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Abstrakt 
Detta kandidatarbete handlar om hur skolan arbetar med digitaliseringen och hur de använder 

de digitala verktyg som finns. Det kommer handla om de övergångar digitaliseringen innebär 

för skolan och vad som kan vara hinder för skolan att digitaliseras. Kandidatarbetet kommer 

också ta upp vikten av vuxnas närvaro för de barnen som använder internet och blivit 

upprörda/besvärade av något som det sätt på internet. Den gestaltande delen av 

kandidatarbetet kommer att handla om barn som ännu inte börjat skolan. Barnen kommer att 

hjälpa till för att skapa sig en egen design på en applikation som de sedan skulle vilja 

använda. Barns vetskap om hur tekniken används är begränsad på ett positivt sätt som gör att 

de kan öppna upp för nya sätt att se tekniken. Barnen är villiga att använda tekniken och det 

spelar ingen roll om det skulle vara på ett papper eller digitalt. De gillar allra bäst närheten till 

vuxna när de får interagera med det som är framför dem. 
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Abstract 
This Bachelor Thesis is about how the school works with digitalization and how they use the 

digital tools that are available. It is about the transitions that digitalization faces that could 

prevent the school from becoming more digitized. The work will also address the importance 

of adult’s presence for the children's use of the internet and support them if they had a bad 

experienced on the internet. The output of the Bachelor Thesis will be about children who 

have not yet started school. The children will help to create their own design on an 

application that they would like to play with. Children's knowledge of how technology is 

used is limited in a positive way, that enables them to open up new ways to see the 

technology. Children are willing to use the technology and it doesn't matter if it is paper or 

digital. They enjoy the company of grownups when they interact with what's in front of them. 
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1. Bakgrund 
Varje dag ser vi exempel på hur människor använder sina digitala enheter och blir bundna till 

dem. Vi blir näst intill påtvingade att använda dem för att hänga med i utvecklingen och det 

sociala runt dem. Kommunikation ökar på nätet och det finns inte många människor som kan 

hålla sig utanför. Samhället erbjuder oss inget val mer än att följa med i den digitala 

teknikens utveckling av vad som anses vara framtiden. I artikeln Situated Knowledges: The 

Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, skriven av Donna 

Haraway (1988) beskriver hon cyborgs och detta gjorde att jag fick ett nytt synsätt på världen 

och oss i den. Vi börjar närma oss cyborgs som inte kan vara utan våra enheter i händerna. 

Varför låter vi oss förbindas med tekniken så att den blir en del av oss? Vi känner oss osäkra 

på världen med människor, vilket ger oss känslan av att vi aldrig är ensamma (Turkle, 2012). 

 

I artiklar har jag läst om digitaliseringen i skolan för att skapa en mer attraktiv skola för barn 

och ungdomar. Tekniken fungerar bra som ett verktyg för att lära sig och det finns de ingen 

tvekan om. Men vi måste få information utanför tekniken också, genom mänsklig kontakt. 

Digital teknik är en stor del av skolan och börjar komma ner i de lägre åldrarna, som till 

förskolan. Barn är uppvuxna med tekniken som vuxna skapat åt dem, och den används flitigt. 

Jag ser näst intill varje vecka något barn som är uppbunden till tekniken. Mina barn går på 

gymnastik varje vecka och ibland är det något äldre syskon som har följt med. De flesta 

syskonen som följer med är oftast också delaktiga i gymnastiken. Ett av barnens syskon har 

fått ta med sig sin surfplatta och sitter och tittar ner i den. Det finns många problematiska 

aspekter av detta. Ett exempel är att andra barn blir nyfikna på vad som händer på den 

digitala enheten istället för att vara med på gympan. Men också att barnet som sitter och 

använder surfplattan missar allt de roliga som händer i gymnastiksalen. Detta oroar mig 

samtidigt som jag vet potentialen av tekniken och hur den kan växa fram. Det är ändå vi som 

skapar världen som också behöver ta ansvar från den plats vi befinner oss (Suchman, 2002). 
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2. Frågeställning 
Hur kan jag som webbutvecklare skapa en brygga mellan analoga och digitala medel, som 

sedan kan användas av barn? 

 

3. Syfte 
Den digitala tekniken har blivit en viktig del för skolan och för att vi ska utvecklas 

tillsammans med teknologin. Är den digital tekniken ett måste i skolan eller håller tekniken 

på att slå ut de kreativa små individerna som växer fram genom våra barn? Kommer våra 

barn förstå att de inte behöver vara bäst på digital teknik? Många framtidsjobb kommer 

handla om digital teknik, men är tekniken viktigare än att fokusera på den värld vi lever i?  

Skolan använder sig av digital teknik IKT, Informations- och kommunikationsteknik. Hur går 

arbetet till med hjälp av digitala tekniken i skolan om du är lärare? Vem lär barnen om 

internet och hur det ska användas? Finns det både positiva och negativa aspekter av 

användandet av internet i skolmiljö? Vem har koll på barnen utanför skolan och deras 

internetanvändning? Vem bär ansvaret i skolan så att de digitala verktygen används på rätt 

sätt? Hur kan skolan i samarbete med föräldrar informera om hur vi kan hantera den digitala 

tekniken som utvecklas? 

Med alla dessa frågor vill jag som webbutvecklare vara med och skapa ett sätt att ge internet 

en annan mening i utbildningssyfte. Att skapa ett verktyg som skulle kunna hjälpa till och få 

våra barn att bli mer medvetna om världen vi lever i. Hur skulle ett sådant verktyg kunna se 

ut? Skulle detta verktyg också kunna fungera som ett lärande där man delar med sig av sina 

lärdomar och andra tar del av dem? Som Matt Ratto (2011) beskriver hur vi borde se tekniken 

”This is an aspect of our work that I would like to highlight. Ultimately, critical making is 

about turning the relationship between technology and society from a “matter of fact” into a 

“matter of concern.” ( s. 259). 
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4. Tidigare & Aktuell forskning 

Detta kapitel kommer handla om forskningsuppslag kring hur digital teknik används i skolan. 

Det kommer handla om hur användandet av den digitala tekniken används i skolan idag och 

vad som gör att det är svårt att implementera digitala plattformar. Det kommer också beskriva 

vikten av vuxnas delaktighet kring hur internet används och hur vuxna kan vara stöd för de 

som vill prata om vad som händer på internet.  

 
I en rapport som Internetstiftelsen (Alexanderson & Davidsson, 2015) gjort så framgår det att 

i stort sett alla elever har en dator idag och att 98% av eleverna i grundskolan använder 

internet i skolan för skolarbete.  57% procent av lärarna söker efter sin information på 

internet, i jämförelse med den övriga befolkningen i Sverige som ligger på 30% enligt 

Alexanderson & Davidsson (2015). Statistiken visar att internet blir vanligare i skolmiljöer. 

Per-Olof Erixon (2016), professor vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen på 

Umeå universitet, menar att skolan alltid varit kopplad till äldre teknologier. Med det menas 

papper, pennor, böcker och att skolan använder sig av nya tekniker inte är konstigt då vi gjort 

det i alla tider. Han skriver att från början var den digitala tekniken ett verktyg för att 

underlätta för lärare och göra saker effektivare. Han tar upp exempel på hur det skulle kunna 

underlätta när lärare ska skriva rapporter till föräldrar, skapa prov och ge eleven feedback 

snabbt, samt oftare.  

