tydligt genom att de förhandlar och 
kommer överens om vad de gemensamt ska orientera mot. De handlingar som 
deltagarna tillsammans gör blir viktiga markörer som här kan anses inbegripas 
i vad det innebär att vara socialt och digitalt kompetent i just denna aktivitet. 
I kapitlet synliggörs även att epistemiska positioneringar genomgående är nå-
got som både skapas, upprätthålls och utmanas i barnens och förskollärarens 
samspel i relation till innehållet i den applikation de använder (jfr Gejard, 
2014; Melander, 2012, 2013).  
 
Sammanfattningsvis, i avhandlingens resultatdel (kap 6-7), var ambitionen att 
undersöka vad som händer när man, som förskolan Bäret, satsar på digitali-
sering och initierar ett projekt som syftar till att integrera surfplattor i arbetet 
med barnen. Ett framträdande resultat är hur barnen hanterar de institutionella 
förutsättningarna när de organiserar digitala aktiviteter på förskoleavdel-
ningen. De förutsättningar som barnen hanterar visar sig bland annat ha att 
göra med den begränsade tillgången till surfplattor på avdelningen (3 surfplat-
tor på 24 barn). Att själv kunna få delta i aktiviteter med surfplattan är på 
förskolan Bäret således något exklusivt i den meningen att det inte är så ofta 
som barnen själva får möjlighet att använda surfplattan på avdelningen. I de 



 111

båda resultatkapitlena blir det tydligt hur barnen tolkar och omtolkar de in-
stitutionella förutsättningar som finns för deras användande av surfplattorna. 
Nästa kapitel har skrivits med ambitionen att belysa hur surfplattan används 
på förskolan Tornet. Även denna förskola har satsat på digitalisering och an-
vändandet av surfplattor, dock har det gjorts med en annan utgångspunkt. 
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Kapitel 8. Att skapa en digital filmberättelse 
med surfplatta – barns arbete med story och 
plot 

Den process som följts på förskolan Tornet handlar om att barnen och förs-
kolläraren under tre dagar ägnar sig åt ett arbete med att skapa en animerad 
filmberättelse. Filmen om Snövit. På Tornet har man bara haft tillgång till en 
surfplatta i barngruppen. Utgångspunkten har varit att denna ska användas för 
att främja barns språk på olika sätt (se kapitel 5).  
 
Som en del i detta används surfplattan på varierande sätt, bland annat för möj-
ligheten att skapa film. Analysen i kommande kapitel riktas mot hur barnen 
och förskolläraren deltar i olika filmskapande literacyhändelser, i form av 
filmberättande, samt de praktiker som konstitueras inom ramen för dessa. För 
att studera hur det gemensamma arbetet med filmen byggs upp och de olika 
literacypraktiker som konstitueras, används ett multimodalt interaktionsana-
lytiskt perspektiv. Fokus i analysen riktas mot de olika och samtidiga multi-
modala resurser som barnen använder när de tolkar, skapar mening och sam-
spelar med olika medier i olika situerade aktiviteter, med sina kamrater och 
med förskolläraren. Resurserna kan vara talade och skriftspråkliga likväl som 
auditiva, materiella, visuella, kroppsliga (Goodwin, 2000; Kress, 2010).  
 
I analysen av hur filmberättelsen skapas och återskapas i de olika momenten 
har jag tagit hänsyn till att film bygger på olika typer av formaspekter som 
samspelar med varandra och som förändras över tid (Bordwell & Thompson, 
2013). Formaspekterna är bundna till de tekniska möjligheter som finns vid 
själva producerandet av filmen. Filmmakarna gör olika val under filmarbetet 
som får betydelse för filmens utseende/utkomst (Bordwell & Thompson, 
2013). Den litterära formen omfattar alla de element i en film som kommer 
från manus och idéer kring storyn, exempelvis handlingen, karaktärerna, titeln 
på filmen etcetera. Den visuella formen omfattar de val som görs i fråga om 
det som syns i bild, exempelvis scenografi, kostym, mask, ljussättning aktö-
rers spel och hur de arrangeras i bild. Den cinematografiska formen berör hur 
kameran spelar in de visuella element som föranleds av den litterära formen. 
De visuella aspekterna i kombination med det cinematografiska ingår i det 
som inom filmvetenskapen brukar benämnas mise-en-scene, det vill säga allt 
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det som förekommer framför kameran i en scen, liksom hur det återges visuellt 
(Bazin, 2009; Bordwell & Thompson, 2013; se även Lindstrand, Insulander 
& Selander, 2016). Ljudformen är ytterligare en betydelsefull aspekt. Denna 
form innefattar musik som tal och olika bakgrundsljud samt ljudeffekter. Att 
studera den filmskapande processen utifrån multimodal interaktion, med fo-
kus på de resurser som används av deltagarna samt vilka ställningstaganden 
och val de gör under arbetets gång, gör det möjligt att få fatt i vilka olika 
formaspekter som här blir aktuella för deltagarna, liksom hur formaspekterna 
förändras över tid. Texten i detta resultatkapitel är organiserad efter de mo-
ment som identifierats i barnens och förskollärarens arbete och som relaterar 
till de nämnda formaspekterna (Bordwell & Thompson, 2013).  

Transformationer av en saga till en film  
I det första steget i det filmskapande arbetet kommer ”filmteamet” som här 
består av 5 (inledningsvis 4 barn) barn och en förskollärare överens om film-
berättelsen. På den studerade förskoleavdelningen har förskolläraren som en 
del i det inledande arbetet, beslutat att låta barnen bygga sin filmberättelse på 
en traditionell välkänd saga, Sagan om Snövit. Det råder olika uppfattningar 
om vad en berättelse är. I detta fall vänder jag mig till Bordwell och Thompson 
(2013) och filmvetenskapens sätt att tala om berättelser. Enligt Bordwell och 
Thompson (2013) kan en filmberättelse brytas ner i olika beståndsdelar, story 
och plot. En filmberättelse (story), här filmen om Snövit, består från åskåda-
rens utgångspunkt av en händelsekedja som följer en kronologisk ordning över 
tid. Det finns många olika sätt att berätta sin historie på. För att separera själva 
filmberättelsen från det berättade brukar man tala om filmens plot (ibid). Plo-
ten är det sätt som filmmakarna har valt att berätta själva storyn på. Med hjälp 
av filmens plot kan en historia berättas på olika sätt (Stam, 2016). I det film-
skapande arbetet som barnen och förskolläraren ägnar sig åt har fokus bland 
annat riktats mot hur barnen engagerar sig i arbetet med att bryta ner och ur-
skilja just storyns/filmberättelsens plot. Som jag kommer att visa i analysen 
innebär det här arbetet olika typer av transformationer av sagan till den färdiga 
filmberättelsen. Dessa transformationer sker i arbetet mellan de olika form-
aspekterna, det vill säga de processer som pågår där barnen och förskolläraren 
samspelar i olika moment i det filmskapande arbetet, med olika medier och 
multimodala resurser. Berättelsen har tolkats och omtolkats av barnen i arbetet 
med de olika formsaspekter som det filmskapande arbetet inneburit20.  

                               
20 För att skildra barnens filmberättelse har repliker och ett urval av de bilder från de olika 
scenerna som replikerna hämtas från valts ut. Se bilaga 5. 
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Den litterära formen  
Arbetet med att skapa den animerade filmen med förskolebarnen består bland 
annat av att barnen och förskolläraren tillsammans arbetar med att skapa fil-
mens litterära form (Bordwell & Thompson, 2013). I den inledande delen av 
arbetsprocessen ägnar sig barnen och förskollärarna åt en traditionell literacy-
händelse i förskolan, högläsning (Björklund, 2008; Cekaite & Björk-Willén, 
2018). Den här händelsen konstitueras av att barnen ägnar sig åt att göra fil-
mens manus. Barnen har vid återkommande tillfällen fått möjlighet att tillsam-
mans med förskollärare på avdelningen arbeta med olika traditionella sagor. I 
kommande exempel kan vi se hur förskolläraren Tomas drar nytta av att de 
tidigare på avdelningen ägnat mycket tid åt högläsning och berättande. Här 
används boken och sagoberättelsen för att inleda arbetet med att göra filmens 
manus. Exemplet åskådliggör också hur Tomas ramar in aktiviteten för barnen 
liksom bjuder in barnen att tillsammans med honom bestämma hur aktiviteten 
ska utformas. 

En filmskapande aktivitet initieras 
När exempel 1 inleds sitter Tomas cirka två meter framför barnen på en låg 
avlång bänk. Barnen Michel, Sven, Lina och Amelia har samlats och sitter på 
rad i nämnd ordning bredvid varandra i förskoleavdelningens blå soffa. 
Michel och Sven har varsina böcker uppslagna framför sig i knät (se nedan 
bild).  

 
Exempel 8:1.  En filmskapande aktivitet initieras 
 
  

 
 

1 TOMAS: Sven har gjort film förut (.)  men Lina och Amelia? ni har 
inte gjort film förut? Inte Michel heller? Har du varit med 
någon gång? ((riktar blicken mot Michel))  

2 Michel: (skakar nekande på huvudet)) 
3 TOMAS: Då tänkte jag såhär (.) vi måste ju veta vad vi ska göra fil-

men om (.) eller hur? Vi kan ju hitta på en film shär (.) helt 
och hållet själv (.) men sen tänkte jag att det kanske är lät-
tare om vi tar nån sån här saga som vi känner (.) vi har ju 
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läst mycket sagor nu som vi känner till (.) eller hur? Då 
tänkte jag att vi ska få välja här ((börjar bläddra i sagobo-
ken)). Jag säger några exempel på sagor så kan jag läsa 
den för er (.) sen ska vi försöka göra en film som handlar 
om de här sagorna (.) låter det som en bra idé? 

  

 
4 Sven: nja: ((ler och tittar mot Tomas)) 

5 Övriga 
barn: 

((riktar blicken mot Tomas utan att säga något)) 

 
 
I exemplet etableras inledningsvis ramverket för deltagandet (Goffman, 
1981). Barnen placeras framför förskolläraren Tomas som ett sätt att iscen-
sätta och introducera en ny aktivitet för barnen. Tomas har placerat boken i 
knät framför sig vilket riktar barnens uppmärksamhet mot att den har en viss 
betydelse i arbetet och nu ska användas.  Tomas, som sitter mitt emot barnen 
med boken i knät frågar när det är dags för honom att inleda högläsningen om 
barnen kommer ihåg om de gjort film på förskolan tidigare (rad 1). Den ställda 
frågan medför att barnens uppmärksamhet riktas mot att det även är filmskap-
ande som aktiviteten ska handla om. Han betonar sedan att de först ska få välja 
en saga, bland flera olika sagor han har samlade i en sagobok framför sig, som 
de sedan ska göra en film av. På så vis skiftas fokus för deltagandet, han väg-
leder barnen mot att den saga de ska få välja, och som han därefter ska läsa 
för dem, vid ett senare tillfälle också ska transformeras till ett annat medium, 
det vill säga, till filmen.  
 
Vidare illustreras hur Tomas bjuder in barnen att tillsammans med honom be-
stämma hur arbetet ska utformas, som ett sätt att skapa ett gemensamt intresse 
för aktiviteten (rad 3). Exempelvis aktualiserar han barnens gemensamma del-
tagande genom att efterfråga en kollektiv bekräftelse på att idéerna han har 
låter bra. Detta förstås här som en möjlighet för barnen att komma med sina 
synpunkter. Ett av barnen, Sven, gör sig till talesman för gruppen och svarar 
på frågan. Sven är också en av de två deltagande pojkarna och det barn som 
tidigare konstaterats vara den enda med erfarenhet av filmskapande på försko-
leavdelningen (rad 4). Att enbart Sven svarar på Tomas fråga tolkas som att 
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Sven redan identifierat aktiviteten och kan avgränsa aktiviteten lättare än de 
barn som inte har någon erfarenhet av att själva skapa animerad film på för-
skolan. Han får på så vis lättare att delta. Man kan även konstatera att Sven 
också blir en resurs för Tomas, för att ”få med sig” alla barn i aktiviteten lik-
som för att få de övriga barnen att förstå vad aktiviteten ska handla om. Att de 
övriga barnen sitter så tysta men ändå med stor uppmärksamhet på vad Tomas 
uttrycker tolkas här som att de försöker definiera situationen för att förstå vad 
som förväntas av dem för att kunna delta i aktiviteten. Inledningsvis i exemp-
let synliggörs även hur Tomas drar nytta av barnens tidigare erfarenheter av 
sagoläsande. Han använder en för barnen välkänd traditionell saga att utgå 
ifrån som grund för det manus de ska skapa istället för att låta barnen komma 
på manuset ”fritt”. Tomas nämner till exempel för barnen att när man gör film 
så kan man välja att hitta på en handling själv men att han, för att det ska bli 
lite lättare för dem, valt ut några sagor som barnen får välja mellan och som 
de kan göra filmen utifrån. Tomas tolkas här dra nytta av barnens tidigare er-
farenhet av högläsning som en literacyhändelse på förskolan varpå minnande 
som resurs används i vägledningen (se Evaldsson & Martin, 2011). Även 
boken med samlade klassiska sagor som de tidigare flera gånger läst används 
som resurs i den inledande arbetsprocessen. Tomas har boken centralt i sitt 
knä och börjar även bläddra i den då han ger förslag på ett urval sagor som 
barnen kan få välja mellan, vilket också riktar fokus mot den skrivna texten 
och sagoberättelsen som central i aktiviteten21 (rad 3). Att Tomas vägleder 
barnen mot själva arbetsprocessen blir här viktigt för filmprojektets genomfö-
rande. Detta arbete är ett kollektivt arbete som hela tiden pågår i de filmskap-
ande aktiviteterna. Något som även nästa exempel belyser. 

Bjuda in till kollektivt deltagande 
I följande exempel, som följer i direkt anslutning till det föregående, åskåd-
liggörs hur Tomas ytterligare bjuder in barnen att kollektivt delta i aktiviteten. 
Detta görs genom att han i arbetet med filmens litterära form låter barnen få 
välja vilken saga som ska ligga till grund för det manus som ska utformas.  
 
 
 
 
 
 
  

                               
21 Boken som är en antologi heter "Snipp snapp snut". I boken finns mer än tjugo traditionella 
sagor för barn. 
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Exempel 8:2. Bjuda in till kollektivt deltagande 
 

3 TOMAS: Ja: (.) då har vi lite olika här ((bläddrar i boken och tittar i 
innehållsförteckningen)) det finns exempel Rödluvan ((tit-
tar upp från boken och riktar blicken mot barnen framför 
sig))  

4  (1,7 sek) 
5 TOMAS: Sen har vi jue: Hans och Greta ((tittar i boken och riktar 

åter blicken mot barnen som sitter tysta för att sedan titta 
ner i boken igen)) (1,08) sen har vi till exempel Snövit (.) eh: 
(bläddrar till nästa sida i boken)) sen finns det ju eh: nån 
som vi har läst mycket eh: Tre små grisar (.) och Bockarna 
Bruse (.) Någon av dem kanske vi skulle kunna göra? ((rik-
tar blicken mot barnen)) Vad känner ni för (.) har ni någon 
som den skulle jag vilja göra? 

6 Sven: ((rycker på axlarna)) 
7 TOMAS: Så vi har alltså Rödluvan (.) Snövit (.) Hans och Greta (.)och 

Bockarna Bruse (4,0) och Tre små grisar (3,0) vill ni vara 
med och välja eller ska jag välja? Michel 

8 Michel: Snövit 
9 TOMAS: Snövit skulle du vilja göra (.) Sven då? (riktar blicken mot 

Sven) 
10 Amelia:  Jag skulle vilja göra tre små grisarna 
11 TOMAS: Tre små grisarna (.) Lina? ((riktar blicken mot Lina)) 
12 Lina: Tre små grisarna (.) Sven? ((riktar blicken mot Sven)) 
13 Sven: Snövit 

 
I exemplet ovan illustreras hur alla barn kollektivt bjuds in att delta. Tomas 
börjar till exempel ge förslag på olika sagor som de tillsammans kan göra fil-
men utifrån. Som synliggjordes i föregående exempel har Tomas gjort ett ur-
val av sagotitlar som han urskiljer är sagor de läst mycket på avdelningen. Att 
Tomas gör detta ”förarbete” leder till att barnens fokus riktas mot de olika 
sagornas handling. Han bjuder in alla barnen att delta då han återigen ställer 
frågan om vilken saga de vill välja och som tidigare är det enbart Sven som 
besvarar frågan genom att rycka på sina axlar, de andra barnen sitter fortfa-
rande tysta. Tomas upprepar det urval av sagor han gjort ur boken men får 
ingen respons från barnen nu heller, inte heller när han frågar om han själv ska 
välja saga åt barnen. Trots att Tomas explicitgör vad aktiviteten ska handla 
om tolkas det vara svårt för barnen att göra de val han efterfrågar. Detta kan 
som tidigare nämnts bero på att barnen ännu inte har några referensramar att 
värdera aktiviteten utifrån. Som framkommit har ju enbart Sven varit med och 
gjort film på förskolan tidigare. I stället väljer Tomas ut Michel att delta ge-
nom att säga hans namn. Michel väljer då sagan om Snövit. Tomas bekräftar 
Michels val med att konstatera att han vill göra Snövit (rad 9) vilket leder till 
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att fokus åter riktas mot filmskapandet. Sven får även han en direkt fråga om 
vilken saga han vill göra filmen utifrån, vilket han svarar på efter att Amelia 
och Lina gett förslag på sagor de vill göra (rad 10-13). Tomas frågor och bar-
nens svar innebär att barnens fokus riktas mot att urskilja vilken aktivitet det 
är som ska äga rum, på så vis blir det också lättare för barnen att kunna delta. 
Dock tolkas de flesta av barnen ännu inte ha identifierat aktiviteten och de 
aktuella deltagarramarna.  

