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Susanne är Fil. Dr och Förskollärarutbildare på Stockholms universitet samt forskar i didaktik med 

inriktning förskola och IKT. 

Under ett år har hon forskat om vad förskolebarn gör i den digitala miljön i ett projekt som heter 

AppKnapp-peka, lek och lär i förskolan. (www.appknapp.se och Facebook), i Tumba. Hon har använt 

videodokumentation som metod och har utgått från de teoretiska fälten – Socialsemiotik, 

Multimodalitet och designteori. 

Susanne har varit med i de olika sekvenserna med barnen och samlat data. Det hon har kunnat läsa 

ut av sin forskning, är att det sker flera inlärningar parallellt med den primära arbetsuppgiften, men 

blir ofta osynliga eftersom barnens arbete bara bedöms efter den givna instruktionen och allt det 

andra som skedde på vägen försvann… 

Tendenser som hon ser i empirin: 

- Plattan blir en deltagare i lek och aktiviteter, såväl inne som ute. 

- 1-2 åringar intresserar sig mest för ljud 

- 3-5 åringar intresserar sig mest för bilder. 

- Plattans design erbjuder samarbete och interaktion- allt händer precis när man gör det. 

- Pedagogisk dokumentation sker i stunden, enkelt och snabbt- likt Instagram. 

- Den snabba bildbaserade pedagogiska dokumentationen förändrar relationen hem/skola då 

dokumentationen i många fall når hemmet innan barnet kommit hem. Susanne påpekar att 

hon är fundersam över om detta är en bra eller dålig utveckling eftersom en risk kan vara att 

barnet förlorar sin röst, exempelvis att vara den som först får berätta om dagens händelser. 

Susanne berättar vidare att hon absolut inte tycker att små barn behöver en egen platta- tvärt emot. 

Om man har en platta på flera barn så uppmanar det just till interaktionen, samarbete och dialog. 

Den lockar även till lek och estetiska uttryck. 

Susanne har precis startat ett nytt projekt i Uppsala med betoning på språket som heter ”Plattan i 

mattan”. Forskningsmetoderna kommer i huvudsak att vara observationer i barngrupp på utvalda 

förskolor och fokussamtal med pedagoger och chefer i förskolan.  

 

http://www.appknapp.se/