4.1. Digitaliseringen i skolan 
Informations- och kommunikationsteknik som IKT står för och den stora skillnaden mellan 

IT och IKT är K som står för kommunikationen mellan människor som möjliggörs genom IT 

(”Vad betyder IKT?”, u.å.).  

 

Per-Olof Erixon (2016) menar att för två decennier sedan används IKT som ett administrativt 

verktyg och inte i en inlärningsprocess. Lärare menar att det är viktigt att ta en kritisk attityd 

till att använda IKT och att utveckla lärandet så att man når nya, högre mål än vad man 

gjorde tidigare med traditionella metoder och material. Elever verkar inte uppnå högre 

lärande och mål med ny digital teknik. Lärare kan inte ha kontroll över t.ex. svenska språket 

som används på internet enligt Erixons (2016) undersökning. 

Många lärare i undersökningen Erixon (2016) gjort visar på att det finns en stor potential i 
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tekniken. Många menar däremot att den digitala tekniken inte är dålig, så länge den används 

på rätt sätt. Professor Rosamund Sutherland (2004) som jobbat med teamet InterActive 

Education: Teaching and Learning in the Information Age, menar att elever bara kan lära sig 

om världen genom att arbeta med dem som redan deltagit och känner till den. Hen menar att 

detta är ett av huvudmålen för skolan. Skolan ska ge elever sätt att se världen för att sedan 

bära det med sig hem. Hen menar inte att barn ska sluta lära sig utanför skolan, detta är också 

viktigt.  

Nyutbildade lärare idag och elever känner sig bekväma med att använda digital teknik medan 

de erfarna lärarna inte har samma förhållningssätt. Oftast handlar det om frustration när 

tekniken inte fungerar. Det är också kopplat till lärarens kompetens i tekniken och hur pålitlig 

tekniken är, menar Erixon (2016).  

Erixon (2016) nämner i sin undersökning att det också finns negativa aspekter av digital 

tekniken men överlag är de flesta nöjda och tycker den digitala tekniken är ett naturligt 

verktyg. De negativa aspekterna handlar inte om digitala tekniken som ett verktyg utan 

bristen på kompetenser för att kunna undervisa tillsammans med tekniken. En annan aspekt är 

att man är orolig för att skärmtiden har en negativ effekt på deras hälsa. I texten kommer de 

upp exempel när lärarna visar tydlig frustration över tekniken. Det är när de känner att de har 

låg teknisk kompetens i jämförelse med eleverna, vilket skapar frustration och leder till press 

på lärarna, samt oförutsedda krav från eleverna. Sutherland (2004) menar i sin uppsats att 

läraren har stor insikt kring hur verktyg används för ett ämnesområde. Vi kan inte förlita oss 

på att IKT gör detta arbete och att elever kan organisera sig själva. ”This is why much of the 

hype around e-learning is fundamentally flawed in that it fails to take into account the social, 

cultural and historical aspects of learning. It is also seriously misleads teachers who often 

think that they can devolve the responsibility for learning to ICT alone. (Sutherland, 2004, s. 

15)”  

4.2. Digital teknik i undervisning 
Både lärare och elever känner att det går fortare för dem att skriva på en dator än vad de 

skulle gjort om de gjorde det förhand. Kvalitén i skolarbeten ökar när man använder ny 

teknik. En del tycker det är lättare att få en struktur och komma igång med sitt arbete. Andra 

aspekter av vad elever tycker är bra är att de har allt samlat på ett ställe och slipper hålla koll 

på lösa papper. De tycker det är enklare att söka information än att sitta och läsa i böcker 

(Erixon, 2016).  



5 
 

 

I Erixons (2016) undersökning där han utgått från tekniken i ett ämne, svenska. Han menar 

att svensklärare inte känner i första hand ett tryck uppifrån, det vill säga politiskt, att de ska 

använda sig av digital teknik. Skulle det komma mer krav från politikerna skulle skolorna 

haft mycket bättre utrustning än vad de har, menar en lärare. Istället menar lärarna i 

undersökningen att det mesta trycket kommer från eleverna själva. De känner att de hanterar 

tekniken väl och är duktiga på det. Eleverna vill ha mer media i klassrummen än vad lärarna 

egentligen vill. Sutherland (2004) menar att alla lärare måste få en större förståelse för 

verktygen och de hjälpmedel som finns att tillgå. Erixon (2016) skriver att elever menar att 

skolan inte ska ta bort handskriften helt från skolan för då skulle man inte lära sig stava utan 

en dator, eller göra någonting utan en dator.  

4.4. Vuxnas påverkan av barns internetanvändningen  
I artikeln Vad nytt om barn och internet i Sverige? : Resultat från den europeiska 

undersökningen EU Kids Online som Cecilia Von Feilitzen, professor i Media and 

Communication Studies, School of Culture and Communication, tillsammans med professor 

Olle Findahl i media och kommunikationsvetenskap och Elza Dunkels, universitetslektor vid 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap skriver de om hur mycket föräldrar, lärare 

och kamrater lägger sig i barnens internetanvändning. Själva artikeln bygger på ett europeiskt 

forskningsprojekt där 25 europeiska länder deltog och ca 1000 barn från varje land i åldern 9-

16 år deltog, samt en förälder per barn. Syftet med detta projekt var att få konkret data på vad 

barn använder internet till och framförallt de risker som finns på internet. I artikeln har de 

kommit fram till att många föräldrar sätter regler för sina barns internetanvändning, men det 

är ingen skillnad på Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. Det har framgått att 

föräldrar i Sverige pratar med sina barn, och att sätta regler är vanligare än att övervaka 

barnens internetanvändning. Det är vanligare i andra länder i EU att man övervakar i 

efterhand vad barnen gjort och använder tekniska restriktioner. De menar att föräldrar i 

Sverige inte är lika kontrollerande som i andra länder men att Sverige är mer restriktiva när 

det gäller yngre barn. Däremot så ökar lärarens inblandning mer och mer i 

internetanvändningen ju äldre barnen blir. Många barn i undersökningen menar att lärare 

blandar sig i deras internetanvändning (von Feilitzen, Findahl, & Dunkels, 2011).  
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Det som framkommer i artikeln när det gäller föräldrars, lärares och kamraters inblandning i 

barns internetanvändning är att det kan bidra till en ökad användning av allt det positiva som 

finns på internet. von Feilitzen, Findahl, & Dunkels (2011) menar att deras undersökning 

visar att vänner, föräldrar och lärare är något barnen vänder sig till när de blivit 

upprörda/besvärade. De menar också att barnen blir mer medvetna och lär sig att ”försvara” 

sig mot saker de inte gillar på internet, efter att de varit med om det för första gången.  

Det kan ju mycket väl vara så att om ingen (förälder, vän, lärare m fl) hade blandat sig i på 

förhand, skulle fler barn ha blivit oroade/upprörda av något på internet det senaste året än 

vad undersökningen nu visar. Men detta är en längre process som undersökningen inte kan 

svara på (eftersom den utförts vid ett tillfälle och inte longitudinellt, dvs med samma barn 

under en längre tid). (von Feilitzen, Findahl, & Dunkels, 2011, s. 78) 

I forskningen ovan ligger fokuset kring hur viktiga lärare är för att barnen ska utvecklas och 

bli små kunskapsfrön. Det handlar inte enbart om att använda tekniken utan också om hur 

lärare kan vara stöd för allt som sker och står om på internet. Skolans vikt av att lära sig 

källkritik kan vara viktigt för det digitala samhället. Det finns mycket fakta på internet som 

egentligen behöver granskas. Lärare har en stor potential att påverka barn och deras 

användning av internet i skolan (von Feilitzen, Findahl, & Dunkels, 2011).  