Skapa förutsättningar för kollektivt deltagande  
I exempel 3 som bygger direkt på det föregående, aktualiseras nu ett dilemma 
som handlar om att lika många barn har valt Snövit som barn som har valt Tre 
små grisarna. Tomas växlar då från arbetet med att skapa ett manus och ger 
istället barnen en möjlighet att genom lottdragning aktivt delta i aktiviteten. 
Han skapar på så vis förutsättningar för att barnen ska få avgöra vilken av 
sagorna som de slutligen ska använda som grund för sin film.  

 
Exempel 8:3. Att skapa förutsättningar för kollektivt deltagande 
 

14 TOMAS: Oj (.) nu är det två mot två (.) hur ska vi göra det här nu 
då? (.) va (.) ska vi lotta? Är det rättvist? 

15 Michel: Ja: ((nickar med huvudet)) 
16 TOMAS: Jag det är ju två som vill göra snövit och två som vill 

göra tre små grisarna (.) då gör vi såhär ((lägger ifrån 
sig boken på bänken, ser sig omkring och tar sedan fram 
sin mobiltelefon ur fickan och visar upp för barnen)) eh: 
vi har min mobiltelefon (.) vi gör så här (.) Sven 

17 Sven: Mm  
18 TOMAS: Om du gissar rätt vilken hand (.) höger eller vänster 

((lyfter höger respektive vänster axel)) då blir det (.) snö-
vit (.) och (.) om du gissar fel ((tittar leende på Sven och 
övriga barn)) 

19 Sven: Mm (ler) 
20 TOMAS: Så blir det tre små grisar (.) är det okej? (ler) 
21 Sven:  Mm (ler) 
22 TOMAS: Då gör vi så här (.) höger vänster höger vänster ((för 

mobiltelefonen mellan sina händer bakom ryggen)) (.) 
vilken hand tror du mobiltelefonen ligger i? ((ler och tit-
tar mot Sven)) 
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23 Sven:  Den ((ler och pekar mot Tomas vänstra sida)) 
24 TOMAS: Rätt ((plockar fram mobiltelefonen)) då är det snövit vi 

ska göra (.) är det ok för er tjejer? 
25 Sven: YES ((knyter sin hand och gör en segergest i luften och 

tittar leende på Michel)) 
26 Amelia: Ja 

 
I exemplet kan vi se hur Tomas inledningsvis frågar barnen (rad 14) om de 
anser att lottdragning vore rättvis varpå Michel gör sig till talesman för grup-
pen och svarar ja, samtidigt som han också nickar (rad 15). Tomas bjuder se-
dan in ett av barnen, Sven, att vara den som ska avgöra vilken saga det ska bli. 
Här skiftar således aktiviteten från att ha varit en kollektiv aktivitet till att nu 
gå över till att Sven ska göra ett individuellt bidrag för gruppen som helhet. 
Tomas ger Sven instruktionerna att han kommer att föra sina händer bakom 
ryggen, lägga sin mobiltelefon i någon av händerna, sedan ska Sven gissa vil-
ken av händerna mobiltelefonen ligger i. Tomas berättar också att om Sven 
gissar rätt så blir det hans val, Snövit, som manus för filmen ska bygga på, 
men om han gissar fel blir det de tre små grisarna som ska ligga till grund för 
filmens manus (rad 18-21). Han skiftar sedan fokus och bjuder åter in alla barn 
i gruppen. Genom att han använder intonation tolkas det även skapa spänning 
kring arbetet, han ler och tittar mot alla barnen (rad 18, 20). Sven ler och tar 
sig an utmaningen och väljer den vänstra handen (23-25) vilket visar sig vara 
den rätta, den saga de slutligen väljer att ha som grund för sitt manus blir så-
ledes Snövit. Tomas frågar Amelia och Lina om det är okej att det blir Snövit, 
vilket Amelia bekräftar (rad 26). 

Filmmediets förutsättningar 
Exemplet nedan exempel illustrerar hur Tomas sedan orienterar barnen mot 
de olika förutsättningar som de olika medierna skapar. Här aktualiseras främst 
de skillnader i längd som berättelserna får, när de framställs i olika medier.  
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Exempel 8:4. Filmmediets förutsättningar   
 

27 TOMAS: Då gör vi såhär att då läser jag Snövit så att vi vet lite vad 
den handlar om (.) sen kan det vara så att snövit är ganska 
lång (.) så vi kanske får göra om den lite så det blir lite kor-
tare version (.) men den viktigaste grejen är att det är un-
gefär samma handling 

28 Sven: ((Fortsätter göra segergest tillsammans med Michel)) 
29 TOMAS: Då ska vi se: (.) Snövit (.) sida femtiosju ((bläddrar fram till 

sidan och börjar läsa)) 
 
Inledningsvis i exemplet kan Tomas explicitgörande av sagans handling ses 
som ett sätt att åter rama in arbetet för barnen. Det sker genom att han uttrycker 
att det är av stor vikt att berättelsens handling blir ungefär samma som i sagan. 
Sagans berättelse och dess handling blir på så vis båda centrala resurser för 
barnens egna filmberättelse och för hur filmskapandet senare ska genomföras. 
Att Tomas vägleder barnen på så sätt medför också att barnens fokus riktas 
mot det faktum att den kontext som sagan utgör i ett senare skede ska trans-
formeras till att bli publik, via filmens medium.  

 
Tomas uppmärksammar även barnen på vad sagan sedan ska användas till 
samtidigt som han talar om att längden på ursprungsversionen av Snövit even-
tuellt måste förkortas (rad 27). På så vis riktas barnens uppmärksamhet mot 
de skillnader som finns när berättelser görs i olika medier, det vill säga, en 
saga kan bestå av en längre berättelse men för dem som ska göra film, så kan 
sagan förkortas. Det har nu blivit dags för Tomas att läsa den valda sagan för 
barnen vilket följande exempel berör. 

Återknyta till berättelsen  
Cochran-Smith (1984) har identifierat två olika sätt som vuxna förhåller sig 
till högläsning i förskolan. Det ena förhållningssättet orienterar mot läsandet 
främst. Det innebär att högläsaren läser texten och håller sig nära ursprungs-
verket. Det andra förhållningssättet orienterar mer mot själva berättandet. Här 
lägger den vuxne högläsaren mer fokus på interaktion och dialog så att den 
vuxne och barnen kan sägas skapa mening kring texten tillsammans. Tomas 
läser nu sagan för barnen, vilket görs med intonation och varierat röstläge. I 
kommande exempel synliggörs hur han växlar mellan de olika förhållnings-
sätten när han läser sagan om Snövit för barnen. Under tiden han läser tittar 
Michel och Sven till och från i de böcker de har framför sig i knät. Amelia och 
Lina sitter tysta och lyssnar. 
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Exempel 8:5. Återknyta till berättelsen  
 

30 TOMAS: Och när hon kom fram till festen kände hon genast igen 
snövit och stod förlamad en lång stund (.) sedan började 
hon dansa och hon dansade till att skorna började glöda 
och till slut föll hon ihop och den onda drottningen föll 
död ner ((tittar på barnen)) 

31 Sven:   Ja (ler) 
32 TOMAS:  Det är en läskig saga det här (.) Snövit 

 
 
I ovan exempel kan vi se hur Tomas växlar mellan de olika förhållningssätten 
Cochran-Smith (1984) identifierat när han läser sagan om Snövit för barnen. 
Att Tomas växlar mellan att hålla sig nära ursprungsverket och att orientera 
mer mot själva berättandet skapar möjligheter för barnen att både förhålla sig 
till handling som något viktigt i arbetet samtidigt som berättandet fokuseras. I 
exemplet synliggörs till exempel hur Tomas genom intonation i sin högläsning 
förstärker vissa dramaturgiska kvalitéer i berättandet. Efter själva berättandet 
av sagan värderar och laddar han berättelsen med ett visst emotionellt värde, 
då han konstaterar att det var en läskig saga han läst för dem (rad 32). Genom 
att Tomas gör denna värdering skapas vissa förutsättningar för barnen att se-
dan göra en ”spännande film”.  

Urskilja centrala karaktärer som ska vara med i filmen  
Från att Tomas och barnen på olika sätt uppehållit sig vid sagoberättelsens 
handling och på så vis också den kommande filmens handling ses i det föl-
jande en förskjutning mot att urskilja de mest centrala karaktärerna i sagan, 
som skall vara med i filmberättelsen. I exempel 6 som följer nedan förhandlar 
barnen med Tomas hjälp om vilka karaktärer som de tycker ska vara med i 
filmen. Dessa karaktärer ska sedan i nästa moment i filmskapandet även gest-
altas i lera. I detta exempel blir det A4-anteckningsblock och den penna som 
Tomas använder för att organisera aktiviteten, centrala resurser för att doku-
mentera processen. Användandet av blocket och pennan och de noteringar To-
mas skriver i blocket blir också resurser i arbetet för att hjälpa barnen att skapa 
kontinuitet i den filmskapande processen. I följande exempel gör Tomas skri-
vandet i anteckningsblocket till ett gemensamt projekt för att på så vis utmejsla 
några av de centrala karaktärerna som de vill ha med filmen. Här har också 
Ella som kommit senare till förskolan, anslutit till aktiviteten.  
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Exempel 8:6. Urskilja centrala karaktärer som ska vara med i filmen  
 

33 TOMAS: Jag tänkte att vi måste bestämma litegrann (.) ((reser 
sig upp från bänken)) vilka ska vi ha med i Snövit? 
((går iväg och hämtar ett A4 block och en penna)) vi 
måste skriva upp det så vi har lite här ((letar efter ett 
block vid en av hyllorna på avdelningen)) 

34  (3 sek ) 
35 TOMAS: Vad behöver ha med i snövit då (.) vilka vilka är med 

i snövit? Så vi vet vilka gubbar 
36 Lina: ((räcker upp handen)) 
37 TOMAS: Ja Lina ((sätter sig ner med blocket och penna)) 
38 Lina: Eh Snövit 
39 TOMAS:  Snövit ja måste vi göra ((skriver i blocket)) ja (.) vad 

behöver vi göra mer då? ((pekar med pennan på 
Amelia som räcker upp handen)) Amelia 

40 Amelia: Eh: (.) när de gifter sig  
41 TOMAS: När de gifter sig (.) bröllop måste vi ha ((skriver i 

blocket)) men vad är det för nåt just om figurer då? 
Eh vilka figu[rer (.) vilka figurer är med? 

42 Sven:                        [Ja ((räcker upp sin arm))  
43 TOMAS: Vi har snövit  
44 Sven: Jag vet  
45 TOMAS: Ja Sven 
46 Sven: Eh: de:n dä:r ond[a: 
47 TOMAS:                                [onda (.) onda: drottningen 

 ((skriver i blocket)) 
 

  

  
48 

 
Sven: 

 
Ja  

49 Övriga barn: ((Räcker upp handen)) 
50 TOMAS: Michel 
51 Michel: Sju dvärgarna 
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52 TOMAS: Sju dvärgar ska vi ha 
53 Sven: Ja det blir många ((ler och tittar på Michel)) (.) men 

dom e ju så små 
 
I rad 33 ramar Tomas åter in filmarbetet och explicitgör de premisser barnen 
har att förhålla sig till. Att använda pennan och anteckningsblocket blir cen-
trala resurser i denna del av arbetet. Tomas lanserar aktiviteten som kollektiv 
och uppmanar barnen att bestämma litegrann vilka karaktärer, utifrån den 
lästa sagans version, som ska vara med i filmen. Formuleringen litegrann tol-
kas vara vag och på så vis riktas fokus mot att det finns utrymme för barnen 
att svara ”fritt”. Tomas hämtar samtidigt också ett A4-block och vägleder bar-
nen mot att de nu gemensamt ska skriva ner vad de tillsammans bestämmer.  
 
Tomas ställer en fråga (rad 35) som riktar barnens kollektiva uppmärksamhet 
mot de karaktärer som ska vara med i filmen. Trots den kollektivt inramade 
aktiviteten övergår den till att ha en mer individuellt orienterad karaktär då 
barnen börjar räcka upp handen för att få sin tur att tala (rad 36, 39). Inled-
ningsvis uttrycker Lina sin önskan att göra Snövit. Det leder till att Tomas i 
det följande åter uppmärksammar den del av arbetsprocessen där karaktärerna 
skall göras i lera för att kunna animeras. Tomas skriver samtidigt en anteck-
ning i A4-blocket. Genom att Tomas frågar vad behöver vi göra mer då? ges 
Amelia möjlighet att berätta att hon tycker att de behöver ha med när de gifter 
sig (rad 40). Tomas bekräftar att de behöver ha ett giftermål men för sedan 
åter uppmärksamheten mot att det är karaktärer som ska vara med i sagan som 
de nu främst ska bestämma (rad 41). Han rekapitulerar igen när han tydliggör 
att Vi har snövit, samtidigt som han pekar med pennan mot blocket, där han 
skrivit ned att Lina urskilt att Snövit bör vara med. Sven uppmärksammar i 
det följande att den onda ska vara med (rad 43) varpå Tomas fyller i den onda 
drottningen vilket Sven instämmer i. Tomas gör även en notering i blocket 
(rad 47). Flera av barnen, Amelia, Michel och Ella räcker då upp sina händer 
i väntan på att Tomas skriver ner det de gemensamt förhandlat om i blocket. 
När han är klar ges Michel i följande möjligheten att ge förslaget att sju dvär-
gar även ska vara med i Snövit, vilket Tomas bekräftar både verbalt men också 
genom att åter skriva ner det som en anteckning i blocket. Sven söker Michels 
uppmärksamhet när han konstaterar att det är många dvärgar men att de ju är 
små vilket tolkas som att han anser att det blir en stor utmaning att tillverka 
alla dvärgarna men att det ändå är något som är hanterbart för dem på grund 
av dess storlek (rad 53).  
 
På ett liknande sätt ges Ella och Amelia möjligheten att komma med förslag 
på vilka figurer de anser ska var med. Tomas summerar sedan vilka karaktärer 
som barnen i det här skedet urskilt ska vara med i filmen. Detta gör han genom 
att, liksom tidigare, förhålla sig till blocket och det han skrivit ner i enlighet 
med barnens förslag. 
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Fördela arbetet och återkoppla till filmens manus och sagans 
handling  
I exempel 7 som följer i direkt anslutning till det föregående exemplet åskåd-
liggörs hur Tomas och barnen nu övergår till att fördela arbetet mellan sig. 
Här synliggörs också hur de återkopplar till sagans handling och till den kom-
mande filmens manus. Genom hela aktiviteten gör deltagarna fortlöpande re-
ferenser till den ursprungliga sagoberättelsen som Tomas inledningsvis läste, 
det vill säga, sagan om Snövit. 
 
 
Exempel 8:7. Fördela arbetet och återkoppla till manus och handling  

 
66 TOMAS: Nu är det så här att nu måste vi göra alla de här figurerna 

i lera (.) då undrar jag såhär (.) vem vill göra snövit? 
67  ((Lina och Amelia räcker samtidigt upp sina högerarmar 

i luften)) 
68  (3 sek) 
69 TOMAS: ska vi göra så här (.) att ni gör Snövit tillsammans? ((pe-

kar med pennan fram och tillbaka mellan Lina och Ame-
lia som fortfarande har sina armar uppsträckta)) 

70  (2 sek) 
71 TOMAS: Mm det är svårt för det ska va: (.)  

vit som snö (.) röd som[blod 
72 Amelia: ((tar ner sin arm))       [ja vill ja [vill  
73 TOMAS:                                                        [och svart som ebenholts   

 
74 Amelia :  Jag vill nog göra den vanliga drottningen i stället 
75 TOMAS :     Okej då gör vi så (.) du gör Snövit ((pekar med pennan på 

Lina)) och [du ville göra den vanliga drottningen ((pekar 
med pennan på Amelia)) 

76 Ella:                                  [jag vill också göra den vanliga drottningen 
((räcker upp sin högra arm)) 

77 TOMAS: Ja de ((ohörbart)) vem vill göra den onda°  
78 Amelia:        Jag vill inte göra den onda jag vill göra den vanliga 
79 TOMAS: Ella kan du tänka dig och göra den onda då? 
80 Ella:         Okej 
81 TOMAS: Då skriver jag här (.) då skriver vi upp här e: Lina (.) snö-

vit 
82 Sven:            Jag vill ((räcker upp sin högra arm i luften)) 
83 Michel:  ((räcker upp sin högra arm i luften)) 
84 TOMAS: Ella gör den onda drottningen ((skriver i blocket som lig-

ger i hans knä)) och Amelia gör den vanliga 
85 TOMAS: Ja Sven ((tittar upp från blocket och riktar blicken mot 

Sven som räckt upp handen)) 
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86 Sven: Jag vill ((reser sig upp från soffan och ställer sig upp på 
golvet)) göra alla dvärgar ((sätter sig ner i soffan igen)) 

87 TOMAS: Dvärgar ((riktar blicken mot Sven och skriver sedan i 
blocket)) det blir ju jättemånga dvärgar så ni kanske kan 
hjälpas åt att göra dvärgar ((sveper pennan över samtliga 
barn)  

88 Sven: Ja: 
89 TOMAS: Då skriver vi: Sven gör dvärgar (.) Michel vad vill du 

göra? 
90 Michel: Dvärgar 
91 TOMAS: Dvärgar också (.) Michel och Sven gör dvärgar ((skriver i 

blocket)) 
92 Sven:            Ja det var tur (.) för dom är så många ((tittar på Michel)) 

