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Sammanfattning
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om vilka kommunikativa uttryckssätt som uppstår i de 
äldre barnens samspel, när de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola. Till vårt 
syfte har vi två underliggande frågeställningar som berör den digitala lärplattans roll i barnens samspel
och vilka kommunikativa uttryckssätt barnen tillämpar i sin kommunikation i aktiviteter med en 
digital lärplatta. För att kunna undersöka detta har vi genomfört en kvalitativ videoetnografisk studie i 
form av videoobservationer. Vår studies resultat visar på att det uppstår ett flertal olika 
kommunikativa uttryckssätt i ett ömsesidigt samspel barnen emellan och med den digitala lärplattan. 
De kommunikativa uttryckssätt vi har fått syn på i vårt resultat är Att betona ord, Att anpassa språket, 
En hjälpande hand, Att söka bekräftelse, Kommunikation utifrån andra redskap, Re-presentativa 
gester samt Händer som kommunikativa redskap. Studiens huvudsakliga slutsats är att den digitala 
lärplattan har en roll som ett stödjande medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) och att barnens 
kommunikativa uttryckssätt kan visa sig genom verbal och icke-verbal kommunikation.

Nyckelord

Digitala lärplattor, kommunikativa uttryckssätt, samspel, förskola, sociokulturellt perspektiv, 
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Författarnas förord
Vi som skrivit detta examensarbete är två studenter vid namn Evelina Bodare och Matilda Ingelman, 
som går vår sista termin på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Intresset för barns 
kommunikation och samspel med digitala lärplattor har vuxit fram under utbildningens gång, inte 
minst under kursen Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation. Därför har det 
varit ett självklart val för oss att skriva vårt examensarbete med fokus på just barns kommunikation 
och samspel med digitala lärplattor. Vi vill rikta ett stort tack till förskolepersonal, barn och 
vårdnadshavare som välkomnat oss så varmt och inspirerat oss i vår studie. Avslutningsvis vill vi 
tacka vår handledare Petra Petersen som varit ett stort stöd och utmanat och uppmuntrat oss i vår 
skrivprocess.       

Beskrivning av författarnas insatser i studien

Vår studie är ett resultat av ett nära samarbete där all text har tagits fram och formulerat av oss 
gemensamt. Vi har under arbetets gång stöttat och uppmuntrat varandra samt utbytt tankar och 
perspektiv, vilket bidragit till en välarbetad och genomtänkt text. Den enda uppdelningen vi gjorde var
att sköta varsin kamerautrustning under observationernas gång, vilket bidragit till att vi fått ett rikare 
videomaterial att transkribera och analysera. Vi har valt att redan från början, i den mån det varit 
möjligt, renskriva våra textstycken till löpande text vilket resulterat i att vi formulerat samtliga ord 
tillsammans. Därav har vi tagit ett gemensamt ansvar för studiens innehåll och uppbyggnad under hela
arbetsprocessen. 
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Inledning
Idag använder barn digitala resurser i pedagogiska verksamheter, så som förskolor, i allt större 
utsträckning (Skolverket 2016, s. 21). En av dessa digitala resurser som fångat vårt intresse är den 
digitala lärplattan. Statens medieråd har bland annat undersökt i vilken utsträckning barn i åldern två 
till åtta år har tillgång till digitala lärplattor i deras hemmiljö och kommit fram till att tillgängligheten 
har ökat de senare åren (Medierådet 2015, s. 9). Undersökningens resultat visar på att användningen av
digitala lärplattor har fyrdubblats bland samtliga ålderskategorier (Medierådet 2015, s. 9). I 
undersökningen har det även framgått att barnens vårdnadshavare idag ställer sig mer positiva till 
barnens användning av digitala lärplattor, då de ser att barnens lärande främjas när de använder sig av 
digitala lärplattor (Medierådet 2015, s. 9). Vår uppfattning utifrån den tidigare forskning som finns 
tillgänglig om digitala lärplattor, är att de tillkommit och börjat användas i förskolor relativt nyligen 
(Petersen 2015, s. 26). Utöver vår nyfikenhet på barns användning av digitala lärplattor är vi även 
intresserade av barns kommunikation och samspel i förskolan. I förskolans läroplan uttrycks att barns 
kommunikation

”[...] med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och
rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans 
strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera 
och nyttja material och teknik.”