I forskningen kan vi läsa om hur stor vikt vi lägger på att använda oss av olika digitala 

enheter idag och hur viktig del det är för skolan. I min strävan att göra digital teknik till något 

mer än en plattform för skolan som kan bidra på något sätt har min slutsats blivit att det finns 

redan massor av saker som utvecklas för skolan. Att hitta en ingång här är svårt och därför 

kommer min fortsättning handla om barnen som inte börjat skolan ännu. Dessa kan hjälpa 

mig att förstå vikten av deras delaktighet i utvecklandet av en applikation. Barnen har inte 

kommit in i skolsystemet och blivit påverkade av de applikationer som används där.  
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5. Metoder 

I detta kapitel kommer jag gå igenom processen för att skapa en applikation med hjälp av 

barn som designers. Genom att ta hjälp av barnen i processen för att skapa en applikation till 

sin egen målgrupp kan jag förstärka barnens upplevelser i applikation. Det är inte säkert att 

barnen ser designen på samma sätt som en webbutvecklare. Min syn på hur en applikation 

skulle kunna se ut kan skilja sig helt från barns tankegångar. Kan barn som ännu inte är 

påverkade av tekniken uppleva gränssnittet på ett annat sätt. Barnen känner inte till de 

begränsningar som kan finnas i den digitala tekniken för att fungera i deras verklighet.  

5.1 Vad handlar gestaltningen om? 

Barn har så mycket att berätta och de flesta barnen idag har någon form av digital teknik i 

hemmet som de kan nyttja. Oftast är den digitala tekniken en surfplatta. Det finns forskning 

som visar att barn i de lägre åldrarna har lättare att förstå och hantera en surfplatta än en dator 

(Geist, 2012). Därför kommer applikationen att byggas med utgångspunkt i första hand att 

fungerar på en surfplatta. Tanken är att barnen ska skapa innehåll för applikationen av olika 

medieformer och dela deras berättelser kring innehållet. Med olika medieformer menar jag 

foto, ritade bilder, video och ljud.  

 

Det finns ett uttryck som heter Play Therapy (Friedrich, 2008) som hjälper barn att berätta om 

olika händelser de varit med om. Detta är ett bra sätt att låta barn som inte ännu har det 

verbala talet förklara olika trauman de varit med om. Barn kan också berätta genom sin 

kreativitet, som t.ex. rita, måla, skulpturer, dramatiska lekar som rollekar. ”A coherent 

narrative reflects the child’s ability to make sense of life experiences.” (Friedrich, 2008, s. 

210) 

 

Enligt Barnes (2002) kan barn berätta genom att rita för att förklara.”Their early art provides 

them with a personal language which describes the world they live in through the shapes and 

symbols they make when they draw.” (Barnes, 2002 s. 1)  

I artikeln ”Creative and innovative e‐learning using interactive storytelling” (Asmaa Alsumait 

& Zahraa S. Al‐Musawi, 2013) skriver de att med hjälp av berättande kan vi låta barn dela 

med sig av sina idéer och tankar.  De menar också att det uppmuntrar till inlärning och god 
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kommunikation och kreativt tänkande. Genom att återberätta historier och delta i mindre små 

grupper skapar sätt att lära sig kommunicera och bygga upp relationer.  

 

Berättande är något som sker dagligen på olika sätt genom en massa olika 

kommunikationssätt. Det kan vara allt från olika artefakter (Nationalencyklopedin, u.å.) som 

har en historia bakom sig eller framför sig. Att bygga en digital plattform som bygger på 

berättelser skapar potential för nya berättelser att uppstå. Det handlar om att låta barn dela 

med sig av sina situerade kunskaper (Haraway, 1988) till andra. På den platsen de befinner 

sig på för att kunna sprida sina ideér samt låta andra se dem och skapa sina egna. Med hjälp 

av olika medier kan berättelser berättas och därför vill jag ta med så många medieformer som 

möjligt i applikationen.  

 

Vad är en berättelse och vem bestämmer vad en berättelse kan vara i en applikation? Det 

finns ingen som bestämmer vad som ska berättas eller vem som ska berätta det i 

webbplattformen. En berättelse kan vara allt från fantasin till barnens verklighet om hur 

världen fungerar. Barns berättande är något som hjälper till och skapar ett bredare sätt att se 

världen. Om barn skulle få bestämma eller hjälpa oss att skapa världen skulle applikationen 

kunna vara till grund för hur något kan skapas. Det är vi vuxna som oftare borde lyssna på 

barnen om hur världen ska se ut. I min gestaltning vill jag låta barnen synas och ge oss 

vetskap om hur de uppfattar saker. Barnen vet och hör mycket av oss och lär sig genom oss.  

 

Applikation skulle kunna vara en plats där kreationen genom våra barn kommer fram. Detta 

för att sprida deras kreativa kunskap till andra barn som tänker på samma sätt eller helt 

annorlunda. Det är oftast utvecklare och designers för applikationer som bestämmer hur saker 

ska placeras i applikationer. Jag vill skapa en applikation som bygger på barns uppfattning 

och delning av kunskap. Den digitala tekniken används hos barn i lägre ålder och barnen är 

oftast vana vid att använda den. Bästa sättet att skapa en applikation som barn själv ska 

använda är enligt (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006) att ta med barnen i processen, 

vilket är till skaparens fördel.  

 

Jag har insett att människor alltid kommer vara i behov av berättande för det sker så väldigt 

ofta. I min gestaltning har jag valt att fokusera på barns berättande. Barn vill så gärna att vi 

lyssnar på deras berättelser. Fantasin hos barn är näst intill obegränsad. Barns fantasi kan 
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också vara deras uppfattning om verkligheten. Med detta menar jag att det finns mindre 

begränsningar för hur de uttrycker sig eller hur de tänker. Enligt förskolebarnen på 

avdelningen Måsen (Bellevue förskola, 2017) jag har pratat med så har jag förstått att det har 

varit väldigt roligt för barnen att berätta hur de tänker kring olika saker.  Detta har fått mig att 

förstå att barnen värdesätter vuxnas lyssnande väldigt mycket.  

5.2 Designmetoder 

I en artikeln Bluebells: A Design Method for Child-centred Product Development beskriver 

Kelly, Mazzone, Horton, & Read (2006) hur det oftast går till när utveckling av interaktiv 

design för barn anpassas efter barnen. De menar att många andra har kommit fram till att för 

att utveckla något för barn ska barnen vara med i utvecklandet.  

För att förstå vikten av vad bilder har för betydelse för oss människor kom jag i kontakt med 

artikeln Bilder lugnar och förklarar för barn i vården av Jan Kallenberg (2015). Artikeln 

handlar om barn med funktionsnedsättning men det är inte väsentligt för mig, utan det viktiga 

är själva synsättet att berättande sker genom bilder kan vara ett verktyg för förståelse.  