 
Flera saker kan sägas utifrån denna del av deltagarnas samtal. Genom att To-
mas belyser det faktum att det snart är dags att gestalta karaktärerna i lera 
förbereder han barnen för nästa moment i filmskapandet. Han erbjuder dem 
samtidigt möjligheten att välja vilken av karaktärerna som de vill göra. Både 
Lina och Amelia vill göra Snövit varpå Tomas ”löser” problemet genom att 
komma med förslaget att de ska göra Snövit tillsammans - ett förslag som är 
vanligt förekommande i förskolans verksamhet, där barns samlärande på olika 
sätt ska främjas (Williams, 2006). I exemplet synliggörs också hur Tomas 
uppmuntrar barnen att välja karaktärerna själva men styr samtidigt också på 
olika sätt deras val genom att berätta hur de aktuella karaktärerna ska se ut 
(rad 71,73). Samtidigt som han till exempel ger förslaget att Amelia och Lina 
kan göra Snövit tillsammans (rad 69) säger han att det är svårt att göra Snövit 
för hon ska se ut på ett visst sätt. Genom att använda metaforer riktas barnens 
fokus åter mot den ursprungliga sagan, han betonar exempelvis att Snövit ska 
vara vit som snö, röd som blod och svart som ebenholts. Amelia godtar då inte 
förslaget om att gestalta Snövit tillsammans med Lina utan ber om tillåtelse 
att istället få göra den vanliga drottningen (rad 74). Sedan uppstår samma di-
lemma som tidigare, när både Ella och Amelia vill göra den vanliga drott-
ningen. Tomas löser det genom att påminna om att det finns fler karaktärer i 
Snövitsagan som också behöver gestaltas i filmen. Han påminner även om att 
den onda drottningen ska finnas med i sagan (rad 77). Ella accepterar förslaget 
om att göra den onda drottningen vilket leder till att Tomas åter gör en notering 
i blocket. Sven orienterar sig också mot sagan och gör referenser till dess ka-
raktärer när han väljer att göra dvärgar. Att Tomas erbjuder alla barn att göra 
dvärgar uppmärksammar också barnen på att dvärgarna till antalet är många 
och att de kan hjälpas åt, vilket Sven tycker är tur då det är så många dvärgar 
(rad 92). När alla barn fått en karaktär att gestalta riktar Tomas barnens upp-
märksamhet mot nästa moment i filmarbetet. Blocket och pennan blir i ex-
emplen ovan centrala resurser när Tomas dokumenterar vad de gemensamt 
kommer överens om. I exemplet ses Tomas vid flera tillfällen anteckna bar-
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nens val av karaktär (rad, 81, 84, 87, 91). Han tydliggör också att de tillsam-
mans ska skriva ner de val barnen gör (rad 89). På så vis riktas också barnens 
uppmärksamhet mot skriftspråksaktivitetens yttre kännetecken vilket tolkas 
vara betydelsefullt för barns skriftspråksutveckling då de ofta försöker efter-
likna de skrivkunnigas beteende (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 
2013). I det följande avsnittet övergår nu barnen och Tomas till att ägna sig åt 
aspekter som berör visuella formaspekter av filmskapandet. 

Den visuella formen 
Barnens och förskollärarens arbete med att skapa en animerad filmberättelse 
har fram till denna tidpunkt inneburit att deltagarna arbetat med filmens litte-
rära form. Arbetet har främst handlat om olika idéer de har om manus och om 
filmens handling liksom de karaktärer som barnen urskiljer är betydelsefulla 
att ha med i filmen. I den kommande arbetsprocessen förflyttas arbetet till det 
som berör de visuella aspekterna av filmens form (Bordwell & Thompson, 
2013). Den visuella formen omfattar här de val som barnen gör kring sceno-
grafi och hur det ska arrangeras i bild. Det vill säga de val som görs kring det 
som ska synas i bild. 

Arbetet med filmens visuella aspekter 
När barnen och Tomas bestämt vem som ska göra vilken karaktär utifrån sa-
gan förflyttar de sig till det arbetsbord de ska sitta vid när de ska gestalta de 
valda figurerna i lera. Det filmskapande arbetet övergår här således till att be-
röra de visuella aspekterna. Innan barnen börjar tillverka sina figurer i lera 
introducerar Tomas en egengjord kort animerad ”dansfilm” för barnen. Han 
tar fram surfplattan som sitter i ett egentillverkat stativ och ställer upp det vid 
bordet där han säger att de ska arbeta, han visar också barnen den figur i lera 
han kallar ”blåa gubben” som är huvudkaraktär i den animerade film han gjort. 
Dansfilmen har han gjort i programmet iMotion HD och iMovie, de program 
barnen och Tomas senare ska arbeta i. När nästa exempel inleds har barnen 
placerat sig runt surfplattan. Ett gemensamt fokus för uppmärksamhet riktas 
mot skärmen som står i stativet på bordet framför dem (se bild nedan).  
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Exempel 8:8. Gemensamt uppmärksamhetsfokus på den “blå gubben” 

I det följande exemplet synliggörs hur de visuella aspekterna blir centrala re-
surser som används för att vägleda barnen i själva animationsarbetet och för 
att ge en bild av hur den färdiga filmen ungefär kommer att se ut. 
 
Exempel 8:8. Arbetet med filmens visuella aspekter 

 
94 TOMAS: Här titta här nu ((trycker fram filmen på surfplattan)) 

här här titta här ((riktar blicken mot surfplattans skärm 
där filmen spelas upp)) 

   
95 Sven: Åh blåa gubben ((tittar på den animerade fi-

guren på skärmen)) 
96 Surf 

plattan: 
((filmen med den blå animerade figuren spelas upp till 
låten Hey Ya av Outcast)) 

97 Alla Barn: ((tittar på varandra och filmen och skrattar)) 
98 TOMAS: Ser ni (.) han dansar lite ((kommenterar animeringen på 

skärmen))så lite kort (.) så här kommer  
[det att bli ((pekar mot skärmen och riktar blicken mot 
Amelia Lina och Ella)) 

99 Sven: [ya ya ya ((börjar dansa och tittar på Michel)) 
100 Michel: ya ya ya ((dansar och skrattar)) 
101 TOMAS: Så så om ni kommer och sätter er här då (.) på varsin pall 

((drar ut en pall från bordet)) 
 
Exemplet ovan visar hur de visuella aspekterna tas upp som viktiga resurser i 
aktiviteten. Tomas vägleder barnen genom verbala uppmaningar, blickar och 
pekningar mot skärmen och på så sätt förstärker han vikten av de visuella 
aspekterna (jfr Goodwin, 2003). Han uppmanar till exempel inledningsvis bar-
nen att titta här (rad 94) samtidigt som han riktar blicken mot surfplattans 
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skärm. Blicken och det samtidiga verbala yttrandet pekar ut skärmen som re-
levant att titta på och leder till att barnen riktar fokus mot den animerade figu-
ren på surfplattans skärm. Svens bidrag som görs med en intonation riktar 
också samtliga barns uppmärksamhet mot den blå figuren som rör sig till mu-
siken i filmen (rad 95). Även auditiva resurser, såsom den musik som hörs i 
kombination med den blåa gubbens rörelser, blir betydelsefulla i arbetet. To-
mas riktar barnens fokus mot hur det kommer att bli när de olika resurserna 
samverkar och fungerar som en helhet (rad 98). De ställer sig runt surfplattan 
(se bild) och alla barnen riktar gemensamt fokus mot skärmen (rad 96). De 
tittar mot varandra om vartannat och skrattar lite när figuren rör sig till musi-
ken på skärmen vilket åter förstärker ett gemensamt uppmärksamhetsfokus 
mot skärmen och kombinationen av den ”dansande” blåa gubben och den mu-
sik som hörs i filmen. Även Tomas yttrande ser ni han dansar lite (rad 98) 
leder till att barnens fullständiga fokus riktas mot skärmen och figurens rörelse 
i kombination med musiken. I enlighet med Tomas kommentar kring figurens 
rörelse på skärmen börjar Sven och Michel, sedan filmen med den blå gubben 
är slutvisad, att dansa runt platsen. Tomas riktar sedan blicken mot Amelia, 
Lina och Ella och förklarar för dem att så här kommer det att bli samtidigt 
som han pekar mot surfplattans skärm (rad 98). På så vis synliggör också To-
mas att de olika filmskapande aktiviteterna bildar en sammanhängande enhet. 
När de tittat färdigt på filmen med den blå gubben förflyttar de sig till det bord 
de ska sitta vid i nästa moment där de ska börja forma sina respektive karak-
tärer i lera.  

Förhålla sig till visuella distinktioner  
I följande avsnitt berörs hur färg som resurs används av barnen för att repre-
sentera olika karaktärer de ska gestalta i lera (van Leeuwen, 2011). I kom-
mande exempel synliggörs hur Tomas på olika sätt orienterar barnen mot att 
själva reflektera över vilka färger de ska använda för att gestalta de karaktärer 
de valt att representera. I exemplen synliggörs hur barnen och Tomas således 
orienterar mot visuella aspekter, nu med utgångspunkt i vilka färger på leran 
som bäst kommer att framhäva de respektive karaktärerna i filmen. Vad som 
synliggörs i exemplet är även att barnen förväntas förstå vad de ska använda 
färgerna till.  

 
De två pojkarna, Michel och Sven, placerar sig på pallarna på den ena sidan 
av bordet och flickorna Ella, Lina och Amelia på den andra. Tomas placerar 
sig på knä vid ena kortändan och tar fram leran som ligger enligt färgskala ljus 
till mörk i en förpackning. Han ställer den framför sig på bordet och fäller upp 
locket. När exempel 9 inleds är det Lina som ska få välja färger på leran som 
hon sedan ska göra Snövit med, den karaktär hon tidigare valt att gestalta.  
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Exempel 8:9. Att förhålla sig till visuella distinktioner   
 

102 TOMAS: Om vi börjar med dig då Lina (.) då ska vi (.) göra Snövit 
103 Lina: Mm 
104 TOMAS: Mm (.) då behöver du ju kanske ((pekar mot leran i den 

ljusare färgskalan i förpackningen)) vilken färg då (.) 
vad tror du? 

105 Lina: Vitt ((pekar mot den vita leran i förpackningen)) 
106 TOMAS: Vit kan du behöva (.) eller hur ((tar upp den vita leran 

som ligger i en plastförpackning)) 
107 Lina: Ja 
108 TOMAS: Så här har du vit (.) vad behöver du mer då? 
109 Lina: Kanske röd 
110 Sven: Röd som ((pekar mot den röda leran)) 
111 TOMAS: Röd kanske va?   
112 Lina: Mm ((nickar)) 
113 TOMAS: Det ska va röd som blod ska vi ha (.) här har vi röd ((tar 

fram och tittar på den röda leran och lägger den framför 
Lina)) 

  

 
114 Lina: Ja 
115 TOMAS: Och sen behöver du svart eller hur? 
116 Lina: Ja: 
117 TOMAS: Till håret ((tar upp den svarta leran och lägger den 

framför Lina)) 
118 Lina: Mm:  
119 TOMAS: Eh:  
120 Lina: Svart hår 
121 TOMAS: Blå kanske som (.) till kläder (.) sån här blå kanske till 

klänning ((tar fram den blå leran och lägger framför 
Lina)) 

122 Lina: Till blå klänning ((tar den blå leran)) 
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Som framgår kan den inledande frågan här förstås som att det finns en förvän-
tan på Lina att hon vet vilka färger som lämpar sig bäst att ha för den karaktär 
hon valt att gestalta, vilken är Snövit. Efter att Tomas gett henne en ledtråd 
genom att peka mot den ljusare färgskalan (rad 104) väljer Lina den vita fär-
gen, vilket utvärderas som korrekt av Tomas innan han bygger vidare med 
nästa fråga kring ytterligare färgval. Lina svarar med tveksamhet och frågar 
Tomas om röd kan vara rätt svar. Tomas bekräftar att färgen är relevant och 
plockar fram och lägger den röda leran framför Lina (rad 113). Sven, vars 
deltagande hittills varit mer av en åskådande karaktär, antyder sedan att röd 
kan förstås ”som något”. Det tolkas som att han dragit nytta av att Tomas ti-
digare, under valet av vilken figur de skulle gestalta, även använde metaforer 
för att uppmärksamma dem på hur figurerna skulle se ut. Tomas understödjer 
både Linas förslag och Svens antydan till metaforen och använder sedan själv 
metaforen ”röd som blod” som resurs igen för att orientera barnen mot den 
”fiktiva värld” där karaktärerna ska gestaltas (jfr Klerfelt, 2007). Att Tomas 
sedan direkt introducerar att det är färgen svart som Lina ska använda kan 
också förstås i relation till att han åter drar nytta av att de i diskussionerna i 
aktiviteten innan även talat om att Snövit ska vara vit som snö, röd som blod 
och svart som ebenholts. Han orienterar således mot de enskilda individerna 
men även mot ”kollektivet” igen i och med att han upprepade gånger säger 
(rad 113) det ska va röd som blod ska vi ha (.) här har vi röd. Detta leder till 
att färgernas olika nyanser görs gällande för alla de deltagande barnen som 
därmed bjuds in att vara delaktiga i aktiviteten. Ett liknande mönster fortsätter 
med övriga barn i aktiviteten. Barnen erbjuds att välja färg och Tomas vägle-
der sedan mot att färgen också ska knytas till den fiktiva karaktären.Tomas 
gör även andra jämförelser för att vägleda barnen för att de ska förstå att fär-
gerna och de sätt de presenterar sina karaktärer också blir viktiga för filmbe-
rättelsen.  

Identifiera rekvisita och scenografi 
Under filmarbetet och framför allt under arbetet med de mer visuella 
aspekterna då barnen gestaltar karaktärerna i lera har filmens handling fortlö-
pande uppmärksammats på olika sätt av deltagarna. Under arbetet med att ge-
stalta figurerna i lera kommer barnen på att de behöver övrig rekvisita såsom 
ett slott, en skog och ett hus för att skildra filmens dramatik. Följande exempel 
visar hur deltagarna identifierar betydelsefull rekvisita och scenografi som 
nödvändig att ha med för att representera det rumsliga sammanhang som film-
berättelsen utgör. Vidare blir det synligt hur deltagarna också orienterar mot 
att de olika karaktärerna som de skapat i lera även ska gestaltas visuellt i fil-
men.  
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Exempel 9:10. Identifiera rekvisita och scenografi 
 

1 Ella: Behöver man inte ett hus? Eller ett slott 
2 TOMAS: Där sa du något de måste vi tänka kring det måste vi ha 

eller det kanske är svårt att bygga i lera 
3 Michel: Eh jag ((riktar blicken mot Sven)) (.) vi måste ju bygga 

ett hu:s 
5 TOMAS: Det kan vi göra sen i papp eller någonting 
6 Ella: Ja 
7 TOMAS: Eller rita bara 
8 Michel: Fast ja jag 
9 Ella: Fast jag vet hur man ritar ett slott 
10 TOMAS: Bra då kan du rita hur vi ska göra 
11 Michel: Fast jag 
12 Ella: Min mamma har lärt mig och göra det 
13 TOMAS: Det är ju jättebra 
14 Michel: Fast jag kommer faktiskt att rita (.) fast jag kommer 

att göra ett hus av lera 
15 TOMAS: Mm 
16 Michel: Ja 

 
I exemplet kan vi inledningsvis se hur Ella under leraktiviteten orienterar mot 
att scenrummet blir en resurs för att visuellt representera rumsliga aspekter i 
filmen (rad 1). Hennes fråga leder till att fokus nu riktas mot filmens sceno-
grafi. Huset och slottet urskiljs även av Ella som något som kan vara under-
stödjande till filmberättelsen. Tomas bekräftar hennes fråga och ramar in ak-
tiviteten som kollektiv igen genom att påtala att det är något de alla måste 
tänka kring (rad 2). Vidare konstaterar han att det kan vara svårt att göra ett 
slott i lera. Michel godtar inte att det skulle vara för svårt utan ger istället 
förslag på att han och Sven, som arbetar med att göra alla dvärgar i lera även 
måste bygga ett hu:s till dem (dvärgarna) (rad 3). Tomas avfärdar Michels idé 
genom att ge förslaget att de kan göra huset i pappkartong alternativt i något 
annat material istället, vilket Ella instämmer i. Vidare ger Tomas förslaget att 
de kan rita bara vilket Ella också understryker att hon vet hur man gör (rad 
9). Ellas bidrag leder till att Tomas ger henne uppdraget att rita hur vi ska 
göra, vilket riktar fokus mot hela gruppens arbete med filmens scenrum igen. 
Ella underbygger även detta genom att förtydliga de erfarenheter hon lärt sig 
utanför förskolan, av sin mamma (rad 12) vilket Tomas bekräftar som jättebra 
(rad 13). I exemplet kan vi också hur Michel vid upprepade tillfällen invänder 
mot att scenografin ska ritas (rad 8 och 11), vilket är det förslag Tomas ger. 
Michel gör istället anspråk på att han ska gestalta huset i lera (rad 14) vilket 
Tomas inte nekar honom till, dock förstärker Michel sitt anspråk ytterligare 
(rad 16).  
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Den cinematografiska formen 
Den cinematografiska formen berör hur kameran spelar in de visuella element 
som föranleds av de sätt som deltagarna tolkar och använder den litterära for-
men (Bordwell & Thompson, 2013). I barnens och förskollärarens arbete ut-
görs arbetet med de cinematografiska aspekterna främst av att de ska placera 
kameran för att rama in bilden på ett passande sätt i förhållande till den scen 
de ställt upp. 

