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Hybrid verklighet

Hybrid verklighet åsyftar
barns lekpraktiker där det 
fysiska och det digitala är 
så sammanflätat att det 
betraktas som en praktik 
för lek och lärande 
(Wernholm, 2020)



Att diskutera

Hur skulle ni definiera digital lek?

Vilka erfarenheter har ni av digital lek?



Digital lek

Digital lek inkluderar aktiviteter relaterade till video 
eller dataspel, Internetsidor och sökmotorer, 
smartphones och plattor, ordlekar på blogsidor, 
lek med bilder i digitala kontexter där man delar
videos och bilder (Marsh et al, 2020) och lek i
digitala kontexter som har koppling till 
kommersiella kulturer (Honeyford & Boyd, 2015) 
och sist men inte minst skapandet att digital 
innehåll (Ito et al, 2019).



FN:s kommitté för barnets rättigheter (UNICEF 
Sverige, 2009) – Barnrättskommitténs allmänna 
kommentar nr 25 (2021) Om barn och digitala 
miljöer. 

I uttalandet uttrycks att 
digitala miljöer 
främjar barns rätt till 
kultur, fritid och lek, 
och därmed är 
väsentligt för deras 
välbefinnande och 
utveckling 
(Barnombudsmannen, 
2022). 



Vilka barn möter ni?

(Statens medieråd, 2019)



Vilka elever möter ni?



Digitala lekplatser



Unga & medier 2021

(Statens medieråd, 2019)



De förändrade 
villkoren för 
lek
•Lekplatser
•Lekkamrater
•Lekaktiviteter



Barns och vuxnas inramning av lek

• Flera studier bekräftar att barns och 
vuxnas inramning av lek idag skiljer sig 
åt (Holmberg & Kane, 2020; Oksnes & Sundsdal, 
2020; Wernholm, 2020)

• Risken med att barns och vuxnas skilda 
inramningar av lek fortsätter skilja sig åt 
är att digitala lekplatser och digitala 
lekaktiviteter också fortsättningsvis nekas 
tillträde i fritidshemmet, eftersom det som 
sker på digitala lekplatser varken anses 
vara lek eller vara lämplig lek (jfr. Holmberg 
& Kane, 2020). 

• ”Utkikspunkten är avgörande för hur 
läraren möjliggör eller begränsar lek i 
fritidshemmet” (Holmberg, 2021, p. 153). 



Lgr 11
Skapande och undersökande arbete samt

lek är väsentliga delar i det aktiva
lärandet. Särskilt under de tidiga

skolåren har leken stor betydelse för att
eleverna ska tillägna sig kunskaper.

(Skolverket, 2022, s.8)



Den möjliga leken
• Gemensamt för talet om vilken slags lek som är möjlig på

fritidshemmet är att det alltid faller tillbaka på vuxna
(personal eller forskare att bestämma gränserna för vad
som är lek och vad som inte är det)

• Barns valfrihet behöver ta omvägen via personalens
tillåtelse eller godkännande eftersom barnen annars
riskerar att välja “fel aktiviteter”

• Lek som inte faller inom förväntade ramar kan också 
missförstås eller uppfattas som något annat än just lek

(Holmberg & Kane, 2020)



Fem olika förhållningssätt

Digitala
lekplatser erbjuds
inte

1
Digitala lek-
platser anpassas
till fritids-
hemmets analoga
verksamhet

2
Digitala
lekplatser kan
erbjuda barn en
meningsfull fritid

3
Digitala
lekplatser som
utgångspunkt för 
undervisning i
fritidshemmet

4
Digitala
lekplatser som
arenor för både
lek och lärande

5

(Wernholm, 2022)



Connected learning och connected 
play
- Connected learning kan förstås som ett förhållningssätt 

för lärande och betonar betydelsen av att erkänna och utgå 
från barns intressen och tidigare erfarenheter av att lära 
tillsammans med andra (Ito et al, 2013). 