 

I en artikel som Kallenberg (2015) skrivit för 1177 förklarar hen om vikten av att använda sig 

av bilder som metod för att förklara. I reportaget intervjuar Kallenberg Gunilla Thunberg som 

berättar att vi känner oss otrygga inför oförutsedda situationer. Thunberg arbetar på enheten 

DART, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där hen arbetar med frågor kring kommunikation 

med personer med olika funktionsnedsättning. Hen menar att otryggheten kan motverkas för 

barn men även för vuxna genom att få se bilder innan besöket på sjukhus som exempel. Hen 

menar att barnen hade mindre ont när de visste vad som skulle hända i förväg. Även ifall du 

får information i text om att du inte ska äta i förväg så har många svårt att förstå. Då kan en 

bild med mat på och ett kryss vara ett sätt att tydliggöra detta.  

 

Barn på sjukhus har också fått prova en så kallad schemabok. Den har bilder fastsatta med 

kardborreband. I boken visas alla moment som ingår när barn till exempel ska sövas. Stegvis 

kan barnet ta bort bilderna. Hen ser vad som är gjort och vad som är kvar. På detta enkla sätt 

kan både föräldrar och barn ha kontroll och vet precis vad som kommer att hända. På näst 

sista bilden är det en glass och sista bilden föreställer ett barn som vinkar hej då. 

(Kallenberg, 2015) 
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Thunberg menar i artikeln att föräldrar kan använda sig av metoden ritprat där du som 

förälder ritar på ett liknande sätt som en serietidning. Hen beskriver att vuxna blir tydligare 

och långsammare på att förklara när ritprat används. Thunberg är själv förälder och använder 

denna metod på sin son som är autistisk. Om hen inte skulle använt sig av bilder skulle sonen 

frågat en massa frågor istället. Genom att rita steg för steg över vad som kommer hända 

förstår barn bättre.  

 

Vidare menar Thunberg att bilder ska vara så naturtrogna som möjligt. Hen menar att barn 

har lättare att identifiera sig med en avbild av ett barn än ett djur. Fotografier kan vara bra 

men de är oftast väldigt detaljrika. Oftast är det effektivare med konkreta bilder som visar 

steg för steg vad som kommer hända. Genom att rita obehagliga saker som t.ex. en bild på en 

spruta för att förbereda inför kommande sjukhusbesök och då kommer det inte som en 

överraskning. Hen menar att det är bra att barn får känslan av kontroll. ”– Ett barn börjar 

tolka bilder redan innan det fyllt ett år. Ta pekböcker som exempel. Bilderna hjälper barnen i 

samspelet med vuxna, man pratar om det som är på bilden, förklarar Gunilla Thunberg.” 

(Kallenberg, 2015). Med denna artikel kan jag se potentialen i en applikation som har olika 

medier att visa för barn. Där barn tillsammans med vuxna kan publicera deras berättelser och 

se varandras berättelser.  

5.2.1 Material Design 

Inför första workshopen hade jag ingen form av planering, utan barnen fick berätta för mig 

hur de tänker. Tanken var att jag ställer frågor till barnen där de berättar för mig hur de tänker 

kring frågorna med hjälp av bilder. 

Jag skapade en design med hjälp av Material Design (”Introduction - Material design”, u.å.). 

Material design är en designstruktur för applikationer till digitala enheter och är byggd av 

Google (”Material Design”, 2017). Google menar att deras material design är lik vanligt 

papper och bläck. Det finns fysiska ytor och kanter, och skuggorna i designen ger den mer 

liv. Det är denna designen vi idag kan finna på många av Googles olika tjänster som t.ex. 

Gmail, Youtube, Docs med många fler.  

 

Genom att använda Material design till applikationen kan jag efterlikna verkligheten men 

också använda mig av en design som barnen redan använder och känner till. Jag använde mig 

av barnens gestaltningar för att skapa en design tillsammans med Material Design. När jag 
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skapade designen tänkte jag mig en surfplatta då de flesta barn idag har tillgång till en 

surfplatta hemma.  

5.2.2 Bluebells Design Methods 

Metoden som har utvecklats av S Rebecca Kelly, Emanuela Mazzone, Matthew Horton, Janet 

C Read (2006) från University of Central Lancashire, Preston, Lancashire, England och 

bygger ursprungligen från en barnlek. Leken har en tillhörande ramsa: 
”In and out the dusky bluebells 

 In and out the dusky bluebells 

 In and out the dusky bluebells 

You are my master” (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006, s 363) 

 

Det finns tre steg som hör till metoden Before Play, During Play, After Play1 (se Figur 1). 

Första steget handlar om att du som vuxen skapar en design och tar till dig fakta. During play 

är här barnen kommer in och får hjälpa till. After play är också här enbart den vuxna som 

sammanställer det två första stegen och skapar prototyper. 

 
Figur 1, Bluebells Design Method (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006, Figure 3) 

Before play 

Before play är första steget där designern eller teamet identifierar behovet för en kommande 

produkt. I detta steget skriver man en lista med kravspecifikation och vad för teknologi man 

ska använda. Det kan också förekomma att man gör sketcher. (Kelly, Mazzone, Horton, & 

Read, 2006) 

                                                
1Det finns ingen bra översättning från engelska 
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During play 

Detta steget är när barnen kommer in för att samla in idéer. Detta steget är också indelat i 

olika barnlekar: I-Spy, Hide and Seek, Tig och Blind man’s bluff. (Kelly, Mazzone, Horton, 

& Read, 2006) De olika delarna har olika tillvägagångssätt att samla in data för att skapa en 

design. Vissa delar kan göras flera gånger eller inte alls användas och ordningen spelar ingen 

roll.  

 

I-Spy - går ut på att samla information där man observerar barnen i kontexten av 

applikationen. Barnen är ovetande av att de skapar ett projekt och utforskar möjligheterna 

själva (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006). 

 

Hide and Seek – I denna leken samlas innehåll in till sin applikation eller produkt. Innan 

arbetet börjar i denna fasen berättar man för barnen om produkten genom bilder och 

berättelser. När själva arbetet startar början man med Hide, och där skapar barnen en lista 

med ord som de förknippar med det som visats för dem. I andra delen Seek så visar man 

barnen en wireframe och ett blankt papper där barnen kan lägga till innehåll själva. Nu skapar 

barnen en egen bild av hur de skulle tycka de skulle se ut och hur de skulle skapa den genom 

sina egna kunskaper och det de känner till sedan innan. (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 

2006) 

 

Tig – Är delen för att samla information om navigering och kontroll. I denna del blir också 

barnen presenterade en kontext men också presenterade för hur man hittar genom kartor eller 

webbnavigering. Barnen får se olika scener från applikationen och blir tillbedda att placera ut 

olika artefakter. De får också visa hur de skulle ta sig till olika platser. Denna delen är för att 

ge designern möjlighet till att se hur navigeringen kan fungera genom gränssnittet. (Kelly, 

Mazzone, Horton, & Read, 2006) 

 

Blind Man’s Bluff – Denna delen är till för att ge en känsla för hur gränssnittet skulle kunna 

vara. Detta för att också se att barnen inte fastnar på ett ställe eller bland visuella delarna. 