(Skolverket 2016, s. 7)

När vi nu fått möjlighet att göra en studie inom språk, kommunikation och digitala miljöer tog vi 
chansen att kombinera dessa tre områden och utifrån dem formulera vårt syfte med tillhörande 
frågeställningar. Trots att det finns viss tidigare forskning på barns användning av digitala lärplattor i 
förskolan saknar vi tidigare forskning som fokuserar på just barnens kommunikation, det vill säga 
deras kommunikativa uttryckssätt som visar sig genom verbal och icke-verbal kommunikation, som de
använder i sitt samspel med digitala lärplattor. Några av de kommunikativa uttryckssätt vi tidigare 
kommit i kontakt med hos barn är vägledning, exempelvis gällande hur en aktivitet ska genomföras, 
och förhandling, som kan uppstå vid turtagning. Genom att göra en studie på kommunikativa 
uttryckssätt i barns samspel med digitala lärplattor hoppas vi att vår studie kommer kunna utgöra ett 
stöd för pedagoger som arbetar med eller som är intresserade av att börja arbeta med digitala lärplattor 
tillsammans med barn i förskolan. 

Inom svensk tidigare forskning används olika begrepp för digitala lärplattor, så som pekplattor, 
surfplattor och datorplattor, medan man inom internationell tidigare forskning ofta använder 
samlingsnamnet digital tablets. Vi har hämtat inspiration från internationell tidigare forskning och 
därmed valt att använda begreppet digitala lärplattor då vi ser dem som digitala redskap som kan 
främja barns lärande och utveckling. 
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Tidigare forskning 
Då vår studie syftar till att bidra till kunskap om vilka kommunikativa uttryckssätt som uppstår i äldre 
barns samspel, när de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola, har vår sökning 
kretsat kring barns kommunikation och digitala lärplattor. Vi har använt ett flertal sökord kopplade till 
dessa områden och till vårt ursprungliga syfte och därmed kom våra sökord att bli interaktion, 
kommunikation, förskola och digitala lärplattor. För att få tillgång till både nationella och 
internationella artiklar och avhandlingar översattes sökorden till engelska. Nedan har vi valt att lyfta 
fram några av de nationella och internationella studier som vi ser är väsentliga för oss då de behandlar 
aktuell forskning som fokuserar på barns användning av digitala lärplattor och viss forskning som 
utöver detta område även närmar sig fältet kommunikation.

Digitala lärplattor i förskolan
En röd tråd som finns i den tidigare forskning vi läst, som hanterar ämnet digitala lärplattor, är att man
kan se på digitala lärplattor som redskap. Michelle Neumann och David Neumanns syfte med sin 
artikel är att utifrån tidigare gjord forskning söka fördjupad kunskap om hur digitala lärplattor kan 
fungera som redskap för att utveckla barns literacitet i tidig ålder (Neumann & Neumann 2014, s. 
231). Deras slutsats är att literacitetslärning kan påverkas av vilken typ av scaffolding de vuxna 
erbjuder barnen samt vilken kvalitet språkapplikationerna har (Neumann & Neumann 2014, Abstract). 
Vissa språkapplikationer kan exempelvis försvåra möjligheter att vara kreativa och använda sig av 
problemlösning (Neumann & Neumann 2014, s. 237). Precis som Neumann och Neumann har Marilyn
Fleer (2013, s. 56) i sin artikel studerat den digitala lärplattans roll som ett inkluderande redskap i 
barns lärande. Fleers slutsats i artikeln är att den digitala lärplattan kan utgöra en grund för lärande och
kreativitet och främja sociala relationer (Fleer 2013, s. 71). Därmed kan den digitala lärplattan ses som
ett instrument för bekräftelse och för att bygga sociala relationer (Fleer 2013, s. 71). Även Sandvik, 
Smørdal och Østerud har skrivit en artikel med syfte att undersöka vilken roll digitala lärplattor och 
andra skärmar kan få, om man ser dem som förlängningar i ett upplägg av språkligt lärande och 
literacitet i en förskola (Sandvik, Smørdal & Østerud 2012, s. 204). Digitala redskap, så som digitala 
lärplattor, kan enligt författarnas slutsats möjliggöra barns språkliga interaktioner i samtal med andra 
jämlika eller vuxna (Sandvik, Smørdal & Østerud 2012, s. 216).