Förhålla sig till bildutsnitt 
I följande exempel kan vi se hur fokus skiftar från att de tidigare uppehållit 
sig kring att utforska de litterära och visuella aspekterna till att Tomas nu ini-
tierar en aktivitet där barnen och Tomas ska placera kameran för att rama in 
bilden på ett lämpligt sätt i förhållande till den scen de ställt upp. Till sin hjälp 
har de som motiv även ställt upp de karaktärer som inbegrips i den första ”sce-
nen” de snart ska filma. Här skiftas alltså fokus mot bilden, en aspekt av me-
dieringen av berättelsen. 

 
Exempel 8:11.  Att förhålla sig till bildutsnitt 
 

1 TOMAS: Där någonting ska vi vara eller hur? ((lyfter upp surfplattan 
från bänken och måttar in bilden))  

2 Alla barn: ((riktar blicken mot kameraskärmen)) 
3 TOMAS: Jag ska hämta en sån hä:r ((går iväg och hämtar ett bilgarage 

som han ställer under den egenbyggda scenen))  
4 TOMAS: Hur ser det här ut då? ((tittar i kameraskärmen)) 
5 Alla barn: ((riktar blicken mot kameraskärmen)) 
6 TOMAS: Lina kan du kolla här (.) för det är här vi ska filma ((riktar 

blicken mot kameraskärmen))   
   

7 Lina: Mm ((ställer sig vid surfplattan och riktar blicken mot kame-
raskärmen)) 
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8 TOMAS: Så får du flytta drottningen så att man hamnar (.) så att man 
ser drottningen 

9 Lina: ((flyttar figuren så att den blir synlig i kamerabild)) 

  
  

 

I exemplet synliggörs hur Tomas genom att måtta in kameran mot den upp-
ställda scenen riktar barnens uppmärksamhet mot kameran och hur den är pla-
cerad i förhållande till den scen de ställt upp. Genom att också fråga barnen 
om hjälp med att avgöra om kameraplaceringen verkar vara lämplig riktar han 
också barnens fokus mot synfältet i bilden det vill säga mot det som syns och 
inte syns i bild. Han utser sedan Lina att hjälpa honom att kontrollera att ka-
meran är placerad i lämplig höjd. Hon ställer sig vid surfplattan och riktar 
blicken mot kameraskärmen där Tomas även placerat den figur som ska ge-
stalta drottningen i filmen. I enlighet med Tomas uppmaning flyttar hon drott-
ningen för att den ska bli synlig i kameran igen. På så vis skiftar deltagarna 
fokus mot arbetet med filmens visuella form igen. De cinematografiska 
aspekterna blir här även en resurs för hur den pågående aktiviteten ramas in 
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och för att kunna rikta barnens uppmärksamhet mot bildens inramning, mot 
vad som finns on screen/off screen (Bordwell & Thompson, 2013). 

Förstå principerna för stop motion animation 
I barnens arbete med filmen ges inte något större utrymme för att ägna sig åt 
att redigera filmen efter att stillbilderna i iMotion HD är tagna. Tomas gör 
redigeringsarbetet främst vid tillfällen då barnen inte är med. Dock uppmärk-
sammar han barnen på vikten av att inte ha händerna i vägen för motivet de 
vill fota, detta görs under själva arbetsprocessen. Mer tid och mycket engage-
mang läggs av Tomas tillsammans med barnen på arbetet med programmet 
iMotion HD och att barnen ska förstå principerna för stop motion animation. 
Marsh (2006) och Burn och Parker (2003) har visat att när yngre barn skapar 
animerad film är just förståelsen för själva animeringen, det vill säga, förstå-
elsen för att skapa själva illusionen av rörelse, den del som barnen upplever 
mest abstrakt och har svårast att förhålla sig till i arbetet. Barnen har under 
arbetet vid flera tillfällen, visat sin uppskattning och talat om exemplet kring 
den ”blå gubben” som Tomas visade för dem tidigare. De har också kommit 
med förslaget att de själva även vill göra ”dansvideos”. I följande exempel 
fokuseras deltagarnas arbete med att förstå principerna för animation. Tomas 
vägleder barnen på olika sätt mot förståelsen för att animerad film skapas ge-
nom sekventiering av stillbilder för att ge olika illusioner av rörelse. I den här 
episoden synliggörs hur Tomas uppmärksammar barnen på vikten av att flytta 
figurerna innan man tar fotona, detta för att det sedan, i filmen, ska ge en il-
lusion av att karaktärerna rör sig.  
 
Exempel 8:12. Förstå principerna för stop motion animation 
 

1 TOMAS: Sven om du ska göra en dansvideo vet du hur du ska 
göra då (.) samma som snövit (.) då får du trycka en 
gång (.) tryck ((lutar sig över bordet och mot Sven och 
riktar blicken mot honom)) 

2 Sven: ((Trycker på knappen på skärmen)) 
3 TOMAS: 

 
Och så får du flytta på gubben 

4 Sven: YEYE ((rör den blå figuren med ena handen och trycker 
med ett av andra handens fingerar på knappen)) 

5 TOMAS: Men du får bara try (.) flytta litegrand och sen trycker 
du (.) ta bort din hand (.) och tryck 

6 Sven: ((ändrar placeringen på den blå gubben och trycker på 
knappen)) 
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7 TOMAS: Nej nu hade du handen i vägen så får du flytta gubben 
och trycka typ så där ((ändrar samtidigt som Sven figu-
rens position och pekar mot knappen på skärmen)) 

8 Sven: ((trycker på knappen)) 
9 TOMAS: Och så kan du vicka på armarna så ((ändrar position på 

figuren)) (.) och så trycker du  
10 Sven: ((trycker på knappen)) 
11 TOMAS: Så där ja (.) varje gång du rör gubben måste du alltid 

trycka en gång (.) ((gör en rörelse med sin hand och 
trycker med fingret i luften)) du kan köra så några 
gånger((går därifrån)) 

12 Sven: Mimimi ((rör gubben)) 
 

 
Utifrån exemplet kan konstateras flera saker. Inledningsvis ses hur Tomas ra-
mar in aktiviteten genom att referera till en hypotetisk situation, han ramar 
även in den som en enskild aktivitet genom att verbalt, kroppsligen och med 
blicken, vända sig enbart mot Sven (rad 1). Han bjuder in Sven att delta genom 
att ställa en direkt fråga till honom, om han vet hur han ska göra en dansvideo. 
Sven visar då, i enlighet med Tomas instruktioner, att han har approprierat 
instruktionerna och flyttar figuren och trycker med sitt finger på knappen på 
skärmen (rad 2-5). Tomas korrigerar och uppmärksammar sedan Sven på att 
hans hand kom i vägen för kameran. Detta leder till att Sven då gör ett nytt 
försök men nu med Tomas hjälp, då Tomas med sin hand, samtidigt som Sven, 
ändrar position på figuren (rad 7). Efter att också ha uppmanats av Tomas att 
trycka på knappen på skärmen, genom den pekning han gör mot skärmen, gör 
han det. Tomas bekräftar då verbalt att han utfört momentet korrekt. I nästa 
exempel synliggörs hur deltagandets ramar förändras, vilket får betydelse för 
hur aktiviteten fortsättningsvis organiseras.  

Instruera varandra i arbetet med att skapa en illusion av rörelse  
När Tomas i det följande avviker från platsen kan konstateras att de sociala 
ramarna för barnens deltagande förändras. I följande exempel riktas analysen 
mot hur främst Ella tar över aktörskapet och växlar mellan olika roller. Dels 
positionerar hon sig som en regissör inför övriga barn, dels intar hon en roll 
som är mer åskådande. Detta görs genom att hon instruerar framförallt Sven i 
aktiviteten.   
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Exempel 8:13. Instruera varandra i arbetet med att skapa en illusion av rörelse  
 

13 Ella: Bort med händerna och tryck (.) bort  
14 Sven: ((Trycker på knappen med sin hand i bild)) 
15 Lina: NEJ åhhh (.) åhhh ((skrattar)) 
16 Michel: Kör en gång till 
17 Ella: Du måste ta bort händerna när innan du trycker ((pe-

kar mot displayen)) 
18 Sven:  ((Ändrar position på figuren)) 
19 Ella: Båda händerna och ta bort 
20 Ella: Ja  
21 Lina: Nu  
22 Sven: ((Trycker på knappen på displayen)) 
23 Ella: Bra 
24 Amelia: Å (.) och samma sak den här gången också ((riktar 

blicken mot Sven)) 
25 Ella: Vrid lite på gubben ((gestikulerar med sina armar)) 
26 Sven: ((ändrar position på figuren och trycker på knappen)) 
27 Ella: Vrid och tryck ((trycker med sitt finger i luften)) (.) ta 

bort händerna 
28 Sven: ((ändrar figurens position)) 
29 Ella: Snurra lite på gubben ((gör en ”snurrande gest” med 

sina armar)) 
  ta bort händerna (.) ta bort händerna sa jag (.) och 

tryck  
30 Sven: ((tar bort händerna och trycker på knappen)) 
31 Ella: Bra Sven 

 
 
I den här episoden ses Ellas position ändras. Från att tidigare ha positionerats 
som åskådare i aktiviteten, tar hon, sedan Tomas lämnat platsen, över rollen 
som den som instruerar framförallt Sven. Här tolkas Ella visa att hon genom 
sina handlingar gentemot Sven approprierat Tomas verbala sätt att instruera 
Sven i hur han ska göra för att han ska skapa en illusion av rörelse, näst intill 
ordagrant (rad 13, 17, 19). Vidare tolkas det som att Ella själv vill ta över 
rollen som regissör i aktiviteten, det vill säga att hon själv vill trycka på knap-
parna och flytta den “blå gubben”, den roll som Sven inledningsvis blivit till-
delad. Sven fortsätter dock att själv ändra figuren och tar bilder efter de in-
struktioner som ges. Han misslyckas dock åter med att ta bort sin hand från 
kamerabilden vilket resulterar i att han ännu en gång tar en bild med sin hand 
som motiv (rad 14). Lina uppmärksammar detta genom att skratta, vilket kan 
förstås som att även hon gör anspråk på en mer framträdande deltagarposition 
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i aktiviteten (rad 15). Åhlund och Aronsson (2015) har studerat elevers stili-
sering som en del i hur barn formar olika praktikgemenskaper i ett flerspråkigt 
klassrum. I sina resultat fann de att i den sociala ordningen i klassrummet var 
det helt accepterat att skratta och skämta men helt oaccepterat att skratta om 
någon av deltagarna uttalade ett ord felaktigt på svenska. De menar att delta-
garna hade byggt upp en gemensamt delad språkideologi där skratt åt eventu-
ellt felaktigt uttal och brytningar inte var förenligt med ideologin. Att ingen 
av de övriga deltagarna stämmer in Linas skrattande åt Svens misstag kan här, 
i linje med Åhlund och Aronssons resultat, också förstås som att de i sin kam-
ratgemenskap och gemensamma ideologi, visar respekt för ”den lärande” 
(Åhlund & Aronsson, 2015). Michel som inte instämmer i skrattandet och som 
tidigare deltagit mer som en åskådare, uppmanar istället Sven att han ”kör en 
gång till” (rad 16) vilket Sven också gör. Sekvensen fortsätter sedan med ett 
liknande mönster. Ella fortsätter att instruera Sven, vilket görs genom att hon 
kommer med förslag på hur Sven ska placera figuren och när han ska trycka 
på knappen. Hon ger verbala instruktioner men tar också hjälp av andra mul-
timodala resurser som tidigare använts av Tomas, såsom pekningar i luften 
och andra gester (rad 25, 27, 29). Sven utför handlingar enligt de olika förslag 
som ges och Ella bekräftar också Sven då hon verbalt utvärderar hans hand-
lingar som korrekta och ”bra” (rad 23, 31), vilket åter synliggör hur hon po-
sitionerar sig som någon som vet hur arbetet ska gå till, som en producent. Att 
Ella och övriga barn med ett antal olika resurser, såsom tal, pekningar, gester, 
blickar, positionerar sig på olika sätt och instruerar Sven kan även förstås som 
en form av tolkande reproduktion, där barnen försöker omskapa de förutsätt-
ningar som finns för deras deltagande. Detta kan jämföras med ett exempel 
från Corsaros (2011, s. 306) studie där förskolepersonal förbjöd barnen att ta 
med sig leksaker till förskolan för att de hamnade i konflikter om dem. Barnen 
"kom runt" regeln genom att de började smuggla in små leksaker till förskolan 
som de gömde i sina fickor. De barn som smugglade in leksakerna lekte aldrig 
själva med dem, men visade dem för sina kamrater och tillsammans lekte de 
"i smyg" med dem (ibid). I exemplet blir det synligt hur barnen även här drar 
nytta av och omförhandlar de institutionella förutsättningarna i de sätt som de 
deltar i och organiserar aktiviteten (jfr Corsaro, 2011; Martin & Evaldsson, 
2012).  

Den auditiva formen 
Den auditiva formen är som nämnts ytterligare en betydelsefull aspekt av film-
skapandet och brukar omfatta såväl musik som tal och olika bakgrundsljud 
liksom ljudeffekter (Bordwell & Thompson, 2013). I barnens och Tomas ar-
bete med ljudformen är det arbetet med berättarröst som fokuseras främst. Ne-
dan ges exempel på hur ett av barnen, Amelia, inledningsvis förhåller sig till 
att filmen ska bli publik. Vidare fokuseras hur barnen och Tomas arbetar med 
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själva röstpåläggningen, att de ska tala in berättarröst till de olika scenerna och 
den berättelse som de fortlöpande genom arbetsprocessen skrivit ner som ett 
manus. Detta arbete görs också i samband med att de ser den filmsekvens de 
ska tala in berättarrösten till. I sista exemplet fokuseras hur de kritiskt tolkar 
och gör vissa värderingar när de möter den färdiga filmsekvensen. För att ana-
lysera barnens arbete med de auditiva aspekterna, det vill säga, hur de iscen-
sätter och ger röst och liv åt karaktärerna i filmen utgår jag i de kommande 
exemplen från Goffmans problematisering av begreppet talare (Goffman, 
1981, s. 226). Goffman talar om röstgivare (animator) som är den som ger röst 
åt talet. Röstgivaren kan sedan välja hur yttrandet ska framföras. På så vis 
utgör röstgivaren även en författare (author). Huvudkaraktär (principle figure) 
är termen Goffman använder för att visa att det bakom det faktiska yttrandet 
även kan finnas någon annan än röstgivaren eller författaren. 

Ge röst åt karaktärer 
I följande exempel riktas således analysen mot hur ett av barnen, Amelia, för-
håller sig till att de i arbetet med filmen även ska ge röst åt de olika karaktä-
rerna de urskilt ska vara med. I det här fallet iscensätter Amelia närvarande 
karaktärer som fiktiva karaktärer. 

 
Exempel 8:14. Ge röst åt karaktärer 

 
1 TOMAS: Okej (.) vi hinner inte så mycket mer idag men vi kan 

göra första scenen då (.) själva när det börjar där 
drottningen får ett barn och att hon sticker sig kanske 

2 Amelia: Och sen kan vi se på filmen hur det gick 
3 TOMAS: Det kan vi göra (.) absolut 
4 Amelia: Så det liksom blir på riktigt som det är som en (.) en hel 

snövitsaga 
5 TOMAS: Det blir det när  
6 Michel: Jaa 
7 TOMAS: När hela filmen är klar (.) då kan vi se på den då blir 

den jättebra men först måste vi göra alla de här lerfi-
gurerna och flytta på dem här ((gör en rörelse med sin 
arm)) 

8 Michel: Ja  
9 TOMAS: Och sen när vi gjort det så måste vi prata in och be-

rätta för gubbarna kan ju inte prata själv (.) det måste 
ju vi göra åt dem 

10 Amelia: Ja men men filmen kan prata och så gubbarna kan 
prata (.) men vi kan låtsas att det är gubbarna som 
pratar fastän det bara är vi 

11 TOMAS: Precis så ska vi göra 
12 Amelia: Så vi kan säga att det är de olika gubbarna som pratar 

fastän det bara är vi 
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13 TOMAS: Precis (.) det stämmer alldeles utmärkt Amelia 
 

 
Tomas ses inledningsvis orientera barnen mot att de tillsammans nu måste 
fortsätta att iscensätta varje figur genom att filma de olika scenerna, det vill 
säga att skapa en illusion av rörelse i programmet iMotion HD (rad 1). Han 
uppmärksammar i det följande att de även behöver tala in berättarröst till den 
färdiga filmen. Amelia uppmärksammar då filmen som publik och att Tomas, 
hon själv och övriga barn tillsammans också kan inta rollen som filmens 
publik, vilket Michel också instämmer i (rad 2-6). Utifrån Goffmans (1981)  
”röstgivarperspektiv” (animator) tolkas det som att Amelia koreograferar 
själva arbetet genom att uppmärksamma att filmen ska bli publik. Samtidigt 
tar hon på sig rollen som författare (author) genom att säga att de behöver 
iscensätta och ge röst åt karaktärerna. Att hon talar i ”vi-form” indikerar att 
hon på så vis företräder och representerar även de andra barnen. Att hon här 
själv tar huvudansvaret att ”ge röst”, åt karaktärerna, tolkas som att hon för-
söker föra arbetsprocessen framåt. Hon visar därmed upp att hon förstår ka-
raktärernas funktion i filmen och att hon förstår att animerad film bland annat 
handlar om att som röstgivare (animator) och författare (author) ge röst åt de 
olika karaktärerna. Hon verbaliserar även sin kunskap om detta inför övriga 
kamrater liksom för Tomas (rad 10, 12). Tomas riktar då fokus mot att filmen 
måste bli klar först innan de kan lägga på berättarröst vilket leder till att Ame-
lia ytterligare förklarar hur hon tänker att arbetet ska gå till. Tomas avslutar 
med att bekräfta hennes bidrag och att hon därmed inte bara har förstått arbetet 
korrekt utan utgör en aktiv del i dess genomförande (rad 13). 