Denna delen gör barnen i par där det ena barnen föreställer sig applikationen och den andra 

ritar. Den som ska föreställa sig ska blunda och förklara hur det ser ut och fungerar. Det 

andra ritar vad som beskrivs till ett gränssnitt. (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006) 

After play 
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I denna delen är det designens tur att sammanställa och skapa designdokumentet för att sedan 

skapa en prototyp. (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006) 

5.3 Genomförande  

Bluebells Design Methods 
För att använda mig av Bluebells har jag tagit hjälp av förskolebarn på Bellevue förskola för 

att vara med i designprocessen. Jag använde I-Spy och Tig från During play (Kelly, 

Mazzone, Horton, & Read, 2006) i en grupp av sex barn i åldern 3-6, för att det inte fanns tid 

till de andra och barnen är för unga för att kunna utföra delar av Bluebells på kort tid. Under 

mina workshops har jag valt att använda mig av I-Spy som metod för att låta barnen skapa 

innehåll åt en applikation. Detta för att barnen inte bara ska skapa designen, utan de ska skapa 

innehållet också. Förklaringen jag gav barnen till detta var att jag ville att de skulle rita och 

sedan förklara för mig vad de hade ritat. Efter detta använde jag mig av Hide and Seek där 

jag gav barnen möjligheten att skapa sin egna ”Ipad-app” genom att ge dem ett A3-papper 

med utskriven Ipadram. 

 

During play -  I-Spy 

Genom att låta barnen i denna delen vara ovetande om varför de ritat bilder kunde jag 

övervaka deras process. De fick till uppgift att rita bilder för att sedan berätta för mig vad det 

skulle föreställa. Barnen var inte medvetna om att jag skulle bygga en sorts applikation i detta 

läget som deras bilder sedan skulle användas till. Barnen uppskattade mycket hur jag tog mig 

tiden att lyssna på de berättelser och fiktiva karaktärer de skapat. Barnens fantasi var något 

som gjorde att de ville visa mig andra bilder som de ritat tidigare som betydde något. Det var 

under denna processen att jag lade märke till hur den vuxnas kännedom om hur barn berättar 

kan vara till stor hjälp för deras utvecklande. Även fast barnen är små ska inte deras 

kompetens underskattas. Barn lär sig snabbt och är väldigt smarta. Barnen tar till sig mycket 

från olika medier och från oss vuxna. Precis som Sutherland (2004) beskriver vikten av 

vuxnas kunskap om hur världen fungera. Hen menar att det är vuxna som varit i världen 

längst och därmed kan lära ut hur världen faktiskt fungerar från sina erfarenheter. 
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Första workshopen 

Denna workshopen handlade om att skapa innehåll. Barnen tyckte att det var intressant och 

ville berätta vad de skapat. De ville även visa bilder på sådant som de gjort tidigare, och inte 

enbart bilderna de skapat under denna process (se Figur 2). Lärdomen av detta är att barn har 

mycket att berätta för oss vuxna om saker de varit med om eller hur de tror att saker skulle 

kunna fungera.  

 
Figur 2 Berättande 2017-04-12 

Andra Workshopen 

Inför andra workshopen var tanken att varje barn skulle få designa innehållet till sin egen 

surfplatta och det kändes som rätt enhet för barnen att relatera till. Fast detta är del två så 

börjar denna delen med metoden I-Spy, där jag låter barnen skapa sin egen navigation eller 

upplägg. Det som sker är att barnen får skapa ett eget gränssnitt till sin surfplatta där de kan 

navigera i sina bilder.  

 

Under denna workshopen blev sex barn tilldelade varsitt A3-papper med Ipadram och de 

bilder som de hade ritat veckan innan. Många barn uppskattade att se sina bilder och att skapa 
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en egen Ipad (se Figur 3). 

Många av barnen ville göra 

egna bakgrunder på sina Ipads. 

Jag fick känslan av att det 

skulle kunna ge dem en mer 

personlig Ipad. 
 

 

Figur 3 Design Process 2017-04-21  

 

During play - Tig 

Efter detta använde jag mig av Tig för att be barnen visa mig hur en navigering skulle 

fungera eller hur ett grafiskt upplägg skulle kunna se ut. De fick bilderna som de skapat från 

tidigare workshop och fick placera dem på sin Ipad. Det var tre barn som hade surfplatta 

hemma som de använder sig av. Barnen fick också tillåtelse att rita på surfplattorna om de 

ville det.  Detta var mycket uppskattat och barnen ville skapa sina egna designade surfplattor.  

De gjorde egna bakgrunder och bilderna som de lade in var oftast bilder som var en sorts 

genväg till en annan applikation. De ville även berätta för mig hur de olika bilderna hörde 

samman. Under workshopen fick jag vetskap om hur viktiga vi är för barnen och hur vi 

medverkar i deras tillvaro genom att enbart vara stöd. Endast genom att vara där så har vi 

gjort något för barnen. 
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Figur 4 Gestaltnings Plattan 

Enligt bilderna (se Figur 4) ser det ut som en digital utställning av massa egendesignade 

Ipads. Barnen tyckte det var kul att använda sig av sina bilder för att sedan applicera dem och 

skapa en sorts berättande serie. Det blev nästan som ett sorts flöde där barnen sedan berättade 

för mig vilka delar som var vilka och hur det fungerade. Ett barn berättade för mig att det är 

ett flöde och att de olika bilderna är olika spel som är hen har valt lägga där. Med detta i 

ryggen ser jag hur ett gränssnitt för en kommande Ipad för barn skulle kunna ha för sort 

gränssnitt. Det som skulle kunna efterforska i detta är hur personliga dessa enheter egentligen 

är för barnen. Jag vet att man kan anpassa sina surfplattor, men barn verkar vilja göra dem 

mer personliga genom egna bilder.  
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Figur 5 Prototyp 1 

After Play. Efter workshopen där barnen fick skapa sin egen surfplatta blev resultatet som på 

bilden (se Figur 5). Barnen lade bilderna i den ordning de ville att de skulle vara. 

Applikationen blev ett digitalt plank med bilder. Vad som gjorde att de fick den strukturen 

var de förvalda teknologierna, vilka skulle kunnas bytas ut för att få en mer personlig touch 

på det hela. Detta för att barnen ska få en mer personlig applikation.  

 

För att skapa en applikation som skulle efterlikna en applikation för mobiltelefoner har jag 

valt ut teknik som fungerar på många olika enheter. För de visuella delarna som syns har jag 

valt att använda Angular 2, Bootstrap och Idela.se API. Jag använde Angular för att det skulle 

hjälpa mig att skapa en applikation fortare och hantera data åt mig. Genom att använda mig 

av ett ramverk slapp jag bygga en egen plats för att spara min information.  
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6. Slutsatser & Diskussion 

I metoddelen beskrivs vad jag har gjort. I detta kapitel kommer jag ta upp de sakerna som 

påverkade mina val och varför jag gjorde vissa val. Ett av mina val var att lämna skolan och 

gå vidare för att lägga fokus på barnen och deras kreativitet.  