I likhet med de tidigare nämnda forskarna har Malin Nilsen (2014, s. 10) fördjupat sig i hur barn och 
lärare använder digitala lärplattor som teknologiska redskap (Nilsen 2014, s. 4) i förskolans 
verksamhet. Hon har även undersökt vilka aktiviteter som utvecklas i barns och lärares interaktion 
med digitala lärplattor och vilket lärande som möjliggörs (Nilsen 2014, s. 10). Utifrån resultatet som 
Nilsen fått fram drar hon slutsatsen att de aktiviteter som utvecklas med digitala lärplattor och det 
lärande som blir möjligt bland annat beror på vilka insikter lärarna har kring vilka didaktiska 
uttrycksformer som bidrar till barns lärande (2014, ss. 136-137). Även lärares kännedom om hur de 
ska vägleda barnen har betydelse för vilket lärande som sker, menar Nilsen (2014, ss. 136-137).
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Barns samspel kring digitala resurser i förskolan  
Eva Insulander, Anna Ehrin och Anette Sandberg har undersökt hur barn i samspel med olika 
förskolemiljöer mottar stöd och erkänns i sina försök att skapa förståelse för omvärlden (2015, s. 
1546). Det Insulander, Ehrin & Sandberg kunnat konstatera är att deras studie utmanar antaganden om 
att den lärandedesign som de belyser stärker ett barns lärande, kreativitet och beslutsfattande (2015, s. 
1553). Syftet med den lärandedesign de har studerat är att stärka dessa förmågor hos barnen (2015, s. 
1553). Trots detta visar studiens slutsatser på att lärandedesignens och miljöns utformning, likväl som 
förskollärarens upplägg av den specifika aktiviteten, kan påverka barns samspel och möjligheter att 
vara kreativa (Insulander, Ehrin & Sandberg 2015, s. 1553).

Kristina Walldén Hillström har i sin avhandling till skillnad från Insulander, Ehrin och Sandberg haft 
för avsikt att vidga kunskapen om hur barn och pedagoger använder digitala lärplattor i förskolans 
verksamhet (2014, s. 15). Hon har främst riktat fokus mot de digitala kompetenser som synliggörs i 
barns aktiviteter med digitala lärplattor (Walldén Hillström 2014, s. 15) och undersöker även hur barn 
får möjlighet till deltagande under aktiviteterna (Walldén Hillström 2014, ss. 15-16). De slutsatser hon
drar utifrån sitt resultat är att de medverkandes kollektiva insats i det ständiga samspel som pågår i 
aktiviteter med digitala lärplattor, är av betydelse för vilka digitala redskap som är nödvändiga för 
aktiviteten (Walldén Hillström 2014, s. 117). Medan Walldén Hillström har fokuserat på 
användningen av digitala lärplattor har Skantz Åbergs skrivit en avhandling med syfte att undersöka 
vilka aktiviteter som skapas av barn när de ombeds att berätta sagor i samspel med digital teknik 
(Skantz Åberg 2014, s. 11). Hon vill även undersöka hur barns berättande medieras av kulturella och 
språkliga redskap, teknologi samt pedagoger (Skantz Åberg 2014, s. 11). En slutsats som Skantz 
Åberg drar i sin studie visar på hur barns skrivande och berättande i samspel med digital teknik 
påverkas av lärarens stöttning och förhållningssätt (Skantz Åberg 2014, s. 67). Skantz Åberg menar 
med detta att barn får större möjlighet till berättande och skrivande om miljön är utformad på ett sätt 
som uppmuntrar barnen till att använda olika berättartekniker (Skantz Åberg 2014, s. 67). För att ge 
barnen goda förutsättningar till att utveckla sin literacitet är det viktigt att miljön erbjuder tekniska 
redskap, men också att läraren erbjuder barnen stöd i deras lärande (Skantz Åberg 2014, s. 67).

Barns kommunikation utifrån det som erbjuds på 
digitala lärplattor i förskolan
Viss tidigare forskning har avgränsat sitt studerade område av digitala lärplattor och fokuserar på hur 
applikationer påverkar barns utveckling och aktiviteter i förskolan. Lisa Kervin har i sin studie 
intresserat sig för vad som sker med barns utveckling av literacitet och språk när de aktivt använder 
applikationer på digitala lärplattor i förskolan (Kervin 2016, s. 70). Kervin drar i sin artikel slutsatsen 
att applikationer kan bidra till barns möjligheter att utveckla literacitet och språk. Detta menar hon 
sker om applikationen är utformad så att den främjar barns användning av språkresurser på ett givande
sätt (Kervin 2016, s. 70).