Tala in berättarröst  
Barnen och Tomas har kommit fram till att de inte själva ska tala in repliker 
till karaktärerna, då det tar för lång tid, utan att de istället ska tala in en berät-
tarröst till den färdiga filmen. Tomas organiserar arbetet med att tala in berät-
tarröst genom att barnen i samband med att de talar in sina berättarröster även 
tittar på den filmsekvens de ska tala in berättarrösten till på surfplattan. Pro-
grammet de arbetar i har funktionen att den, när det är dags att tala in berät-
tarrösten, räknar ner från 3-1, samtidigt som det ljuder en ton från program-
met. På så vis vävs de visuella aspekterna ihop med de auditiva vilket här 
tolkas som att de olika men sammanvävda multimodala resurserna används 
för att arbetet med att tala in berättarrösten ska bli lättare att genomföra för 
barnen. I följande exempel fokuseras hur Ella animerar en berättarröst till den 
färdiga filmen liksom hur Tomas återigen drar nytta av den Snövitberättelse 
han läst för barnen och använder den som resurs i arbetet med att föra arbets-
processen framåt. I kommande exempel används citationstecken för att visa 
hur Ella, när hon talar in replikerna, skiftar mellan att använda sin ”vanliga” 
röst och den animerade rösten. 
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Exempel 8:15. Tala in berättarröst 
 
 

1 TOMAS: Nu har vi faktiskt inte så jättemånga scener kvar 
hörrni (.) Nu är scenen(.) Ella (.) känner du dig laddad 
för att göra den här scenen när (.) vahetere: hon klär ut 
sig till gumma och ger snövit ett äpple (.) du vet 

2 Ella: ((Kommer och sätter sig intill Tomas och riktar blicken 
mot surfplattans skärm)) 

3 TOMAS: Du vet drottningen klädde ut sig igen och tog med sig 
ett förgiftat äpple till snövit (2 sek) ska vi börja som vi 
gjorde sist att vi delar upp det. Drottningen klädde ut 
sig igen 

4 Ella: Mm 
5 TOMAS: Sådär bara (.) är du med ((trycker igång inspelnings-

funktionen, programmet räknar ner med synliga siff-
ror från 3-1 i kombination med en ton)) 

6 Ella: ”Drottningen klädde ut sig igen” 
7 TOMAS: ((trycker på stoppknappen på skärmen)) Bra (.) Hon 

tog med sig ett förgiftat äpple ((trycker igång inspel-
ningsprogrammet igen som räknar ner från 3-1))  

8 Ella: ”Hon tog med sig ett förgiftat äpple” 
9 TOMAS: Bra ((trycker på stoppknappen och vinklar upp skär-

men framför Ella och pekar på kommande scen i fil-
men)) snövit smakade och hon föll död ner ((trycker 
igång inspelningsfunktionen, programmet räknar ner 
från 3-1)) 

10  Ella: Okej (.) ”snövit smakade och föll död ner” 
 
Utifrån ovan episod synliggörs hur barnen och Tomas nu arbetar med att 
iscensätta filmens auditiva form. Inledningsvis ser vi hur Tomas åter drar nytta 
av Snövitberättelsen och hur minnande, här av en viss narrativ form, framträ-
der som  en resurs för att nu rikta barnens gemensamma uppmärksamhet mot 
arbetet med att tala in berättarröst (se Evaldsson & Martin, 2011). Tomas an-
vänder narrativen i sagan som resurs igen och väljer ut den del i det nedskrivna 
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manuset som ligger till grund för den episod i filmen de nu ska ge röst åt. Han 
bjuder in Ella att delta och genom att peka på skärmen riktas deras gemen-
samma uppmärksamhet mot scenen i filmen där den onda drottningen klär ut 
sig till en gumma och ger Snövit ett förgiftat äpple. Tomas ställer även frågan 
om Ella är laddad för uppgiften. Ella tar sig an utmaningen och sätter sig intill 
honom och riktar blicken mot filmen som han sedan spelar upp på surfplattan. 
Då de tidigare haft vissa svårigheter att tala in längre repliker påtalar han att 
de även nu ska dela upp replikerna för att det på så vis ska bli lättare att ge-
nomföra, vilket Ella i det följande instämmer i (rad 4). Tomas organiserar ar-
betet genom att med en tydlig betoning läsa upp den aktuella repliken och Ella 
talar i det följande som röstgivare (animator) in samma replik med snarlik in-
tonation som Tomas. På så vis är hon samtidigt författare (author) som med 
sitt tal även sammanställer yttrandet och ger röst på nytt. Tomas bekräftar och 
utvärderar sedan hennes insats som bra (rad 7). Aktiviteten fortsätter sedan 
med ett liknande mönster. Sedan riktar han Ellas fokus mot den nästkom-
mande repliken som hon ska tala in. Som stöd för Ella formulerar han utifrån 
manuset även nästkommande replik. Tomas vinklar även upp surfplattan 
framför dem båda två vilket åter riktar deras gemensamma fokus mot filmen 
och den aktuella scenen som spelas upp och Ella talar ytterligare en gång med 
animerad röst in en replik. Ett liknande mönster upprepar sig genom hela ak-
tiviteten. Tomas läser upp replikerna med viss betoning och skapar på så vis 
ömsesidig orientering mot skärmen då han visar den aktuella scenen i filmen 
för Ella. Det leder till att Ella i det följande ger röst åt och författar replikerna 
på ett liknande sätt som Tomas när de talas in (Goffman, 1981, s. 226). 

Möta en färdig filmsekvens 
I arbetet med att lägga till berättarrösten har samtliga barn samtidigt som de 
talat in repliker även fått ta del av den inspelade filmen. I följande exempel 
kan vi se hur Ella erbjuds en möjlighet att utifrån en åskådarposition värdera 
och tolka en helt färdig filmsekvens.  
 
Exempel 8:16.  Att möta en färdig filmsekvens 

 
12 TOMAS: Bra Ella ((visar hela den inspelade filmsekvensen för 

Ella))  
13 Surf-

platta: 
”Drottningen klädde ut sig igen och tog med sig ett för-
giftat äpple Snövit smakade och föll död ner” ((filmen 
spelas upp på surfplattan)) 

14 TOMAS: usch vad läskigt 
15 Ella: Den ska ju vara läskig  
16 TOMAS: Ja den är väldigt läskig den här 
17 Ella: Jag har boken hemma och det är jättehemska bilder 

((tittar på skärmen)) en hand 
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18 TOMAS: Trycker på skärmen ((ohörbart))  
19 Ella: Ska jag gå nu? 

 
Utifrån barnens och Tomas samtal kan konstateras flera olika saker. När bar-
nen har talat in berättarröst, vilket tidigare exempel har visat, har Tomas såle-
des också för respektive barn som utifrån det nedskrivna manuset lagt till den 
aktuella berättarrösten, visat filmepisoden. I exemplet synliggörs hur Tomas 
efter att ha värderat Ellas insats i arbetet med att lägga till berättarröst, visar 
den aktuella filmepisoden för henne (rad 12). Ella görs på så vis till en åskå-
dare som utifrån en sådan position får möjlighet att värdera det filmklipp som 
hon just lagt berättarröst till. Filmen spelas upp och Ellas röst hörs genom 
filmsekvensen. Tomas värderar sedan, precis som i tidigare analyserade se-
kvenser, filmen som läskig, vilket Ella instämmer i. Intressant i samman-
hanget är hur hon värderar och uppmärksammar arbetet med filmens litterära 
aspekter då hon påtalar att filmen utifrån det syfte de hade med filmen just 
skulle vara läskig. Som framgår understödjer Tomas hennes konstaterande 
och förstärker också sitt påstående om hur läskig filmen är vilket leder till att 
Ella även drar sig till minnes de hemska bilder hon tidigare sett i sagoboken 
och som de dragit nytta och använt som resurs i relation till den film de skapat. 
När filmen spelats upp på surfplattan ges Ella således möjlighet att från en 
åskådarposition kritiskt betrakta och utvärdera de visuella aspekterna i filmen, 
det vill säga de karaktärer de tillverkat i lera och som nu är gestaltade i rörlig 
bild, som film (jfr Lindstrand, 2009). Utifrån samma position ges hon även 
möjlighet att utvärdera de auditiva inslagen i filmen vilket här är den anime-
rade röst hon varit med och skapat. På så vis vävs de visuella aspekterna ihop 
med de auditiva aspekterna och sammanlänkas till en helhet i en längre film-
sekvens. 

Kapitelsammanfattning 
I kapitlet har fokus riktats mot hur barnen och förskolläraren deltar i olika 
filmskapande literacyhändelser och de praktiker som konstituerats inom ra-
men för dessa. Fokus i analysen har riktats mot de olika och samtidiga multi-
modala resurser som barnen använder när de samspelar kring och med olika 
medier i olika situerade aktiviteter, med sina kamrater och med förskolläraren. 
Som analysen visar innebär det filmskapande arbetet olika typer av transform-
ationer av sagan till den färdiga filmen beroende på de olika medier och mul-
timodala resurser som används i deltagandet. Den filmskapande processen har 
studerats utifrån multimodal interaktion, med fokus på de resurser som an-
vänts av deltagarna. Detta har bidragit till att de formaspekter som deltagarna 
arbetat med har åskådliggjorts i de olika momenten i filmskapandet. Resur-
serna som använts kan vi se har bestått av tal och skrift likväl som auditiva, 
materiella, visuella och kroppsliga (Goodwin, 2000; Kress, 2010).  
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I arbetet med att skapa den animerade filmberättelsen med förskolebarnen 
synliggörs att barnen och förskolläraren engagerar sig i att bland annat skapa 
filmens litterära form. Arbetet med den litterära formen handlar främst om 
olika idéer som barnen har om manus och om filmens handling liksom de ka-
raktärer som barnen urskiljer är betydelsefulla att ha med i filmen. I den inle-
dande delen av arbetsprocessen, i arbetet då barnen ägnar sig åt den litterära 
formen och filmens manus, framkommer det i exemplen att barnen och förs-
kollärarna ägnar sig åt, för förskolan, traditionella literacyhändelser såsom 
högläsning och berättande. I det första exemplet synliggörs till exempel hur 
Tomas drar nytta av att de tidigare på avdelningen just ägnat mycket tid åt 
högläsning och berättande. Som framkommer används textuella resurser så 
som boken och sagan för att inleda arbetet med att göra filmens manus. Även 
praktiken ”att skriva tillsammans” blir en användbar resurs i arbetet med fil-
men. Medierat av det manus som utifrån barnens intresse skrivs ned av Tomas 
och med de subtila gester han gör såsom pekningar med pennan mot det ned-
skrivna, liksom blickriktningar mot barnen och mot det som skrivits ned, väg-
leds barnen att orientera mot arbetet med filmens manus så att arbetet med 
filmen kan fortskrida. Det anteckningsblock Tomas använder för att skriva ner 
vad de gemensamt bestämmer att filmen ska handla om blir en betydelsefull 
resurs som också medierar samtliga aktiviteter som de ägnar sig åt i den film-
skapande processen. Genom skrivandet i anteckningsblocket och de verbala 
bidragen gör Tomas arbetet till ett gemensamt projekt för att på så vis utmejsla 
manus och de centrala karaktärerna som ska vara med i filmen. 
 
Efter arbetet med den litterära formen träder sedan en ny aspekt av filmskap-
andet in.  Nu medför arbetet att de visuella aspekterna av filmens form aktua-
liseras. I de exempel som lyfts fram kan vi se hur visuella aspekter tas upp 
som användbara resurser i aktiviteterna. Som framgår använder Tomas till ex-
empel filmen han tidigare gjort med ”den blå gubben” som resurs och som ges 
som en slags fiktiv ledtråd till barnen. Han uppmanar inledningsvis barnen att 
titta här (Exempel 9, rad 94) samtidigt som han riktar blicken mot skärmen. I 
kombination med det verbala yttrandet pekar han således ut skärmen som re-
levant att titta på vilket också leder till att barnen riktar fokus mot den anime-
rade figuren på surfplattans skärm. Den musik som hörs och den blåa gubbens 
rörelser i kombination med musiken blir även det betydelsefulla resurser i ar-
betet. Tomas riktar barnens fokus mot hur det kommer att bli när de olika re-
surserna samverkar och fungerar i sin helhet (exempel 9, rad 98). Tomas väg-
leder barnen genom verbala uppmaningar, blickar och pekningar mot skärmen 
och på så sätt förstärker han de visuella aspekterna som resurs i deras filma-
skapande arbete (jfr Goodwin, 2003). I exemplen synliggörs också hur Tomas 
orienterar barnen mot att reflektera över vilka färger de ska ha på den lera de 
använder för att representera sina valda karaktärer. I exempel 10 och 11 upp-
märksammar Tomas till exempel barnen på olika sätt att de färger de väljer 
också ska knytas till en fiktiv karaktärer. Bland annat använder han i ett av 
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exemplen metaforen ”röd som blod” som resurs för att orientera barnen mot 
den ”fiktiva värld” där karaktärerna ska gestaltas (jfr Klerfelt, 2007). Under 
filmarbetet och framför allt under arbetet med de mer visuella aspekterna då 
barnen gestaltar karaktärerna i lera har filmberättelsen fortlöpande uppmärk-
sammats på olika sätt av deltagarna. Under arbetet med att gestalta figurerna 
i lera kommer barnen utifrån sina intressen på att de även behöver övrig rek-
visita såsom ett slott, en skog och ett hus för att skildra filmens dramatik. I 
exemplen åskådliggörs hur barnen identifierar betydelsefull scenografi som 
nödvändig att ha med för att representera den diegetiska värld som filmberät-
telsen utgör. Vidare blir det synligt hur deltagarna också med vägledning av 
Tomas orienterar mot att de olika karaktärerna som de skapat i lera även ska 
gestaltas visuellt i filmen. 

 
Som tidigare nämnts berör den cinematografiska formen hur kameran spelar 
in de visuella element som föranleds av de sätt som deltagarna tolkar och an-
vänder den litterära formen (Bordwell & Thompson, 2013). Som framgår av 
exemplen utgörs barnens och förskollärarens arbete med de cinematografiska 
aspekterna främst av att de ska placera kameran för att rama in bilden på ett 
passande sätt i förhållande till den scen de ställt upp. Under arbetets gång görs 
referenser till den ursprungliga sagan som ligger till grund för det manus de 
arbetat med under arbetet med de litterära och visuella aspekterna i filmskap-
andet. I exempel 14 synliggörs hur Tomas genom att måtta in kameran mot 
den uppställda scenen riktar barnens uppmärksamhet mot kameran och hur 
den är placerad i förhållande till den scen de ställt upp. Genom att också fråga 
barnen om hjälp med att avgöra om kameraplaceringen verkar vara lämplig 
riktar han också barnens fokus mot synfältet i bilden det vill säga mot det som 
syns och inte syns i bild. Han utser sedan Lina att hjälpa honom att kontrollera 
att kameran är placerad i lämplig höjd. Hon ställer sig vid surfplattan och riktar 
blicken mot kameraskärmen där Tomas även placerat den figur som ska ge-
stalta drottningen i filmen. I enlighet med Tomas uppmaning flyttar hon drott-
ningen för att den ska bli synlig i kameran igen. På så vis skiftar deltagarna 
fokus mot arbetet med filmens visuella form igen. De cinematografiska 
aspekterna blir här även resurser för hur den pågående aktiviteten ramas in 
och för att kunna rikta barnens uppmärksamhet mot bildens inramning, mot 
vad som finns on screen/off screen (Bordwell & Thompson, 2013). 
 
I arbetet med de cinematografiska aspekterna åskådliggörs att mycket enga-
gemang läggs av Tomas tillsammans med barnen på arbetet med programmet 
iMotion HD och att barnen ska förstå principerna för stop motion animation. 
I analysen syns hur Tomas uppmärksammar barnen på vikten av att flytta fi-
gurerna, Snövit, drottningen och de övriga karaktärerna i filmen innan man tar 
fotona, detta för att det sedan, i filmen, ska ge en illusion av att karaktärerna 
rör sig. Vidare synliggörs hur barnen när de lämnas ensamma i animationsar-
betet fortsätter att instruera varandra. Ella i exempel 13 till exempel, instruerar 
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Sven. Hon ger verbala instruktioner men tar också hjälp av andra multimodala 
resurser som tidigare använts av Tomas, såsom pekningar i luften och andra 
gester (Exempel 13, rad 25, 27, 29). Sven utför de handlingar enligt de olika 
förslag som ges och Ella bekräftar också Sven då hon verbalt utvärderar hans 
handlingar som korrekta och ”bra” (rad 23, 32). Genomgående i de exemplen 
som lyfts fram i arbetet med den cinematografiska formen framgår också att 
fokus till stor del berör hur de tekniskt ska förstå applikationens olika funkt-
ioner.  
 
Arbetet med Ljudformen, de auditiva aspekterna, är ytterligare en betydelse-
full del av filmskapandet (Bordwell & Thompson, 2013). Här innefattar det 
arbetet med att lägga på den berättarröst de ska ha till sin film. Förskolläraren 
organiserar arbetet med att tala in berättarröst genom att barnen i samband 
med att de talar in sina repliker även ges möjlighet att se den film de ska tala 
in berättarrösten till på surfplattan. Som framgått har programmet de arbetar i 
funktionen att den när det är dags att tala in berättarrösten räknar ner från 3-1, 
denna nedräkning görs även i kombination med att det ljuder en ton från pro-
grammet. På så vis vävs de visuella aspekterna ihop med de auditiva vilket här 
tolkas som att olika men sammanvävda multimodala resurser används för att 
arbetet med att tala in berättarrösten ska bli lättare att genomföra för barnen.  
I exemplen kan vi se hur de iscensätter och ger röst och liv åt karaktärerna i 
filmen. I ett av exemplen åskådliggörs bland annat hur ett av barnen, Amelia, 
inledningsvis förhåller sig till att filmen ska bli publik. I sista exemplet kan vi 
också se hur ett av barnen kritiskt tolkar och gör vissa värderingar när hon 
möter den färdiga filmen. I de olika exemplen från arbetet med de auditiva 
aspekterna kan vi konstatera hur Tomas åter igen drar nytta av den Snövitbe-
rättelse han läst för dem och hur han använder den som resurs i arbetet med 
att föra arbetsprocessen framåt.   
 