6.1 Skolan 

När jag startade min efterforskning i skolan och allt som finns där hade jag knappt några 

förkunskaper om hur användandet av digital teknik såg ut. I mitt sökande på olika 

skolrelaterade saker som har med digital teknik att göra hittade jag olika förslag som kommit 

in till riksdagen, hur skolan ska utvecklas med tekniken framåt. Men politiska beslut tar lång 

tid och har oftast en lång process. Politiker har oftast en bred bild av vad som behövs t.ex. i 

framtiden med arbetskraft och vad som kommer användas. Med det sagt menar jag inte att 

politiker har fel i sin bild av att se världen utan snarare att vissa saker borde analyseras på 

djupet. Vi är människor som är påväg att bli cyborgs (Haraway, 1988), som tar hjälp av 

tekniken att tänka. En del saker är bra men är det verkligen bra att vi kommunicerar mer med 

varandra på nätet än i verkligheten? 

 

Under första tiden av kandidatarbetet var jag bestämd över att jag skulle arbeta mot skolan 

och utforska den världen. Det visade sig att det var lättare sagt än gjort. Att arbeta in ett 

digitalt system i skolan tar många år av arbete för att få alla till att använda det. Hur ska jag 

kunna påverka den världen med knappt 20 veckor på mig? Det var svårt att finna en ingång 

till hur jag skulle få någon form av gestaltning att fungera för skolan. Jag menar inte att de 

system de använder är dåliga eller är föråldrade. Det verkar snarare som att de vill ligga i 

framkant när de gäller tekniken. Ett exempel på detta är att från första klass har elever 

tillgång till sin egen dator. Dessa datorer är oftast Chromebooks och med detta använder 

skolan redan från första skolåren mycket av Googles appar enligt Petra Johansson (personlig 

kommunikation, 8 mars 2017) IKT-Pedagog i Karlshamn kommun.  

Det händer en hel del inom digitalt lärande och i en intervju med Niclas Melin  (personlig 

kommunikation, 23 januari 2017) projektledare på NetPort Science Park berättar han om 

deras projekt i ämnet. Ett projekt som NetPort Science Park driver heter CeSam Blekinge. Ett 

av fokusområdena har varit skola och det har varit tre olika insatser. Ett sådant finns idag på 

Stenbackaskolan, där det finns 3D skrivare och lite annan teknik. Detta för att prova på ny 
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teknik. En annan instans var att bygga något som hette Regionalt digitalt pedagogiskt 

centrum som var någon form av kompetenspool för Blekinge.  Det ligger ett förslag på att 

starta detta i Ronneby. Det är till för att förändra och stötta för fortbildning menar N.Melin 

(personlig kommunikation, 23 januari 2017). 

 

N.Melin (personlig kommunikation, 23 januari 2017) är den som driver Digitala lärmiljöer 

och det kommer att byta namn till Ed-tech. Detta startade för 3 år sedan. Det handlar om 

Skola, Digitalisering, lärande där NetPort Science Park kommer in för att bidra med det som 

de står för, vilket är samhällsnytta och tillväxt. NetPort Science Park formar något som heter 

Edtech Southeast Sweden för att skapa ett innovationsnätverk för just teknik för lärande. 

Både för pedagogiska och de administrativa delarna. Här har NetPort med Högskolan 

Kristianstad, BTH, Karlshamn kommun, Karlskrona, NetPort Science Park , Krinova, Blue 

Science Park och BBI. Detta kommer att starta någon gång under våren och vi vill ut och ta 

denna positionen nu under våren, menar Melin. NetPort vill bli snabbare på att identifiera ett 

behov i en lärsituation och få fram en lösning som kan skalas ut. Detta kommer göras genom 

att köra konkreta projekt. Det finns något som redan är igång på högskolan i Kristianstad för 

att utbilda specialpedagoger.  

 

Melin menar att det är en fördel att det finns en närhet till företaget Skolon som redan 

samarbetar med olika skolor i Sverige. Det ger projektet en fördel att ha den närheten och att 

de är i skolsystem som finns och används, menar Melin. Genom denna intervjun fick jag 

vetskap om att det händer en massa kring de frågor jag själv velat arbeta med mot skolan. Det 

är många inblandade i det som utvecklas framåt för att stärka de områden som kommer 

behöva stärkas i framtiden. Det känns bra att det finns större organisationer som hjälper till i 

dessa frågorna som kommer bli ännu större inför framtiden. 

 

I en intervju med P. Johansson (personlig kommunikation, 26 januari 2017) IKT- Pedagog i 

Karlshamns kommun berättar hon för mig att många föräldrar blev oroliga när barnen skulle 

få skoldatorer i grundskolan. De menade att de hade datorer både i skolan och på fritiden. 

Många barn blir konsumenter och tekniken blir en kanal till underhållning. Hon nämner att de 

pratar om gamification i skolan för efterlikna datorspelets belöningssystem i skolan. Detta för 

att vi behöver de här snabba belöningarna och vi tränas mycket samtidigt som vi spelar 

datorn. Hon menar i intervjun att människor multitaskar mycket, men att våra hjärnor inte är 

byggda för detta. Hjärnan kan inte processa så mycket information och vi måste stanna upp i 
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minst 30 sekunder för att informationen ska lämna spår i hjärnan. Även vuxna har svårt att 

processa mycket information och det är mycket som splittrar vår uppmärksamhet. Elever är 

tränade på att multitaska, men nivån på det de skapar blir sämre. Hjärnor är inte bra på att 

byta perspektiv hela tiden, till exempel.  Om eleven sitter t.ex. i en läxsituation och det finns 

många frestelser som tar elevens uppmärksamhet. Hon menar att elevernas största utmaning 

är att kunna fördjupa sig i en text (P. Johansson, personlig kommunikation, 26 januari 2017). 

 

P. Johansson (personlig kommunikation, 26 januari 2017) pratar om systemet som 

Väggaskolan använder, som de utvecklar hela tiden och som har fått namnet Kortonline. Det 

digitala verktyget bygger på Moodle-lösning, vilket är open source. Detta systemet försöker 

de få ut och låta andra på Väggaskolan använda för att samla all information på samma ställe. 

De menar att det är bra att ha alla sina kurser på samma ställe, för idag är de på olika ställen 

och i olika program. De som man använder mest i Karlshamn kommun är Google Drive där 

de delar dokument. Många skolor i kommunen använder också Google Classroom. 

Classroom är en liten applikation som Google har skapat, som hjälper studenten att 

organisera sina arbeten och dela med sig till sina lärare.  

 

Hon (P. Johansson, personlig kommunikation, 26 januari 2017) säger att som hon förstått är 

det lättare att rätta texter i Google Classroom. Kortonline är inte integrerat med Google 

Classroom men hon anser att det finns utvecklingspotential i det. Annars är Google bra 

genom att man kan se hur barnen jobbar med att skriva texten och ge mer handledning och få 

en översyn på processen. Lärare kan se omarbetningshistoriken. Man kan se om eleven har 

ändrat och man kan se om eleven har klistrat in en helt stycke. Man kan se hur eleven jobbat 

och få ett bra flöde över hur eleven arbetar med texten. Om eleven klistrat in texten och sedan 

arbetar med den så kan lärare komma med feedback att det är inte riktigt så här man gör, utan 

man måste läsa och sedan skriva det. De flesta elever tycker sig kunna skriva men de har 

egentligen aldrig gjort texten till sin egen, vilket är ett krav från skolan att man ska göra. När 

man skriver med en penna så processar man texten samtidigt. När man kopierar och klistrar 

samman en text så är det inte ens egen text, utan det är någon annans. Svensklärarna har 

lättare för att förstå elevernas process då de kan se hur elevens språk utvecklas (P. Johansson, 

personlig kommunikation, 26 januari 2017). 