Till skillnad från Kervin, har Hanna Palmérs i sin studie i syfte att få syn på vilken betydelse designen 
av applikationer på digitala lärplattor har, för vilka samtal och interaktioner som skapas mellan 
pedagoger och barn samt hur designen påverkar barns medverkande i olika aktiviteter i förskolan 
(Palmér 2015, s. 366). Studiens slutsats visar att applikationers design och kvalitet kan påverka 
pedagogers agerande och barns lärande. Barn kan i olika hög grad känna sig uppmuntrade att använda 
applikationer beroende på vad applikationens design erbjuder (Palmér 2015, s. 377). I studien 
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framkom att barnens delaktighet minskade när de använde applikationer som i studien klassificerades 
som starkt inramade medan applikationer med svag inramning ökade barnens delaktighet (Palmér 
2015, s. 377). Kjällander och Moinian har, i likhet med Palmér, i sin studie haft fokus på att synliggöra
hur barn skapar mening och utvecklar sina språkliga resurser för kommunikation (Kjällander & 
Moinian 2014, s. 12) när de aktivt använder sig av olika applikationer på digitala lärplattor i förskolan 
(Kjällander & Moinian 2014, s. 10). Deras slutsats i studien visar på hur den auktoritära balansen i 
vuxnas och barns kommunikation varierar vid barns egeninitierade aktiviteter med applikationers 
design (Kjällander & Moinian 2014, s. 10).

Syfte och frågeställningar 
Digitala lärplattor är ett relativt nytt fenomen i förskolans verksamhet. Det har därför varit 
problematiskt för oss att finna tidigare forskning som fokuserar på just kommunikativa uttryckssätt i 
äldre barns samspel, när de på egen hand använder digitala lärplattor i förskolan. Utifrån den 
bristfälliga tidigare forskningen känner vi att det finns ett behov av att öka kunskapen inom detta 
område, då vi uppmärksammat att användningen av digitala lärplattor ständigt ökar i förskolans 
verksamhet. Vi ser att en bred kunskap hos pedagoger gällande hur digitala lärplattor kan nyttjas i 
förskolans verksamhet, kan uppmuntra och främja barns användande av olika kommunikativa 
uttryckssätt. Syftet med vår studie är därför att bidra med kunskap om vilka kommunikativa 
uttryckssätt som uppstår i de äldre barnens samspel, när de i par använder en digital lärplatta på egen 
hand i en förskola. Våra två underliggande frågeställningar kopplade till vårt syfte berör den digitala 
lärplattans roll i samspelet och vilka kommunikativa uttryckssätt som barnen tillämpar i detta samspel:

- Vilken roll har den digitala lärplattan i barnens samspel när de i par använder en digital 
lärplatta på egen hand i en förskola?

- Vilka kommunikativa uttryckssätt tillämpar barnen när de kommunicerar med varandra 
under aktiviteter där de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola? 

Våra erfarenheter är att äldre barn i förskolan, det vill säga barn i åldrarna tre till fem år, har större 
möjlighet att använda sig av olika kommunikativa uttryckssätt, bland annat verbala kommunikativa 
uttryckssätt. I och med dessa erfarenheter är vår uppfattning att vi, genom att i vår studie observera 
äldre barn i förskolan, skulle få ett rikare empiriskt material utifrån vårt syfte. Med definitionen äldre 
barn syftar vi på barn i förskolan i åldern tre till fem år. Med formuleringen ”på egen hand”, menar vi 
att barnen har tillgång till en digital lärplatta utan någon synlig påverkan från pedagoger. Den styrning 
som sker inför aktiviteten är att den ansvarige pedagogen genom sitt val av applikationer och 
introduktion av aktiviteten påverkar barnens möjligheter inom den aktuella kontexten. Trots att 
aktiviteten är något styrd, ska inte pedagogen styra barnen under aktivitetens gång, det vill säga att det 
i vårt empiriska material inte ska finnas någon synlig påverkan från pedagoger på barnen.
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Teoretiskt perspektiv
Inom ett sociokulturellt perspektiv menar man att människan med hjälp av olika redskap kan betrakta 
och skapa förståelse för omvärlden och den kunskap denne konstruerat tillsammans med andra (Säljö 
2000, s. 19). Dessa redskap kan utgöras av både språkliga och fysiska resurser som människan har 
tillgång till (Säljö 2000, s. 20). Lev Vygotskij menade att barn är del av ett socialt och kulturellt 
sammanhang och att de skapar sig en bild av världen utifrån sina tidigare erfarenheter (Hwang & 
Nilsson 2011, s. 66). Barn behöver utveckla psykologiska verktyg, i första hand språket, för att ta sig 
an problem som de stöter på och för att skapa förståelse för sin omvärld (Hwang & Nilsson 2011, s. 
67). Grundantaganden inom det sociokulturella perspektivet fokuserar på samspelet mellan grupper 
och den enskilda individen och inom perspektivet finns ett intresse för människans och gruppers 
dedikation och brukande, det vill säga deras tillägnande och användande av materiella och 
intellektuella resurser (Säljö 2000, s. 18).