Tomas organiserar arbetet genom att med en tydlig betoning läsa upp den ak-
tuella repliken och Ella talar i det följande som röstgivare (animator) in samma 
replik med snarlik intonation som Tomas. På så vis är hon samtidigt författare 
(author) som med sitt tal även sammanställer yttrandet och ger röst på nytt. 
Tomas bekräftar och utvärderar sedan hennes insats som bra (rad 7). I ett av 
exemplen synliggörs hur ett av barnen, Ella, görs till en åskådare som utifrån 
en sådan position får möjlighet att värdera den film som hon just lagt berättar-
röst till. Intressant i sammanhanget är hur hon värderar och uppmärksammar 
arbetet med filmens litterära aspekter då hon påtalar att filmen utifrån det syfte 
de hade med filmen just skulle vara läskig. Som framgår i exemplet under-
stödjer Tomas hennes konstaterande och förstärker också sitt påstående om 
hur läskig filmen är vilket leder till att Ella även drar sig till minnes de hemska 
bilder hon tidigare sett i sagoboken och som de dragit nytta och använt som 
resurs i relation till den film de skapat. När filmen spelats upp på surfplattan 
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ges Ella således möjlighet att från en åskådarposition kritiskt betrakta och ut-
värdera de visuella aspekterna i filmen, det vill säga de karaktärer de tillverkat 
i lera och som nu är gestaltade i rörlig bild, som film. Utifrån samma position 
ges hon även möjlighet att utvärdera de auditiva inslagen i filmen vilket här 
är den animerade röst hon varit med och skapat. På så vis vävs de visuella 
aspekterna ihop med de auditiva aspekterna och sammanlänkas till en helhet i 
en film.  
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Kapitel 9. Diskussion 

Utifrån de empiriska kapitlen i avhandlingen sammanfattar och diskuterar jag 
här några av de mest framträdande resultaten i relation till avhandlingens frå-
geställningar. Mot bakgrund av den digitalisering som sker i förskolan har det 
övergripande syftet med den här avhandlingen varit att empiriskt öka kun-
skapen om hur digitala medier används av barn i förskolans vardag. I resultatet 
framgår den multimodala komplexitet som finns i förskolebarns deltagande i 
digitala aktiviteter liksom den agens som både barn och förskollärarna visar 
genom sin kreativitet och uppfinningsrikedom. I analysen av barnens använ-
dande av de olika medierna, utgick jag från att dessa är integrerade i en soci-
okulturell kontext. Sammantaget visar resultatet i denna studie på vikten av 
att studera barns samspel med digitala medier i relation till hur dessa används 
i specifika sociala och kulturella sammanhang.  

Barns agens i samspel med digitala medier 
Trots att de studerade förskolorna arbetar på olika sätt med digitala medier 
och att tillgången till dessa skiljer sig åt, finns flera likheter. På båda försko-
lorna är barns och förskollärares kreativitet och uppfinningsrikedom när de 
deltar i de digitala aktiviteterna märkbar. Ett framträdande resultat är hur bar-
nen ägnar sig åt att hantera och tolka de institutionella förutsättningarna som 
finns på förskoleavdelningarna. De förutsättningar som barnen orienterar sig 
mot visar sig bland annat ha att göra med tillgången till digitala medier på 
avdelningarna. Det märks hur barnen utvecklat en rad olika tillträdesstrategier 
(se kapitel 6).  

 
I resultatet visas hur barnen använder humor som en strategi för att få tillträde 
till digitala aktiviteter på en av förskolorna. Søbstad (2007) skriver att humor 
i stor utsträckning är ett socialt fenomen och att humorns innehåll ofta hänger 
ihop med något som händer mellan människor. Hur vi reagerar på humor "på-
verkas också av ramen och människorna omkring oss" (ibid, s. 92). Søbstad 
skriver om inkongruent humor vilket innebär att man gör sig till och spelar på 
det inkongruenta och absurda. I resultatet framträder hur ett barn på ett kreativt 
sätt använder humor som strategi för att kunna få tillträde till digitala aktivi-
teter. I linje med Søbstad visar mitt resultat hur skratt och humor i barnens 
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deltagande här inte bara har en frigörande effekt utan också leder till att barnen 
kommer "närmare" den digitala aktiviteten än vad de gjort tidigare.  
 
Ytterligare ett resultat som framträder i analysen av barnens tillträdesstrategier 
är hur de på olika sätt erbjuder varandra sin hjälp för att få tillträde till den 
digitala aktiviteten. I analysen blir det tydligt hur barnen på olika sätt, ger 
många hjälpande förslag på hur applikationer ska användas, trots att de inte 
själva är ”ägare”. Men hur kan då detta förstås? En förklaring kan vara att det 
barn som upprätthåller aktiviteten bara "låtsas" avfärda hjälpen för att inter-
aktionen med, i det här fallet, surfplattan inte ska störas. Att själv få delta i 
aktiviteter med digitala medier närvarande är något exklusivt i den meningen 
att det inte är så ofta som barnen får möjlighet att använda sådana på avdel-
ningen. Intressant att fråga sig är varför just strategierna "att erbjuda hjälp och 
"att använda humor" utvecklas av barnen? En anledning kan vara att det i för-
skoleverksamhet generellt, ses som något positivt att man erbjuder sina kam-
rater hjälp. Att skratta och ha roligt är också något som ses som positivt inom 
förskolan. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) lägger tonvikten just 
på det lustfyllda lärandet och strävansmålen betonar att barn ska ges möjlighet 
att delta i olika former av samarbeten. Om barnen i förhandlingarna om de 
digitala medierna däremot skulle använda strategier där de fysiskt kanske gör 
illa varandra eller förhandlar på ett högljutt sätt, skulle med stor sannolikhet 
förskollärarna "bryta in" då hela arbetslaget enlig läroplanen, ska stimulera 
barnens samspel och hjälpa dem att "bearbeta konflikter" och "reda ut miss-
förstånd" (ibid, s. 9). Med strategierna "att använda humor" och "att erbjuda 
hjälp" visar barnen att de handlar enligt det förväntade sättet att socialt förhålla 
sig till varandra i förskolan. På ett kreativt och subtilt sätt, kan barnen på så 
vis fortsätta sitt förhandlande om tillgången och tillträdet till de digitala medi-
erna utan att någon förskollärare "stör". Ytterligare en anledning skulle kunna 
vara att barnen använder humor som strategi för att närma sig den digitala 
aktiviteten på ett sätt som heller inte framstår som ”hotfullt” mot de andra 
barnen, därmed kan strategin eventuellt också lyckas. 

Att skapa förutsättningar för deltagande 
Av resultatet framträder tydligt att barnen också lägger ner en avsevärd tid på 
att både försvara interaktionsutrymmet mellan sig och de digitala medierna. 
Cromdal (2001) som studerat barns tillträde till lek menar att det är vanligt att 
barn lämnar lekar och försöker träda in i lekar när de leker utan att vuxna är 
delaktiga. Detta ligger även i linje med min studies resultat, där många barn 
framförallt på förskolan Bäret gör upprepade försök att få tillträde till surfplat-
tor under en period (period 1). Under period 1 har barnen begränsad tillgång 
till digitala medier och organiserar aktiviteterna främst på egen hand. Mina 
analyser visar att barnen, trots upprepade försök med ett flertal strategier, inte 
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vid något tillfälle blir ”ägare” av surfplattan. Hur ska då detta förstås? Av re-
sultatet framträder att barnens användande av surfplattan blir till en exklusiv 
aktivitet, där det barn som positioneras som ”ägare” i hög grad skyddar sig 
från andra barns försök att få delta (jfr Cromdal, 2001, se även Evaldsson & 
Karlsson, 2019). Ofta är den tid som barnen får tillfälle att använda surfplat-
torna också begränsad, från cirka 10 minuter, till som mest 45 minuter. Bar-
nens strävan efter att få tillgång till surfplattorna pekar på den sociala kom-
plexitet barnens deltagande i digitala aktiviteter omfattar. Att barnen lägger 
ner så mycket tid på att försöka få tillträde till aktiviteterna kan förstås som en 
form av tolkande reproduktion, där barnen försöker omskapa de förutsätt-
ningar som finns för deras deltagande.  
 
Detta kan jämföras med ett exempel från Corsaros studie (2011, s. 306) där 
förskolan förbjöd barnen att ta med sig leksaker till förskolan för att de ham-
nade i konflikter om dem. Barnen "kom runt" regeln genom att de började 
smuggla in små leksaker till förskolan som de gömde i sina fickor. De barn 
som smugglade in leksakerna lekte aldrig själva med dem, men visade dem 
för sina kamrater och tillsammans lekte de "i smyg" med dem (ibid). I relation 
till mitt resultat blir det tydligt hur barnen även här drar nytta av och omför-
handlar de institutionella förutsättningarna när de deltar i och organiserar sina 
digitala aktiviteter på förskolorna (jfr Corsaro, 2011; Löfdahl, 2002, 2007; 
Martin & Evaldsson, 2012). Som tankeexperiment, kan man fundera över hur 
det hade blivit om de digitala medierna istället legat framme i hyllorna på Bä-
rets förskola, liksom pussel och övrigt material som erbjuds barnen på avdel-
ningen. Hur hade det blivit om antalet digitala medier hade dubblerats så att 
fler barn hade fått tillgång till dem under sin vardag på förskolan. Skulle de 
digitala aktiviteterna bli mindre attraktiva då? Skulle samma ansträngning läg-
gas ner av barnen för att få tillträde till aktiviteterna och skulle samma möda 
läggas ner på att skydda det interaktionsutrymme som skapats av de barn, som 
fått tillgång till de digitala medierna? Med dessa frågor blir det än mer intres-
sant att reflektera över vad antalet digitala enheter barnen ges tillgång till får 
för betydelse för de tillträdesstrategier som barn använder och utvecklar i sam-
manhanget.  
 
I resultatet framträder också att barnen inte frågar förskollärarna om hjälp. 
Ändå finns flera förskollärare i närheten som skulle kunna hjälpa barnen att ta 
sig in i aktiviteterna när deras strategier inte lyckas. Frågan är varför de inte 
gör det trots att förskollärare fanns till hands? En förklaring kan vara att bar-
nen har anpassat sig till det turordningssystem som förskollärarna upprätthål-
ler och att det på så vis skapas ett informellt turordningssystem. Genom att 
förhandla med hjälp av olika strategier för att få tillträde till det digitala me-
diet, omförhandlar barnen också det turordningssystem som upprättats av för-
skollärarna. Beroende på hur lyckosamma tillträdesstrategier barnen har, 
desto "högre upp" kommer de i det informella turordningssystemet. Detta kan 
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jämföras med vad som sker när barnen deltar i digitala aktiviteter tillsammans 
med en förskollärare, där turordningen redan är förbestämd (se kapitel 7 och 
8). I aktiviteter där förskollärare deltar i aktiviteterna, behöver barnen inte 
längre förhandla om vem som ska få tillträde eller bör uteslutas från aktivite-
ten. "Reglerna" för vem som får vara med bestäms inledningsvis av förskollä-
raren i aktiviteterna, vilket blir synliggjort på båda förskolorna. På grund av 
detta behöver barnen därför inte heller utveckla några strategier eller ägna tid 
åt att ta sig in i aktiviteterna. Å andra sidan blir barnen till viss del underord-
nade förskollärarens val av vilka barn som får möjlighet att delta i aktiviteter 
med digitala medier. I stället skapas andra möjligheter för barnen att delta. På 
Bäret till exempel synliggörs det genom att man som barn tillåts vara expert. 
 
Hur kan då barnens strategier och positioner i användandet av de digitala me-
dierna förstås i relation till Corsaros (1979) och Tellgrens (2004) studier om 
hur barn får tillträde till lek? Vad beror det på att de tillträdesstrategier Corsaro 
och Tellgren funnit även visar sig i denna studies resultat? Här menar jag att 
barnens aktiviteter inte enbart handlar om en digital aktivitet, i syfte att an-
vända vissa applikationer, utan också är en social aktivitet som deltagarna ut-
för i förskolan. För barnen handlar det om att delta i aktiviteter tillsammans 
med andra barn och vuxna. Oavsett vilka materiella resurser som aktiviteterna 
inkluderar t.ex. en bok, ett "Fiaspel" eller en surfplatta, behöver deltagarna 
förhålla sig socialt till övriga deltagare i aktiviteten. Här blir det intressant att 
diskutera vad det digitala mediet (surfplattan) får för betydelse för barnens 
samspel. I kapitel 7 visar jag hur barns deltagande förhandlas i relation till 
andra barn och förskollärare men också i relation till den applikation som an-
vänds. I applikationen "Pettsons uppfinningar" ger "Pettson" instruktioner till 
användarna och det finns ett förutbestämt sätt för barnen att placera objekten 
på en viss plats i uppfinningen etcetera. På så vis blir det digitala mediet och 
applikationens möjligheter en integrerad del i barnens samspel. Detta kommer 
i sin tur att påverka barnens samspel sinsemellan, beroende på hur barnen han-
terar och förhåller sig till de förutsättningar som finns i själva spelet.  

Att organisera för arbetet med digitala medier i 
förskolans vardag - ett komplext uppdrag  
I kapitel 5 visade jag hur de digitala aktiviteterna kom att organiseras på olika 
sätt under mitt fältarbete på förskolan Bäret. Från att barnen under period 1 
organiserade aktiviteterna själva, till att de digitala aktiviteterna under period 
2 organiserades främst av förskollärarna. Detta innebar att förutsättningarna 
för barnen ändrades. Bland annat var, under period 2, en förskollärare med vid 
varje tillfälle barnen använde surfplattan. Förskollärarna hade också valt ut 
vissa applikationer med syfte att stimulera barnens lärande. Intressant är hur 
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förskollärarna när de själva deltar i aktiviteterna också kommer att benämna 
det digitala mediet ”surfplattan” för "lärplatta" istället. De kunskapsområden 
som betonas i läroplanen för förskolan hamnar nu också mer i fokus, som ex-
empelvis att utmana barnens språk och kommunikation och att utmana dem 
matematiskt. Vikten av att barnen samarbetar lyfts också fram av förskollä-
rarna på de respektive förskolorna. Barn förväntas delta tillsammans i aktivi-
teter där "alla får vara mä" (Tellgren, 2004, s. 89). I exempel med applikat-
ionen "Pettsons uppfinningar" (kap 7) betonar och utvärderar förskolläraren 
barnens samspel som just ett "bra samarbete" vilket också synliggör hur digi-
tala aktiviteter införlivas och förstås, liksom bedöms mot bakgrund av vad 
som man som barn förväntas göra i förskolan. Resultaten visar hur förskollä-
rarna på båda förskolorna på ett nästintill "osynligt" sätt understödjer barnens 
samspel med resurser såsom hummanden, nickanden och olika kroppsliga po-
sitioneringar, vilket också möjliggör att barnen tillsammans kan lösa de utma-
ningar de ställs inför och som uppstår i de olika aktiviteterna.  
 
Av mina resultat framgår att digitala medier på förskolan Bäret tillskrivs en 
stor betydelse av de deltagande förskollärarna, framförallt i relation till barns 
lärande. Inför förskolan Bärets start av projektet hade till exempel både en 
verksamhetsplan utformats med tydliga mål för och förväntningar på pro-
jektet. Sheridan och Pramling Samuelsson (2003) menar att möjligheten att få 
tillgång till digitala teknologier handlar om demokratiska rättigheter och lik-
värdighet oavsett bakgrund och kön. I linje med Sheridan och Pramling Samu-
elsson framträder i min studie att barns demokratiska rättigheter lyfts fram 
som mål i formuleringarna i den verksamhetsplan som personalen använde för 
att motivera användandet av digitala medier på förskolan Bäret. Att förskolan 
ska vara likvärdig för alla barn vad gäller tillgången till och användandet av 
digitala medier blir tydligt i de etnografiska beskrivningarna (kap 5), vilket 
också ligger i linje med tidigare studier. I resultaten från båda förskolorna blir 
det också tydligt att förskollärarnas arbete med att integrera och använda sig 
av ett nytt medium, omfattar ett relativt komplext arbete i förskolans vardag. 
Förskollärarna gjorde löpande utvärderingar av arbetet i relation till styrdoku-
menten och en tydlig konsekvens av detta framträdde då deras arbetssätt om-
arbetades med anledning av att de upplevde att barnen på grund av konkurrens 
om de digitala medierna hamnade i konflikter med varandra. Med de detalje-
rade analyser som gjordes i kapitel 6 kan ändå konstateras att barnen anpas-
sade sig till omständigheterna och använde dem på ett fruktbart sätt. Resultatet 
visar samtidigt att förskollärarna även är kreativa i hur de planerar för och 
omförhandlar arbetet med de digitala medierna, liksom i de sätt som de deltar 
i barnens aktiviteter. De omprövar sitt arbete fortlöpande i relation till verk-
samhetsplanen och i diskussioner med varandra. De skapar även plats i verk-
samheten för barnens användande av den digitala teknologin och försöker för-
stå hur de på bästa sätt ska integrera surfplattorna i de vardagliga aktiviteterna. 
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Denna kreativitet kan vi även se i kapitel 8 i de sätt som förskolläraren orga-
niserar och iscensätter arbetet med filmberättelsen. Skantz Åberg (2018) lyfter 
i sin studie om barns digitala berättande hur lärare blir betydelsefulla i hur de 
stöttar och instruerar barnen. Detta medverkar också till hur barnens berättel-
ser tar form, vilket även ligger i linje med mitt resultat. I resultatet kan vi se 
hur förskolläraren erbjuder barnen på en mängd uppfinningsrika sätt att för-
hålla sig till filmen som medium. Exempelvis kan vi se hur förskolläraren i 
nära samarbete med barnen på ett kreativt drar nytta av och bygger vidare på 
de literacyhändelser som normalt sett ingår i förskolans vardag.  