 

Väggaskolan använder sig av system för plagiatkontroll som kollar så allt inte är kopierat. 

Detta finns inbyggt i Väggaskolans system Kortonline. Väggaskolan har inte en gemensam 
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hållning till källhänvisning. Väggaskolan har pratat om det många gånger om hur viktigt det 

är. I Kortonline är det lätt att strukturera och det har blivit mycket enklare genom att man kan 

dra och släppa saker i det. P. Johansson (personlig kommunikation, 26 januari 2017) jobbar 

också som bibliotekarier och har en kurs i källkritik. Hon menar att lärare kan ha de tufft med 

de långa arbetsveckor de har och de fåtal studiedagar som finns för att kunna fortbilda sig.  

 

I början av terminsstart så hjälper P. Johansson (personlig kommunikation, 26 januari 2017) 

till så att alla kommer in och startar igång med våra system. Hon brukar delta i början på 

terminerna för att stötta om det är något datorprogram man undrar över eller liknande. Det är 

bara Gymnasieskolan Vägga som använde sig av sitt egna system Kortonline. Alla andra 

använder Google och eleverna är väldigt Googlefierade när de kommer till Väggaskolan. 

Som webbutvecklare känns det logiskt att system som redan finns används. Med det menar 

jag inte att system som utvecklas är dåliga utan att de behöver integreras med de befintliga.  

För att slippa byta system för ofta är det viktigare att dessa finns samlade på samma plats. Det 

är här som t.ex. Skolon som Melin nämner är ett bra alternativ. Deras system bygger på de 

olika skolrelaterade produkter som redan är inarbetade och samlar dem till en plats.  

 

6.2 Barn i den digitala världen 

Barn idag använder sig av digitala tekniken i hemmet och jag vill påverka deras användning 

genom att använda den digitala tekniken tillsammans med det analoga för att berätta. Min 

första prototyp skulle handla om olika publiceringar från barn med det de skapat. Jag ville 

också att vuxna skulle vara involverade i barnens användning av applikation. Deras 

inblandning skulle kunna vara att de hjälper barnen publicera innehåll eller kollar vad de har 

lagt ut och barnen får berätta om det. I before play (se Bild 5) skapade jag en applikation som 

bygger på min uppfattning av hur applikationen skulle kunna se ut. Jag tänkte mig ett flöde 

med frågor där barn publicerat sina egna uppfattningar.  
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Figur 6 Prototyp Före 

Under processen av detta kom jag in på mitt eget barn som är 4 år och går på förskolan. 

Kommunen vill att den digitala tekniken ska införas redan för de mindre barnen på förskolan. 

Jag kan förstå potentialen i att låta barnen använde tekniken till viss del. Då en del forskning 

pekar på att digitala spel ökar kreativiteten hos barnen. Det är här jag skulle kunna vara med 

och påverka eller skapa idéer till framtiden om vad för sorts verktyg som behövs för att inte 

ta bort allt det kreativa de gör på förskolan. Mindre barn har så mycket att berätta och viljan 

av att skapa och lära sig är så hög.  

 

Om barnen får sitta för mycket vid den digitala tekniken och får belöningar från t.ex. 

surfplattan vill de kanske inte leka ute och upptäcka världen. Genom att skapa en brygga till 

den digitala tekniken från den analoga kan jag kanske få barnen bli mer medvetna om den 

värld vi lever i. För att barn är så oskyldiga till teknikens strukturer kan jag låta barnen hjälpa 

till att designa då de inte vet att vi använder oss av strukturer när vi designar applikationer. 

Med strukturer menar jag det sättet vi idag bygger upp våra mobilappar och webbsidor. Vi 

använder vissa former och flöden för att det ska fungera på t.ex. en webbplats. Detta för att 

användaren lättare ska kunna använda webbsidorna och apparna.  

 

Det är här jag funderar över om det är vi som användare som har anpassat oss efter hur man 

använder apparna eller webbsidorna. Jag tänker tillbaka på när jag började använda internet 

ungefär vid 2000-talet. Det var på ett visst sätt man kunde bygga hemsidor och visa dem och 

jag anpassade mig efter hur de såg ut och använde dem på de sätten som de tillät mig. Det jag 

vill komma till är att vi som användare har lärt oss använda tekniken och att vi tillsammans 
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med tekniken har utvecklats med den. Det är därför otroligt roligt att ta med barn i 

utvecklandet av designen av en app. Många barn idag har redan stött på tekniken och förstår 

hur den fungerar och lär sig tillsammans med den. Det är därför jag ville ha med yngre barn i 

min designprocess. Många barn har inte sett eller förstått att det finns begränsningar i 

tekniken. Detta skulle kunna öppna upp för ett nytt sätt där vi återgår till att barn kommer 

med idéerna hur ett upplägg skulle funka, och där vi sedan skapar deras upplägg. På det sättet 

anpassas tekniken efter barnen. Under mina workshops med barnen inser jag att de oftast inte 

bara vill använda sig av tekniken och designa den. De skulle vilja skapa en egen designad 

surfplatta som de kan använda för att få utlopp för den fantasin de har. Det flesta barnen på 

förskolan ville behålla sina egendesignade surfplattor så de kunde leka med dem. Jag tror 

detta visar att barnen är mer intresserade av att ha något som liknar en surfplatta än att 

använda en på riktigt.   

6.3 Kreativitet 

Att barnen var med och skapade dessa Ipads gjorde att de öppnade upp sin fantasi och 

förklarade för mig hur saker skulle fungera. Den kreativitet jag kände i skapandet var att 

barnen skulle kunna skapa en bild för varje app/spel och berätta vad spelen skulle kunna 

användas till eller hur de fungerar. Jag är helt säker på att de flesta av dessa bilder de satt ihop 

på sin egendesignade Ipads skulle kunna leda till nya berättelser. Med vissa av barnen fick 

jag uppfattningen om att de satte ihop sin egen serietidning och ville att ett visst flöde skulle 

följa bilderna och deras berättande. Även när jag var liten minns jag ett datorspel som man 

kunde ladda ner och delta i en tävling genom det. Spelet gick ut på att bygga en berättelse 

eller film som hade vissa scener från utvalda karaktärer. Man kunde ljudsätta karaktärerna 

med egen inspelade röster. Jag och min syster satt  och gjorde roliga filmer med olika 

konversationer där våra röster var karaktärens. Vi tittade på dessa filmerna och skrattade. 

Detta gjorde att vår fantasi växte och vi ville skapa mer filmer tillsammans med andra röster. 

Genom att barn lägger upp sina bilder eller karaktärer skulle dessa kunna användas till t.ex  

att skapa en film där de själva kan lägga in sina röster och skapa ett rollspel tillsammans. 