Då syftet med vår studie tar avstamp i barns kommunikativa uttryckssätt och samspel med varandra 
och den digitala lärplattan, lutar vi oss mot begrepp inom det sociokulturella perspektivet som vi ser är
relevanta för vår studie. Vi kommer, utifrån vårt syfte med studien och våra frågeställningar, i detta 
och i några kommande avsnitt, fokusera på de fem begreppen medierande redskap (Vygotskij 1978, s. 
xxiv), appropriering (Vygotskij 1986, s. 152), proximal utvecklingszon (Vygotskij 1978, s. xxxv), 
scaffolding (Säljö 2000, s. 123) och situerat lärande (Vygotskij 1978, s. 132). Vi ser att dessa begrepp 
står i nära relation till varandra och därmed är betydelsefulla i barns kommunikativa uttryckssätt i 
deras samspel med varandra och digitala lärplattor. 

Medierande redskap
Mediering är enligt Roger Säljö något som sker i samspelet mellan människan och de resurser i form 
av så väl språkliga som materiella (Säljö 2000, s. 20) redskap som denne har tillgång till i sitt försök 
att skapa sig förståelse för och uppleva omvärlden (Säljö 2013, s. 26). Ett för oss relevant begrepp 
inom det sociokulturella perspektivet är därmed medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) och 
detta begrepp menar Leif Strandberg syftar till att människan inte står i direkt kontakt med 
omgivningen utan använder medierande redskap i sin relation till den (Strandberg 2006, s. 11). När 
människan använder medierande redskap kan denne bilda sig en unik förståelse för omvärlden samt 
samspela med sin omgivning och reflektera över sitt handlande (Säljö 2013, s. 27). Människan 
använder sig av olika redskap beroende på i vilken situation denne befinner sig (Säljö 2013, s. 27). De 
medierande redskapen kan vara både fysiska och språkliga menar Säljö (Säljö 2013, s. 141) och 
betonar de i situationen aktuella medierande redskapens betydelse i människans vardag (Säljö 2013, s. 
44). Säljö framhåller att människan tar hjälp av medierande redskap när denne upplever världen (Säljö 
2000, s. 80). Därmed står människan aldrig i direktkontakt med omvärlden (Strandberg 2006, s. 30). I 
vår studie ser vi att den digitala lärplattan skulle kunna utgöra ett medierande redskap, då den ingår i 
ett ömsesidigt samspel med dess deltagare.
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Appropriering 

Ett nyckelbegrepp som är vanligt förekommande inom det sociokulturella perspektivet är 
appropriering (Vygotskij 1986, s. 152). Med appropriering syftar man inom detta perspektiv på hur 
människan erövrar kunskap som denne möter (Säljö 2013, s. 66). Appropriering beskriver Säljö även 
som att människan i allt sitt samspel potentiellt kan ta till sig kunskap från andra deltagare i samspelet 
genom att bland annat använda sig av sina tidigare kunskaper och färdigheter (Säljö 2000, s. 119). 
Appropriering sker över tid och innebär att människan anammar intellektuella redskap eller lär sig 
hantera fysiska redskap i olika situationer där samspel sker (Säljö 2000, s. 152). Genom att reflektera 
över de olika redskapens potential kan människan ständigt komma till nya insikter (Säljö 2000, s. 
119). I vårt empiriska material ser vi att appropriering (Vygotskij 1986, s. 152) skulle kunna ske när 
barnen tillägnar sig kunskap från varandra och därefter utvecklar sina kunskaper om den digitala 
lärplattans funktioner. 