 
De traditionella sagorna har visat sig användas flitigt av förskollärare i försko-
lor men viss kritik har förts fram gällande avsaknaden av att bearbeta och följa 
upp högläsningen (Damber m.fl., 2013). På förskolan Tornet kan vi se hur 
barnen ges möjligheten att delta i literacyhändelser såsom att skapa en anime-
rad film utifrån en traditionella saga. Utifrån tankar om bearbetning av ett läst 
innehåll skulle det filmskapande arbetet kunna ses som en bearbetning av den 
lästa versionen på ett flertal olika sätt. Langer (2005) använder begreppet fö-
reställningsvärldar och beskriver sådana som dynamiska uppsättningar av 
sammanlänkande idéer, bilder, frågor, förväntningar etc som vi tänker när vi 
tar del av upplevelser där man delar med sig av tankar och tolkningar (s. 23). 
Barns skratt och den humor som utvecklas för att få tillgång till digitala me-
dier, kan i relation till Langer (2005) även diskuteras i förhållande till att bar-
nen skapar olika föreställningsvärldar. I den filmskapande processen kan vi se 
hur barnen ges möjlighet att arbeta med visuella och auditiva formaspekter, 
exempelvis rörlig bild och ljud. Detta blir också intressant att fundera över i 
relation till Cekaite och Björk Willéns (2018) multimodala analyser av hög-
läsningspraktiker där barn skapar en mängd olika estetiska erfarenheter i sitt 
deltagande. Mina analyser visar också på vikten av att i detalj studera de sam-
mantagna multimodala resurser som används i samspelet mellan barnen och 
förskollärare.  
 
Genom filmmakarnas olika val av multimodala resurser och medier liksom de 
olika ställningstaganden de gör, kan man se barnens förståelse av hur filmbe-
rättelser byggs upp i deras arbete med filmberättelsens plot (Bordwell & 
Thompson, 2013). I förhållande till att utbildningen i förskolan nu ska ge barn 
möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digi-
tala medier kan förskollärarens kreativitet i hur han iscensätter det filmskap-
ande arbetet ses som en del i en sådan utbildning. Barnen ges exempelvis möj-
lighet att förhålla sig till filmen som en berättelse men även i förhållande till 
att vara den som berättar. Dessa aktiviteter synliggörs i resultatet som sam-
manflätade och överlappade. Bland annat när barnen arbetar med den litterära 
formen visar analysen att de ägnar sig åt praktiken att göra ett manus. Samti-
digt ramar förskolläraren in aktiviteten som kollektiv och uppmärksammar 
också barnen på att det är filmen som medium de har att förhålla sig till. Även 
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praktiken ”att skriva tillsammans” blir en användbar resurs. Medierat av det 
manus som skrivs ned av förskolläraren, hans blickar och de subtila gester han 
gör, såsom pekningar med pennan mot det nedskrivna, vägleder barnen att 
orientera sig mot arbetet med filmens manus. Ett liknande mönster genomsy-
rar hela den filmskapande processen och alla de formaspekter förskolläraren 
och barnen engagerar sig i.  

Barns kompetenser och literacyfärdigheter 
Arbetet med att införa digitala medier i förskolans vardag är som jag visar en 
för förskollärarna tolkande process, där de också behöver förhålla sig till olika 
aspekter såsom läroplan, lokala styrdokument, det antal digitala enheter de har 
att tillgå, hur barnens deltagande ska organiseras och vilka applikationer som 
skall väljas, etcetera. Allt detta transformeras till de förutsättningar barnen se-
dan måste förhålla sig till i sitt samspel med och kring digitala medier. I linje 
med tidigare studier framkommer även i mina resultat hur barnen både i spel-
aktiviteter, problemlösningsaktiviteter och filmskapande aktiviteter appropri-
erat en mängd olika kompetenser och literacyfärdigheter. 
 
Kompetenserna framträdde genom att barnen orienterade sig mot den pro-
blemlösning de hade att förhålla sig till och genom att de samtidigt upprätthöll 
samspelet sinsemellan klarade de även av att tolka och använda de symboler 
och bilder som var inkluderade i applikationen. Spink m.fl. (2010) studie visar 
bland annat hur barn när de söker information i sökmotorn Google använde 
sig av flertalet tekniska funktioner i sökaktiviteten på ett kompetent sätt. Bland 
annat hittade och använde barnen hyperlänkar, scrollfunktionen på musen och 
genom att klicka sig fram fann de olika symboler i sökmotorn. Liknande re-
sultat återfinns även i denna studie. Barnen visar färdigheter i att hantera själva 
teknologin, hur objekt ska dras över skärmen med fingret och i vilken följd 
detta ska ske. I det filmskapande arbetet synliggjordes även barnens visuella 
färdigheter i arbetet, de förstod hur karaktärerna i filmen och andra objekt 
skulle placeras på lämpligt sätt för att synas i kameran (jfr Marsh, 2006). Bar-
nens förståelse för filmberättandets form, arbetet med ploten, framkom likaså. 
Ett exempel på detta är hur barnen skapade berättelsen med en början, en mitt 
och ett slut (Bordwell & Thompson, 2013, se även Lindstrand, 2009). Även 
barnens förståelse för genren animation framträdde när de i de i arbetet med 
de cinematografiska formaspekterna arbetade med principerna för stop mot-
ion, det vill säga, att stillbilder om de sammanfogades i programmet de an-
vände, kunde skapa illusioner av rörelse. Marsh (2006) och Burn och Parker 
(2003) har visat att när yngre barn skapar animerad film är just förståelsen för 
själva animeringen den del av filmskapandet som barn upplever mest abstrakt 
och har svårast att förhålla sig till i arbetet. Mitt resultat stödjer detta. Mycket 
tid och mycket engagemang läggs av förskolläraren tillsammans med barnen 
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på arbetet med applikationen iMotion HD och att barnen ska förstå principerna 
för stop motion animation. Spink m.fl. (2010) visar att möjligheterna för barn 
att mer fritt utforska den digitala teknologin begränsas när en pedagog är när-
varande i digitala aktiviteter (ibid). I anslutning till att förstå animation visar 
mitt resultat att barnen själva också tillåts pröva applikationen iMotion HD 
utan att förskolläraren är närvarande. Ett av barnen visar då att hon genom 
sina handlingar gentemot de övriga barnen approprierat förskollärarens sätt att 
instruera dem i hur de tekniskt ska göra för att de ska skapa en illusion av 
rörelse, näst intill ordagrant. Här ges möjligheten att inte bara utforska appli-
kationen fritt när förskolläraren inte är närvarande. I resultatet kan man även 
se hur förskollärarens frånvaro öppnar upp för möjligheten för barnen att 
också lära av varandra (Melander, 2013; se även Evaldsson & Martin 2011). 
 
I avhandlingens inledning berörde jag de senaste ändringarna i förskolans lä-
roplan. Av ändringarna framgår att det numer inte råder någon tvekan om att 
digitala verktyg ska vara ett inslag i förskoleverksamheten. Förskollärarna ska 
ansvara för att barnen får använda digitala verktyg som stimulerar deras ut-
veckling och lärande på olika vis. De har även tillsammans med hela arbets-
laget ansvar för att skapa goda försutsättningar för att barnen utvecklar för-
måga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, 
tankar och idéer med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digi-
tala verktyg (Skolverket, 2018). Att barnen bör utveckla adekvat digital kom-
petens framgår också som ett tydligt område att fokusera på i förskolan. För 
att besvara studiens frågeställningar har jag använt mig av multimodal inter-
aktionsanalys och gjort detaljerade analyser av hur barnens handlingar får sin 
betydelse i interaktionen i användandet av de digitala medierna. Det sätt som 
barnen använder de beskrivna resurserna, det vill säga tal och skrift likväl som 
de auditiva, materiella, visuella och kroppsliga på, inom ramen för sin inter-
aktion, ger en förståelse för den bredd av repertoarer barnens digitala kompe-
tenser omfattar när man studerar det i situerade praktiker. De detaljerade ana-
lyserna av barnens handlingar gör det alltså möjligt att förstå de olika former 
av kompetenser och färdigheter som barn använder när de deltar i digitala ak-
tiviteter.  
 
Sammanfattningsvis, i resultatet framgår de sociala och kulturella förutsätt-
ningar som finns för barn att använda digitala medier i förskolan. Utifrån att i 
detalj ha närstuderat barns samspel med digitala medier i förskolans vardag 
kan jag konstatera att barns kompetenser och literacyfärdigheter görs gällande 
i en mängd handlingar som barnen utför i relation till övriga deltagare och de 
digitala medier som användes. Studien har, på samma sätt, visat hur barnen 
också är medskapare till hur de digitala aktiviteterna organiseras på förskole-
avdelningarna. Utifrån resultatet kan konstateras att de färdigheter och kom-
petenser som krävs för att genomföra digitala aktiviteter är en del av det kol-
lektiva arbete deltagarna utför i de interaktioner som hela tiden pågår. Vad 
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som omfattas av ”adekvat digital kompetens” behöver då alltså relateras till 
barnens användande av digitala medier ”in situ”. 
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English summary 

Interaction with digital media - Preschool children's participation in multi-
modal literacy practices 

Introduction 
This dissertation is about the interaction between preschool children, pre-
school teachers and digital media in the Swedish preschool. The dissertation 
focuses on children’s participation in activities involving digital media, as 
well as how digital media is integrated into children’s activities at preschool. 
Social competencies and literacy skills that children utilise in their interaction 
with digital media are also studied. 

 
Most Swedish municipalities have, in accordance with the general guidelines 
outlined in preschool steering documents, invested in digital technologies in 
preschools. As a result, the majority of preschools incorporate digital media, 
such as tablets, into their daily activities, although the way in which this tech-
nology is applied, varies (Nilsen, 2014, 2018; Kjällander & Moinian, 2014; 
Petersen, 2015, 2020; Walldén Hillström, 2014). Regardless of how it is uti-
lised, the presence of digital media has affected, and to a certain extent, mod-
ified, activities conducted by preschool teachers and children. 

 
Preschools adopted their first national curriculum in 1998. Since then, the 
Swedish National Agency for Education (Skolverket, 2018) has made modi-
fications to the curriculum, with the current version coming into force on July 
1, 2019. Among the revisions it contained, was a proposal in accordance with 
the Swedish government’s mandate to develop a national IT-strategy for the 
school system. Whilst changes to the curriculum were intended to strengthen 
and clarify preschools’ mission to develop children’s digital competencies, 
they did not, however, specify how the mandate should be implemented. Thus, 
it is largely left to preschool teachers to structure activities involving digital 
media. 

 
This dissertation builds upon previous studies that have looked at children’s 
interaction with digital activities within school and home environments. There 
is a need for further empirical studies focusing on how children interact with 
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each other when using different forms of digital media in specific educational 
contexts. This dissertation contributes to research into the opportunities and 
conditions created through children’s interaction with digital media. 

Purpose  
The purpose of this dissertation is to contribute empirical knowledge about 
how children use digital media in preschool. 

 
The following research questions are specified: 
 
• How is children’s participation in the interpretation of digital media in 

preschool organised? 
• What forms of social competency and literacy skills do children display 

in their interaction with digital media? 
• What cultural and social conditions affect children’s use of digital media 

in preschool, and how do these manifest themselves? 

Theoretical and analytical foundations 
Theoretically, this dissertation is based on a sociocultural approach where man 
is seen as a communicative, social, cultural and historical being who lives and 
learns in social and cultural contexts (Corsaro, 2011; Säljö, 2015). A theoret-
ical point of departure in this study is the premise that that children have 
agency, that is, the ability to independently act, interpret and reinterpret their 
lives (Corsaro, 2017; see also Cromdal, 2001). With regard to children's 
agency, my focus is on children's collective actions as they are formulated 
through interaction within specific social contexts. From Corsaro's (2017) per-
spective on children's agency, children are considered co-constructors of their 
own existence. In performing actions, children also interpret and understand 
their environment in different ways. With the concept of interpretive repro-
duction, Corsaro (2011) emphasises not only children's agency but also that 
children are worthy of study in their own right (as humans) under the same 
conditions with which we study adults.  The term interpretative relates to chil-
dren's creativity and participation with others in society. The term reproduc-
tion emphasises that children not only internalise the world, but actively create 
meaning around the culture in which they participate and interact (ibid). With 
each interaction, they have the opportunity to learn and appropriate, that is, 
to take knowledge and experience from other people, which is then reinter-
preted and applied to future situations (Rogoff, 1995; Säljö, Mäkitalo & Ja-
cobsson, 2011). In order for knowledge to become accessible to others, it 
needs to be clarified through language. Through language, we communicate 
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and formulate the world for each other. In this way, communication enables 
us to interact with our fellow citizens (ibid). In a sociocultural perspective, 
man is seen as a hybrid being; one which learns, thinks and works with the 
support of a range of cultural instruments. We utilise intellectual instruments, 
such as language, as well as various physical instruments in order to react and 
operate in our daily lives (Säljö, 2005, 2015, p. 93). The question of how man 
learns is thus linked to how we use specific artefacts in different social con-
texts. An artefact can alternate between utilisation as a physical object or being 
perceived as a symbolic artefact that mediates meaning (ibid, p. 92).  
 
The presence of digital media in children’s lives has facilitated discussion 
about what impact this has had on their early literacy (Flewitt, 2012). In this 
study, I explore some of the competencies and literacy skills that children use 
in their interaction with digital media. Literacy has traditionally referred to 
reading and writing skills. The Early Childhood Literacy (ECL) perspective 
also view literacy as social practices (Pahl & Rowsell, 2006; Street, 2003). 
ECL incorporates the first eight years of children's lives and contributes to a 
modern perspective, where both adults and children collectively participate in 
various literacy practices (Gillen & Hall, 2003). In order to understand these 
practices, focus is on the different, yet simultaneous semiotic resources that 
children use in their interpretation, meaning creation and interaction with dif-
ferent media, peers and teachers. These resources may be textual as well as 
auditory, material, visual, bodily or verbal (Goodwin, 2000; Kress, 2010).  
 
Ethnomethodology, studies in people's actions and the methods they use in 
order to create a shared common understanding (Garfinkel, 2014). In order to 
understand how social phenomena are fundamental to interactions between 
children, this dissertation uses an ethno-methodological approach to conver-
sation analysis (Cromdal, 2009). With this approach, one strives to incorporate 
the perspective of the participant (Cromdal, 2009; Goodwin & Goodwin, 
2004; Melander & Sahlström, 2010). The term participation is used in this 
dissertation in line with Goodwin and Goodwin (2004), who describe it as an 
analytical concept applied to the interactive tasks that both parties to an inter-
action, participate in. Participation encompasses even the material environ-
ment, specifically, the artefacts that participants employ during interactions 
(Goodwin, 2000). 

 
To understand interpersonal interaction, one needs to be able to describe the 
resources that people use in these social processes. Here, both language use 
and language as a social action play a central role (Evaldsson, Lindblad, Sahl-
ström & Bergqvist, 2001). For this purpose, I have chosen to use multimodal 
interaction analysis, which focuses on the combined semiotic resources people 
use to organize their participation and create meaning through interaction. I 
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am therefore interested in children’s collective actions as they apply to partic-
ipation in activities which incorporate digital media. Thus, it is about how 
children use digital media in situ, and how they process, interpret and respond 
to the actions of others in specific situations and social contexts (Hutchby & 
Moran-Ellis, 1998, p. 40). Children’s social competencies are evaluated based 
on how they negotiate, argue, and make use of available resources in the daily 
activities in which they participate (ibid). 

Method 
An ethnographic approach incorporating video was used to study children’s 
interaction with, and use of digital media at two different preschools. I spent 
a total of approximately 8 months at Bärets preschool and 3 days at Tornets 
preschool in order to participate in the children’s digital activities. Observing 
children as they engage in activities to development an understanding of how 
they organize their day, places this study in the field of video ethnographic 
research (Duranti, 1997). Against the background of research questions spec-
ified for this study, several data collection methods were engaged. In addition 
to video observation of participants, field notes were used to gain a deeper 
understanding of how children collectively perform daily activities. I have 
also conducted informal conversations with preschool teachers and docu-
mented various materials that preschools have adopted for use with digital 
media. 

 
From relatively broad foundations, the study has been gradually specified to 
focus on the interaction between children and teachers in activities where dig-
ital media constitutes a resource. For this reason, segments of the video foot-
age were selected for further analysis (cf. Heath, Hindmarsch & Luff, 2010). 
In the analysis of children’s actions and how they develop through interaction, 
particular interest has been directed toward multimodal resources such as ges-
tures, body movements, speech and looks, as well as material resources uti-
lised by children during their interactions. Recorded empirical material is rep-
resented in this study in the form of transcripts, which are a means of repro-
ducing the actions of participants. The method captures what participants ex-
press, both physically and verbally, as well as the way in which these actions 
are expressed (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2015). In order capture and 
demonstrate the participant’s physical actions, I have taken “frame grabs” 
from the video footage and redrawn them as illustrations. This enables the 
transcript to capture both spoken and embodied actions in context. 