- Att överbrygga barns erfarenheter från lärande i lek i en
hybrid verklighet till deras vidare lärande i skolan)

- Connected play används för den komplexa uppsättning av
aktiviteter och nätverk (digital-icke digital, online-offline, 
känt-okänt, privat-offentligt, lokalt-globalt), som idagär
centrala för barns lekpraktiker (Kafai & Fields, 2013, 
Marsh et al, 2020, Wohlwend, 2017)



Imovie -trailer



Lgr 11
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket, 2022, s. 6)



Lärande i lek i en hybrid verklighet
- Digitala spelgemenskaper 
- Gemenskaper i sociala medier
- En digital gemenskap – en deltagarkultur

- Att skapa och iscensätta deltagaridentiteter



Children’s shared experiences of participating in digital 
communities

Deltagare (år) Antal år som 
deltagare i 
digitala 
aktiviteter 

Spel (Minecraft 
det mest 
populära) 

Sociala medier 
(Snapchat mest 
populära appen) 

YouTube 
(Spelsessioner 
mest populärt) 

Längd 
intervju 
(min)  

Amelia 12  3 2  3 4 41 
Max  9  3 8   3 39  
Henry 12  10 7 3 3 76 
Jack 9  3 5  2 57  
Jenny 10  5 4 3 3 70  
Tom 8  6 5  1 37  
John 9  2 4  2 59  
Måns 11   6 5 3 3 59 
Anna 8  3 5  2 62  
9 Deltagare  32 5  6  500 

 
 
 
 
 
 



(Wernholm, 2018)

Barns deltagande i digitala gemenskaper 
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Nybörjare 

Fullvärdig 
medlem 

Vänskapsdrivet 
deltgande 

-hänga med vänner 
-följa trender 
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Intressedrivet 
deltagande 

-lära sig språk och 
artefakter 

-förstå regler, 
belöningssystem och 
hierarkiska strukturer 
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Kunskapsdrivet 
deltagande 

-sätta sina tidigare 
kunskaper i spel 

-orientera sig mot 
till deltagarkulturer 

Prestationsdrivet 
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-bidra till 
deltagarkulturer 

-imitera mästare för 
att nå personliga mål 

-skaffa digitala 
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Exempel på dialog
Player 2: Alltså har du någonsin failat…typ gjort asmånga buttons
Player 1: ja det gjorde jag…jag gjorde
Player 2: Jag skulle göra typ något annat skit och gjorde jag typ 4 

stacks med buttons och så gjorde jag typ en stack med 
pressure place också

Player 1: På Feed the beast gjorde jag så…fast jag hade en 
product table…typ som om man lägger i någonting så gör man 
det så kan man trycka och få ut asmånga typ. Det man har i
inventoryt eller vad man säger…så då typ hade jag asmånga
stacks…typ 15 stacks med knappar



Children’s representation of self in social media 
communities

 
 Social media contexts  
Participants (age) Video star Musical.ly Snapchat Instagram Length of 

interviews 
(min) 

Erika (10)  X  X 67 
Jack (10)   X X 15 
Jenny (11)  X X X 58 
Ester (11)  X X X 33 
Alice (8)  X   37 
Linda (11)  X X X 42 
Nina (9)  X   56 
Lisa (6) X    24 
8 participants 1 6 4 5 332 

 



Children’s representation of self in social media 
communities

(Wernholm&  Reneland-Forsman, 2019)



Barn spelar Minecraft

1. Blandning av språk
2. Tidigare kunskap och erfarenheter blir resurser i 

Minecraft
3. Resurser kopplade till Minecraft

(Wernholm & Vigmo, 2015; Wernholm, 2018; Wernholm, 2021)



Children’s Out-of-School Learning in Digital 
Gaming Communities

(Wernholm, 2021)



A Theoretical Framework for Understanding 
Children’s Learning at Play in a Hybrid Reality

 
 
Den fysiska världen 
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Den 
virtuella 
världen 

Multimodala deltagarbaserade litteraciteter 

Framträdande 
själv 

(Wernholm, under review)



Hur lär sig barn som inte har 
några syskon?



Handkontroller



Multimodala deltagarbaserade 
litteraciteter
Lära sig att navigera i digitala världar
De diskuterar vilken värld de ska välja.
L: Den här..nu kommer vi att komma in i
en mörk värld! Jag kommer ihåg mycket!

P: Ja det gör du!



Slutsatser
• många barns lärande i lek sker i en
hybrid verklighet
• inramningen av lek förändras
• barn som “framträdande själv”
• grit
• de nyanserade bilderna av barn som 
framträder
• Hur kan lärare koppla ihop barns 
lärandeerfarenheter och var detta 
lärande sker med vägar till lärande 
som förskola/fritidshem/skola 
erbjuder?



Att diskutera

Varför är det av vikt att känna till barnens 
digitala erfarenheter?

Hur tänker du kring hybrid lek utifrån ditt 
uppdrag som lärare i 
förskola/fritidshem/skola? 
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