Proximal utvecklingszon
I nära anknytning till appropriering beskriver Säljö hur den aktuella utvecklingsnivån kan förklaras 
som den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978, s. xxxv) hos människan (Säljö 2000, s. 120). 
Med proximal utvecklingszon syftar Säljö på den sträcka mellan vad en människa kan åstadkomma på 
egen hand och vad denne kan åstadkomma tillsammans med någon mer kunnig (Säljö 2000, s. 120). I 
barns fall kan det exempelvis handla om vuxna eller andra barn som bär på djupare kunskap kring det 
aktuella området (Säljö 2000, s. 120). Säljö menar att den proximala utvecklingszonen ibland kan vara
svår att få syn på eftersom att det kan skilja sig åt då människans kan vara begränsad i sin användning 
av språkliga eller materiella redskap (Säljö 2000, s. 121). Strandberg framhåller att människan 
passerar de gränser som finns inom lärande och utveckling när denne påverkar sin situation genom att 
i olika utvecklingszoner praktisera och utföra sådant där kunskaperna egentligen inte räcker till 
(Strandberg 2006, s. 12). För att kunna stötta barns utveckling är det viktigt att de mer kunniga 
personerna, i vår studie barnen, som befinner sig i en inom området högre proximal utvecklingszon 
har kännedom om den omgivande miljön (Fast 2011, s. 11). Vi ser det troligt att de barn vi kommer 
observera befinner sig i olika proximala utvecklingszoner, utifrån deras förutsättningar, därför är 
begreppet proximal utvecklingszon centralt i vår studie.

Scaffolding 

Säljö beskriver hur en inom det aktuella området mer kunnig individ genom att finnas till hands för 
andra, i vår studie barnen, kan leda andra framåt under ett kommunikativt samspel och förse dem med 
stöttning, även kallat scaffolding (Säljö 2000, s. 123). Denna vägledning kan i vår studie ske i form av 
att det barn som är mer kompetent inom området och som ger scaffolding till ett barn som befinner sig
i en lägre utvecklingszon, kan lägga upp en plan för genomförandet av uppgiften (Säljö 2000, s. 123). 
Vidare förklarar Nilsen hur vuxna genom scaffolding som ett externt tankestöd kan hjälpa barnen att 
genomföra en specifik aktivitet. Allt eftersom barnen i högre grad självständigt lyckas genomföra 
aktiviteter minskar de vuxnas stöttning (Nilsen 2014, s. 36). Detta sker successivt och stödet tas bort 
helt när barnen klarar av att genomföra aktiviteterna på egen hand (Nilsen 2014, s. 36). I vår studie 
tänker vi oss att barnen kan ge vägledning i samspelet med varandra och den digitala lärplattan. 
Utifrån detta ser vi att scaffolding skulle kunna utgöra en central del i barnens kommunikativa 
uttryckssätt i deras samspel med varandra och den digitala lärplattan.
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Situerat lärande
Palmér lyfter fram begreppet situerat lärande (Vygotskij 1978, s. 132) och syftar med detta begrepp 
på lärande som förändringar i individers deltagande i socialt organiserade aktiviteter. Palmér 
framhåller även att individen, när denne deltar i sociala praktiker, använder sig av sina kunskaper 
(Palmér 2015, s. 369). Även Insulander, Ehrlin och Sandberg redogör för begreppet situerat lärande 
(Vygotskij 1978, s. 132) och framhåller att lärandemiljön erbjuder olika villkor för lärande beroende 
på hur den är utformad (Insulander, Ehrlin & Sandberg 2015, s. 1547). Vygotskij själv beskriver 
miljön som nära kopplad till barnen under deras uppväxt, oavsett vilken kunskapsnivå barnen befinner
sig på under denna tid (Vygotskij 1995, s. 37).