 
In this study, ethical considerations were addressed in accordance with Swe-
dish research guidelines (Swedish Research Council, 2011, 2017). As the par-
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ticipants were under 15 years old, written consent was obtained from the par-
ticipant’s guardians (see Appendix 3). All guardians were also informed of the 
purpose of the study via information letter (see Appendix 2). It was also im-
portant to me to reflect ethically over the consent requirements in relation to 
direct contact with preschool-age participants. Whilst filming the children’s 
activities, I tried to be responsive to what the children expressed both verbally 
and physically about being filmed. I also made sure to ask the children before 
every filming opportunity if there was anyone that did not wish to be filmed 
(cf. Corsaro, 2011; Sparrman & Lindgren, 2003; Lindgren, 2012). All partic-
ipants were given fictitious names in the study and pictures contained in the 
transcript were illustrated to avoid identifying participants. 

Results 
The results of this study are presented in four chapters. In the first chapter, I 
give an ethnographic description of the preschool environment, activities in-
volving digital media, and daily activities at each of the two participating pre-
schools, Tornet and Bäret. The aim was to describe, with the help of empirical 
material, how activities involving digital media were organised within the var-
ious sociocultural contexts represented by the preschools. Evaldsson (2009, p. 
143) writes about the importance of ethnographic studies in enabling the con-
textualisation and interpretation of the social and cultural conditions that form 
part of children's everyday interactions. Ethnographic descriptions are pre-
sented against a backdrop of both challenges and opportunities for the pre-
schools involved, concerning integration of digital media into various activi-
ties.  

 
Chapter 1 emphasises the strategies that children employ in order to gain ac-
cess to ongoing digital activities, as well as those used to exclude and prevent 
others from participating. The analysis shows how children deal with the chal-
lenges inherent in the organisation of digital activities. The children actively 
relate to limited access to tablets by engaging in negotiations and arguments 
aimed at gaining access to activities involving tablets. The participants employ 
a number of strategies designed not only to gain access to ongoing digital ac-
tivities, but also to protect the interactive space. Negotiations on positions are 
ongoing and can be interpreted as a task which is constantly shaped through 
social interaction.The analyses in chapters 2 and 3 centre on how children en-
gaged in activities involving digital media manage and benefit from the insti-
tutional conditions that affect their participation (cf. Martin & Evaldsson, 
2012). Institutional conditions can create both opportunities and barriers to 
children’s utilisation of tablets.  
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Chapter 3 focuses on how children and teachers work together to solve issues 
arising when using applications on a tablet. The results highlight how chil-
dren’s participation is negotiated in relation to other children, teachers, and to 
the application in question. In the application "Pettson's Inventions", Pettson 
gives instructions involving a predetermined way for participants to place ob-
jects within the activity. In this way, the digital becomes an integral part of the 
children's interaction, which in turn influences their interaction with others, 
depending on how they react to the conditions contained in the game. The 
results showed that children employ a variety of skills when solving these 
tasks. The children are required to visually interpret the symbols and images 
required for the task, as well differentiate those that should be excluded. How 
children relate to each other is important, since communication and coopera-
tion are required in order to solve the task. 

 
Chapter 4 focuses on how children and teachers participate in different 
filmmaking literacy events and the practices that constitute the framework for 
this. Analysis focuses on the multimodal resources engaged by children while 
interpreting, creating meaning and interacting with different media while cre-
ated an animated film with their teacher. Multimodal resources include the 
textual, auditory, material, visual, bodily and verbal (Goodwin, 2000; Kress, 
2010). Children and teachers initially engaged with creating the literary form 
of the film, which involved ideas proposed by the children with regard to the 
script, actions and characters. In one of the preschools involved in the study, 
preschool teachers decided to let children base their film story on the saga of 
Snow White. Textual resources such as the book form of the fairytale were 
used in the initial construction of the script. The notepad used by the teacher 
became an important resource that also mediated activities involved in the 
filmmaking process. Through a combination of written and verbal contribu-
tions, the teacher created a common workspace from which to develop the 
script and central characters. 

 
After working with the literary form, another aspect of filmmaking comes into 
play - that of realising the visual aspects of the film’s form. In this example, 
the teacher used an animated film they previously produced as a resource, 
which became a subtle guide for the children. The teacher guided the children 
through verbal prompts, glances and gestures towards the animated film, thus 
reinforcing the importance of visual aspects as a resource in their filmmaking 
work (cf. Goodwin, 2000). Another example shows how the teacher prompts 
the children to reflect on the colour of modelling clay they use to represent 
their chosen characters. The teacher uses the metaphor “red as blood” as a 
resource to orient the children towards the fictional world from which the 
characters take form (cf. Klerfelt, 2007).  
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Whilst developing visual aspects of the film, such as modelling the characters 
in clay, the children were prompted to consider the spatial context of the story. 
For example, they realised that additional props were required, such as a castle 
or a forest, in order to depict the drama of the film. Children therefore identi-
fied meaningful scenography as necessary in order to represent the spatial con-
text of the story. The participant’s engagement with the cinematographic as-
pects of filmmaking consisted mainly of placing the camera in a suitable po-
sition in order to frame the constructed scene. Theoretically, cinematography 
forms a resource for how action is framed, and for drawing children’s attention 
to what is on and off the screen (Bordwell & Thompson, 2013). Cinematog-
raphy required significant engagement of both the teacher and children with 
the programme iMotion HD, as well as a basic understanding of the principles 
of stop-motion animation. Marsh (2006) and Burn and Parker (2003) have 
shown that when younger children create animated film, it is the understand-
ing of animation itself, that is, creating the illusion of movement, that children 
experience most abstractly and have the most difficulty relating to. Confirm-
ing this, the participants in this study spent a significant amount of time at-
tempting to grasp the principles of animation, explained by their teacher as the 
shifting of characters to create the illusion of movement. 

 
Auditory aspects form another significant component in filmmaking 
(Bordwell & Thompson, 2013). In this study, it entailed the teacher and chil-
dren developing the narrative voices required for the film. The teacher organ-
ised the task by recording the narrative voices of the children on a tablet. The 
programme uses a countdown function followed by a short tone when it is 
time to speak. In this way, the auditory and visual components form an inter-
woven multimodal resource that simplifies the act of recording narrative 
voices for the children. 

Discussion 

Children’s agency in interactions with digital media 
The creativity and ingenuity of the children and teachers when participating 
in digital activities was apparent throughout the duration of fieldwork in this 
study. The results demonstrate that children spend a significant amount of time 
attempting to partake in digital activities, as well as defending the interactional 
space once access is gained. According to Cromdal’s (2001) observations of 
children’s access to play, it is common for children to leave or attempt to enter 
structured play when adults are not involved. This supports my results, where 
children are observed making repeated attempts to gain access to tablets.  De-
spite repeated attempts using a variety of strategies, the children do not at any 
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point gain “ownership” of the tablet. How then, should this be interpreted? 
The results indicate that children’s use of a tablet becomes an exclusive activ-
ity, where the child positioned as the “owner” usually defends themselves 
from other children’s attempts to participate (cf. Cromdal, 2001). Often, the 
time allocated for use of the tablet is also limited. The children’s quest for 
access points to the social complexity of participation in digital activities. The 
time spend by children attempting to gain access can be understood as a form 
of interpretive reproduction, where children actively try to transform the con-
ditions that exist for their participation. 

Organising activities with digital media in preschool – a complex 
task 
Teachers at Bärets preschool consider the use of digital media as important 
contributor to children’s learning. Prior to their involvement, the staff at 
Bärets preschool had prepared an operational plan with clear goals and expec-
tations for the project. Sheridan and Pramling Samuelsson (2003) argue that 
the ability to access digital technologies involves democratic rights and equal-
ity, regardless of background and gender. In line with this argument, chil-
dren’s democratic rights feature prominently in the operational plan used by 
staff to motivate the inclusion of digital media at Bärets preschool. Teachers 
regularly evaluated activities associated with the project in relation to the op-
erational plan. One outcome of this was the modification of teaching methods 
when it emerged that children occasionally ended up in conflict with each 
other, due to competition over digital media. However, detailed analysis re-
veals that children adapt to these circumstances in a conducive manner. In 
addition, teachers are also resourceful in planning, renegotiating and partici-
pating in activities involving digital media. In her study of children's digital 
storytelling, Skantz Åberg (2018) highlights the importance of teachers in sup-
porting and instruction children, which in turn influences the formation of the 
children’s stories. My study demonstrates that teachers offer children a variety 
of inventive ways to relate to the film medium, whilst simultaneously and sub-
tly guiding children through their own involvement in the development of the 
film. It thus becomes clear that the work of teachers in integrating digital tech-
nologies in the preschool classroom is relatively complex. 

Children’s competencies and literacy skills 
Use of digital media is highlighted in the recently revised national curriculum, 
specifically with regard to providing children the opportunity to develop “ad-
equate digital competence” (Skolverket, 2018, p. 9). The literacy activities of 
younger children today are also closely associated with the use of digital me-
dia (see, for example, Rowsell & Harwood, 2015). Against this background, 
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one of the research questions proposed in this dissertation involves the com-
petencies and literacy skills that children utilise in their interaction with digital 
media. In line with Marsh's (2006) study, my results show that children ap-
propriate a variety of competencies and literacy skills in play, problem solving 
and filmmaking activities. These competencies develop through children ac-
tively engaging in problem solving whilst simultaneously maintaining inter-
action with their peers and teacher. Interpreting the various symbols and im-
ages incorporated in digital applications is also an important component of 
their digital literacy. This is demonstrated through handling of the technology 
itself, for example, dragging objects across the screen with their finger in a 
specific sequence. During filmmaking activities, the children demonstrat vis-
ual competencies in tasks which require the appropriate placement of objects 
in relation to the camera (cf. Marsh, 2006). These activities require children 
to grasp the principles of stop-motion animation as a means to create the illu-
sion of movement, as well as the notion of the story as a plot with a beginning, 
middle and end (see also Lindstrand, 2009). 
 
Detailed observation reveals that children’s competencies and literacy skills 
are displayed across a variety of actions performed in relation to other partic-
ipants and the digital medium. Similarly, this study demonstrates that children 
are also co-creators in the organisation of digital activities within the pre-
school environment. The competencies and skills required to participate in 
digital activities, form a part of the collective work undertaken by participants 
throughout the duration of the interaction. Therefore, what constitutes "ade-
quate digital competence" must be applied to children's use of digital media 
"in situ". 
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Bilagor 

Bilaga 1. Transkriptionsnyckel 
 

Tecken Betydelse 
° Tal med lägre röststyrka än omgivande tal 

 
(12 sek) Paus tal uttryckt i sekunder 

 
::   Förlängt vokalljud 

 
↑ Hög intonation 

 
↓ Låg intonation 

 
[    Markerar början av samtidigt tal 

 
((pekar)) ((transkriberarens kommentarer)) 

 
JA Tal med hög röststyrka 

 
(.) Mikropaus i tal 

 
Hjälp Tal med stark betoning 
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Bilaga 2.  Informationsbrev Bäret  
 

 
 

 
 
   

   
 
                         2013-03-27  
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

 
 
 

Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of Education 
 
Box 2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 
 

 
Till vårdnadshavare för barn på förskolan Bäret 
 
 
Jag heter Kristina Walldén Hillström och är forskarstuderande förskollärare i 
Gävle kommun. Mitt forskningsprojekt handlar om Förskolebarns 
meningsskapande och lärande med Ipads  i vardagliga praktiker. Jag är 
intresserad av att genomföra projektet på ditt/ert barns förskola.  
 
Syftet med projektet är undersöka förskolebarns meningsskapande och 
lärande i vardagliga i aktiviteter speciellt där ”Ipads” ingår. För att kunna 
undersöka barnens meningsskapande och lärande använder jag 
videodokumentationer av vardagliga aktiviteter på förskolan särskilt vid 
aktiviteter där Ipads ingår. Undersökningen kommer att pågå under 
vårterminen 2013. Arbetet kommer att redovisas i artiklar/rapporter och en 
licentiatavhandling. Alla namn kommer att tas bort och ersättas med 
påhittade namn, så att det inte är möjligt att känna igen vare sig enskilda 
personer, barn och förskollärare eller förskola. Allt material såsom 
dokument, originalfilmer, arbetskopior förvaras i ett forskningssäkert arkiv 
på Uppsala universitet. Ingen utanför den forskargrupp jag ingår i får således 
tillgång till det inspelade materialet. Undersökningen genomförs i enlighet 
med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning (läs mer på 
www.codex.vr.se).  
 
För att ett barn ska kunna få delta i undersökning behöver jag ditt/ert, dvs. 
vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas medgivande. Medverkan i 
undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Av den anledningen ber jag dig/er att fylla i bifogat intyg. 
 
Om du har några frågor kan du kontakta mig eller min huvudhandledare 
under min forskarutbildning, professor Ann-Carita Evaldsson. Uppsala 
universitet. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Kristina Walldén Hillström 
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Bilaga 3.  Intyg om samtycke Bäret och Tornet 
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Bilaga 4. Informationsbrev Tornet 
 

  

 

   
 
                         2013-03-27  
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

 
 
 

Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of Education 
 
Box 2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 
 

 
Till vårdnadshavare för barn på förskolan Tornet 
 
 
Jag heter Kristina Walldén Hillström och är forskarstuderande förskollärare i 
Gävle kommun. Mitt forskningsprojekt handlar om Förskolebarns 
meningsskapande och lärande med Ipads  i vardagliga praktiker. Jag är 
intresserad av att genomföra projektet på ditt/ert barns förskola.  
 
Syftet med projektet är undersöka förskolebarns meningsskapande och 
lärande i vardagliga i aktiviteter speciellt där ”Ipads” ingår. För att kunna 
undersöka barnens meningsskapande och lärande använder jag 
videodokumentationer av vardagliga aktiviteter på förskolan särskilt vid 
aktiviteter där Ipads ingår. Undersökningen kommer att pågå under 
vårterminen 2013. Arbetet kommer att redovisas i artiklar/rapporter och en 
licentiatavhandling. Alla namn kommer att tas bort och ersättas med 
påhittade namn, så att det inte är möjligt att känna igen vare sig enskilda 
personer, barn och förskollärare eller förskola. Allt material såsom 
dokument, originalfilmer, arbetskopior förvaras i ett forskningssäkert arkiv 
på Uppsala universitet. Ingen utanför den forskargrupp jag ingår i får således 
tillgång till det inspelade materialet. Undersökningen genomförs i enlighet 
med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning (läs mer på 
www.codex.vr.se).  
 
För att ett barn ska kunna få delta i undersökning behöver jag ditt/ert, dvs. 
vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas medgivande. Medverkan i 
undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Av den anledningen ber jag dig/er att fylla i bifogat intyg. 
 
Om du har några frågor kan du kontakta mig eller min huvudhandledare 
under min forskarutbildning, professor Ann-Carita Evaldsson. Uppsala 
universitet. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Kristina Walldén Hillström 
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Bilaga 5. Barnens filmberättelse 
 
  Barnens Snövitberättelse  
 
För att skildra barnens filmberättelse har repliker och ett urval av de bilder från de olika scenerna som 
replikerna hämtas från valts ut. Se nedan. 
 
-Det var en gång en drottning som fick ett barn och hon satt och stickade, så stack hon sig och det kom 
tre droppar blod. 
 
 

 
-Kungen gifte om sig till en ny hustru, som var väldigt kallsint och Snövit blev allt vackrare och 
vackrare. 
 

 
-Drottningen hade en magisk spegel som kunde prata och hon frågade Spegeln; spegel, spegel på 
väggen där säg vem som skönast i landet är. Spegeln svarade; drottningen skönast i landet är men 
Snövit är tusenfaldigt skönare. 
 

 
-Drottningen blev rasande arg och bestämde att en jägare skulle ta med sig Snövit ut i skogen. Jägaren 
tog med sig Snövit ut i skogen och lät henne springa fri. 
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-Snövit kom fram till dvärgarnas hus, sen kom dvärgarna hem. Dvärgarna fann Snövit sovande, hon 
vaknade och berättade vad som hade hänt. 
 

 
-Drottningen frågade spegeln igen - spegel, spegel på väggen där vilken skönast i landet är. Spegeln 
svarade; Snövit. Drottningen blev jättearg. Hon klädde ut sig till en gumma och gick till Snövit. 
 

 
 
-Hon gav snövit ett band och drog åt, Snövit föll ihop. Dvärgarna kom hem och räddade Snövit. 
 

 
 
Drottningen frågade spegeln igen - spegel, spegel på väggen där vilken skönast i landet är. Spegeln 
svarade; Snövit. Drottningen blev jättearg. Hon klädde ut sig igen och tog med sig en förgiftad kam till 
Snövit.  

 
-Snövit provade den och föll ihop. Dvärgarna kom hem och räddade Snövit.  
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-Drottningen frågade spegeln igen - spegel, spegel på väggen där vilken skönast i landet är. Spegeln 
svarade; Snövit. Drottningen blev jättearg. Hon klädde ut sig igen och tog med sig ett förgiftat äpple 
till Snövit.  
 
-Snövit smakade och föll död ner. Dvärgarna kom hem men de kunde inte rädda Snövit. 
 

 

 
-Drottningen frågade återigen spegeln. Spegel, spegel på väggen där säg vem som skönast i landet är. 
Spegeln svarade: Drottningen finast i landet är. 

 
-Dvärgarna la Snövit i en guldkista. En prins kom och blev förälskad i Snövit. Dvärgarna tappar kistan 
och äppelbiten föll ut.  
 

 
-Prinsen och Snövit gifte sig och den onda drottningen förvandlades till en svart boll och försvann. 
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