Barnen som jag har varit i kontakt med är väldigt kreativa och har en stor vilja att berätta. Om 

man skulle ta min idé om att ta det analoga till det digitala skulle detta öppna upp för en 

kombination av båda världarna. Det skulle kunna vara så att barn kan ta saker från den 

analoga världen, sätta in den i det digitala och skapa berättande.  
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6.4 Reflektion över metoderna 

Under processen för att hitta metoder att arbeta med stötte jag på olika sätt där man använder 

sig av barn för att skapa gestaltningar. Det sättet jag tyckte bäst om var Bluebells och det 

beror på att den redan använts på barn i en projekt för ett museum som ville skapa en 

applikation som barn skulle använda. Själva namnet är intressant och bygger på en brittisk 

ramsa som hör till en brittisk barnlek. Jag fick kolla på youtube för att förstå den. Den 

handlar om att barn står i en ring och håller händerna. Ett barn ska springa in och ut från 

ringen medans alla sjunger. När låten är slut ska man stannat bakom ett annat barn som sedan 

får vara med och gå in och ut ur ringen. Sedan slutar de me att alla är med i ett tåg och hoppar 

kring.  

6.4.1 Bluebells Design Methods 

Precis som jag skrivit innan är Bluebells uppdelat i tre steg. Before play, During play och 

After play (Kelly, Mazzone, Horton, & Read, 2006).  

 

I steget Before play så hade jag en bild av hur berättande skulle kunna fungera på en 

webbplats som barn skulle använda. Jag skapade designen på så vis att jag tänkte mig ett 

flöde av media som var scrollbar. Varje media som visades var kopplat till en berättelse i text 

eller ljud var min tanke. Enligt min uppfattning så skulle också designen följa en surfplattas 

appdesign. Detta för att barn i de lägre åldrarna har tillgång surfplattan enligt forskning. 

Men också för att det är barn som ska använda den och de vet oftast hur dessa enheter 

används. Samt att enligt den erfarenhet av skolan som jag har fått så använder barnen i 

skolklasserna mycket av Googles appar som oftast bygger på Material Design. Jag valde 

använda mig av Angular 2 tillsammans med Material Design. Genom att använda mig av 

Angular 2 begränsade jag mitt skapande genom att det är ett relativt nytt bibliotek för mig.  

 

During Play var det steget där jag skulle ta hjälp av barnen. Även During play var indelat i 

flera små metoder som ska hjälpa till under designprocessen för en app. Jag fick välja bort två 

delar och det var Hide and Seek och Blind Man’s Bluff. Detta berodde på tidsbrist men också 

på att min referensgrupp var under sex år och dessa har inte påbörjat att lära sig läsa ännu. 

Om jag haft tid kunde jag gjort om dessa så de blir anpassade till barnen. Istället för att i Hide 

and Seek använda mig av ord som barnen bestämmer skulle man kunna be dem rita bilder 
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som de känner har en koppling till det du berättat för dem. I Blind Man’s Bluff skulle barnen 

säkert klara av men de skulle tagit lång tid att få dem till att utföra detta.  

 

Jag använde delen I-Spy för att låta barnen skapa innehåll till applikationen ovetande om att 

det var en applikation som jag skulle skapa. Barnen fick rita precis vad de ville och berätta 

för mig om de små historierna som de fått samman genom bilden. Tig är den delen som jag 

berättade för barnen vad jag skulle göra och låta dem få skapa en applikation. Här kunde jag 

observera hur barnen tittade på varandras surfplattor och sedan gjorde sina egna så de fick en 

egen design på dem. Tre stycken av barnen har tillgång till surfplatta hemma eller andra 

digitala enheter. Många av barnen kunde relatera till vad som skulle hända om de tryckte på 

bilderna som de placerat ut. Två barn tyckte sig skapa genvägar till andra spel så om man 

trycker på en ritad batman figur så kommer batman spelet starta. Det kändes inte bara som att 

barnen skapade en applikationsdesign utan en design av en hel surfplattan. Barnen hade 

någon sorts fantasi om hur de kunde placera bilderna lite hur som helst och rita in dem i 

designen. Ett problem i skapandet var att jag valde hur stora bilderna skulle vara som de fick 

placera på sin surfplatta. En annan sak jag la märke till var att barnen som inte suttit vid en 

surfplatta eller annan enhet har ändå blivit påverkade av föräldrarnas användande. Man kan 

se att de använder samma struktur men att de kanske skulle vilja göra mer oordning i 

strukturen.  

 

After play blev efter workshopen mycket svårare att utföra under den korta tiden som är kvar. 

Jag gjorde mig ett försök att sammanställa de barnen gjort till mig med det jag gjort i Before 

play. Nu insåg jag verkligen begränsningen i det jag gjorde i Before play. Allt kan inte vara i 

en viss ordning, allt ska kunna vara i en oordning om det är så man vill ha det. Tyvärr så 

tillåter inte det CSS-ramverk jag valde att kunna ändra på detta sätt. Barnen vill inte se alla 

bilder framför sig som en vägg av bilder. De vill skapa hela väggen själv med olika 

kopplingar och egenritade bakgrunder. Egentligen var det inte enbart en applikation som 

barnen ville skapa. Det ville skapa en hel enhet/surfplatta med information. En digital 

lekplats där barnen kan publicera vad de känner för som de vill presentera med någon sort 

berättelse.  
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6.5 Slutsats 

Genom min undersökning har jag fått en uppfattning av att berättande från barnets sida är 

något de uppskattar att få göra tillsammans med sitt eget skapande. Att skapa något och 

berätta om hur det har skapats och deras tankar kring det är väldigt uppskattat. I efterhand 

känner jag att ändringen av frågeställningen från skolan till barnen tog lång tid att komma 

fram till. Jag skulle också använt mig av annan teknik för skapandet och använt mig av teknik 

jag behärskar samt kan använda efter en tids uppehåll. Problemet som uppstod var att varje 

gång jag skulle arbeta med Angular tog det tid innan jag kom in i hur jag ska göra för att 

använda det. Min tanke när jag byggde applikationen direkt var att det skulle vara lätt att 

strukturera om den efter jag träffat barnen. Det visade sig att så var inte fallet. Istället för att 

bygga en prototyp i Angular skulle jag ha gjort mockups på hur applikationen skulle se ut. I 

efterhand kan jag se att barnen verkligen ville skapa sina egna designade appar och inte alls 

använda sig av den strukturen jag gjort. Tiden räckte inte till för att bygga om hela 

applikationen till hur barnen skulle vilja använda den. Detta kan jag ta lärdom av och 

använda i mina framtida projekt: att inte lägga för mycket tid på att bygga en applikation 

innan jag vet hur den ska användas eller till vad.  

 

I detta kandidatarbete har jag förstått vikten av personlig kontakt och hur viktigt det är att vi 

låter barnen uttrycka sig. Att låta barnen synas och visa hur saker ser ut från deras synvinkel. 

Vi bör inte tänka på dem som enbart konsumenter inför kommande teknik, utan det är också 

viktigt att vi tänker på att det är de som i framtiden kanske kommer skapa tekniken för oss. 

Med det menar jag att barnen i framtiden kommer utveckla en produkt med hjälp av oss och 

inte åt oss. Vi kommer alltid vara i behov av kontakt med varandra oavsett om det är 

skapande av digitala system eller på ett papper.  
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8. Teknisk bilaga 
 
Angular 2 

Ett javascript bibliotek som hjälper till att skapa dynamiska applikationer. (https://angular.io/) 

Bootstrap 

Ett CSS ramverk som hjälper till att bygga struktur snabbare. (http://getbootstrap.com/) 

Idela.se API 

Ett API som jag använder för att spara information.  (http://idela.se/) 

Sublime 

Texteditor för att skriva kod. (https://www.sublimetext.com/) 

 