Säljö framhåller att de handlingar som människan utför är situerade i sociala praktiker, det vill säga att
de utförs utifrån den kunskap och de erfarenheter denne tillämpat sig (Säljö 2000, s. 128). Utöver detta
styrs handlingar även av de föreställningar människan har kring vad samhället förväntar sig eller 
erbjuder inom bestämda verksamheter. Utifrån detta menar Säljö att praktiker och handlingar alltid 
konstituerar varandra (Säljö 2000, s. 128). Strandberg betonar att de aktiviteter människan deltar i är 
situerade (Strandberg 2006, s. 11) och detta baserar han på att de utspelas i särskilda situationer, 
däribland kulturella kontexter (Strandberg 2006, s. 11). Strandberg menar på att de yttre aktiviteterna 
skapar de grundläggande förutsättningarna för de psykologiska processerna (Strandberg 2006, s. 10). 
Alla människans psykologiska processer bör förstås som aktiviteter, menar Strandberg, eftersom 
samtliga av dessa baseras på de händelser som utspelar sig i människans vardagliga liv (Strandberg 
2006, s. 11). Det finns olika kännetecken för aktiviteter som bidrar till människans lärande och 
utveckling, dessa är sociala, medierade, situerade och kreativa (Strandberg 2006, s. 11). Inom den 
kontext vi genomför vår studie ser vi, utifrån detta, att den aktuella miljön kan möjliggöra ett visst 
lärande hos barnen.

Diskussion kring val av begrepp
Inom det sociokulturella perspektivet finns ett flertal andra centrala begrepp, som exempelvis 
begreppet kultur (Vygotskij 1978, s. xv). I vår studie har vi valt ut de fem begrepp vi sett har varit 
mest relevanta för vår studies syfte och frågeställningar. Begreppet kultur (Vygotskij 1978, s. xv) är 
exempel på ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, men vi ser inte sett att detta 
begrepp är relevant nog för vår studie och det vi med vår studie önskar bidra med kunskap om. Att ta 
med fler av perspektivets centrala begrepp, som enligt oss inte är tillräckligt relevanta för vår studie, 
kunde ha resulterat i att vi tappat fokus på det vi i vår studie huvudsakligen önskat bidra med mer 
kunskap om, det vill säga vilka kommunikativa uttryckssätt som uppstår i barnens samspel med en 
digital lärplatta i en förskola.

Metod

Val av metod
För att bidra med kunskap om vilka kommunikativa uttryckssätt som uppstår i de äldre barnens 
samspel, när de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola, har vi valt att tillämpa en 
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kvalitativ metod (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Genom användning av kvalitativa metoder kan 
datainsamling ske i form av bland annat observationer, intervjuer eller textanalyser (Ahrne & 
Svensson 2015, s. 9) (Fejes & Thornberg 2015, s. 33). Våra frågeställningar är vad Christian Eidevald 
kallar för avgränsade forskningsfrågor (Eidevald 2015, s. 116) och med detta menar Eidevald frågor 
som är utformade för att få fördjupad förståelse för ett fenomen (Eidevald 2015, s. 116). En lämplig 
metod som Eidevald lyfter fram för att undersöka just avgränsade forskningsfrågor är 
videoobservationer (Eidevald 2015, s. 116). Inspirerade av detta har vi valt att genomföra en kvalitativ
videoetnografisk (Petersen 2015, s. 14) studie, i form av videoobservationer. Vårt val att använda oss 
av videoobservationer baseras även på att Eidevald (2015, s. 114) lyfter fram denna 
datainsamlingsmetod som en effektiv metod för att skapa möjlighet till en mer grundläggande analys 
av samspel, som vi anser är en förutsättning för kommunikation.

Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 9) beskriver hur olika datainsamlingsmetoder kan vara mer 
eller mindre lämpade beroende på i vilken kontext studien ska genomföras. I vår studie ser vi att 
kvalitativa intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40) med pedagoger som 
datainsamlingsmetod skulle vara mindre lämpade eftersom den insamlade datan kunde begränsas av 
att de intervjuade pedagogerna eventuellt inte skulle vara fullt medvetna om barnens alla olika 
kommunikativa uttryckssätt. Videoobservationer är en form av observationer där en kamera används 
som ett redskap för att samla in data bestående av rörliga bilder (Eidevald 2015, s. 114). Vidare 
beskriver Eidevald hur kamerans placering är av betydelse för vad man i sin studie är ute efter att 
analysera (Eidevald 2015, s. 119). Utifrån detta ser vi oss behöva placera kameran på ett avstånd som 
både fångar en helhetsbild av barngruppen vi tänkt observera och samtidigt möjliggör att få syn på 
detaljer, exempelvis rörelser och mimik, i barnens icke-verbala kommunikation.

En fördel vi ser med videoobservationer som datainsamlingsmetod är att vi under analysen av vårt 
empiriska material kan återkomma till materialet flera gånger och därmed få syn på dessa detaljer 
(Eidevald 2015, s. 115). En för oss viktig faktor i vårt val av kamerautrustning var att vi under 
videoobservationernas gång skulle ha möjlighet att fysiskt följa barnen i rummet när de förflyttade sig 
med den digitala lärplattan. Vi valde därför att under våra videoobservationer använda oss av två 
stycken handhållna kameror i form av mobilkameror. Vårt val att använda mobilkameror som 
kamerautrustning grundades även på att vi av den deltagande förskolläraren fått information om att 
barnen var vana vid att mobilkameror användes för att dokumentera deras aktiviteter i förskolan. Då 
barnen hade erfarenheter av att filmas med mobilkameror såg vi att att vårt val av kamerautrustning 
troligtvis skulle påverka barnen i mindre utsträckning än annan kamerautrustning, så som 
filmkameror, som riskerar att väcka barnens nyfikenhet. Denna tanke grundar vi på att barnen kan bli 
distraherade och intresserade om ett nytt dokumentationsredskap förs in i deras verksamhet. Detta ville
vi undvika eftersom att det kunde påverka vår studies slutgiltiga resultat. 

Det som kan vara problematiskt när man använder sig av videoobservationer som metod är att 
metoden kan vara tidskrävande (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 91) både när det gäller att analysera det 
empiriska materialet och att söka och få alla tillstånd som krävs för videoobservationer (Eidevald 
2015, s. 116). Vi såg dock inte att detta skulle kunna påverka vår studie i allt för stor utsträckning då 
studien är avgränsad och sker under en begränsad period. Ett annat problem som enligt Eidevald kan 
uppstå vid videoobservationer som metod, är att man kan gå miste om det som inte fångas på film, 
exempelvis en känsla eller en stämning, som man med andra metoder lättare kan uppfatta (Eidevald 
2015, s. 115). För att lösa detta valde vi att i vår studie kontinuerligt föra stödjande anteckningar, det 
vill säga att vi noterat omgivande faktorer så som hur stämningen i rummet var när vi observerade 
barnen under aktiviteten med de digitala lärplattorna.
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Urval och avgränsningar
Vårt fokus i studien låg på att få syn på barns kommunikativa uttryckssätt i samspel med varandra och 
den digitala lärplattan. Vi har av erfarenhet sett att barns kommunikativa uttryckssätt är mer 
utvecklade och därmed mer framträdande hos äldre förskolebarn. Grundläggande för barns utveckling 
är samspel och i samspelet är kommunikationen en viktig del (Strandberg 2006, ss. 47-48). Därav kom
vi i vårt syfte med studien att fokusera på vilka kommunikativa uttryckssätt som uppstår i äldre barns 
samspel när de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola. Efter att ha hittat 
information om att två olika förskolor belägna i förorter till en storstad, arbetade med digitala 
lärplattor, kontaktade vi dessa. En av förskolorna var mer intressant för vår studie då förskollärarna på 
äldrebarnsavdelningarna arbetade med digitala lärplattor under aktiviteter, som en del i sin 
verksamhet. Denna förskola hade schemalagda aktiviteter med digitala lärplattor för barnen i 
femårsåldern där de fick möjlighet att i par arbeta med olika applikationer på den digitala lärplattan. 
Den andra förskolan fick vi inget svar från och vi kunde därmed inte få någon inblick i hur de arbetar 
med digitala lärplattor. Detta var ytterligare en anledning till att vi valde den för vår studie mest 
intressanta förskolan. 

Undersökningspersoner och undersökningsmaterial

De personer vi observerade i vår studie var barn på en äldrebarnsavdelning i en förskola födda år 
2011, det vill säga barn i femårsåldern. Totalt sökte vi samtycke från vårdnadshavare för fjorton barn 
och fick beviljat samtycke för sju av barnen. Under våra observationer kom barnen, av den ansvarige 
förskolläraren, att delas upp i par. Parkonstellationerna kom att variera under observationstillfällena, 
bland annat på grund av sjukdom. Den av oss observerade barngruppen bestod av tre flickor och fyra 
pojkar. Barnens kön var enligt oss inte relevant nog för vårt studerade område, då vi i vår studie valt 
att inte diskutera genusperspektivet. Vi har dock valt att skriva ut antalet pojkar och flickor då de 
fingerade namnen på barnen i våra utskrivna transkriberingar kommer att synliggöra fördelningen av 
könen. Den data vi undersökt har bestått av videoinspelade observationssekvenser från situationer där 
barnen på egen hand under aktiviteter i förskolan arbetade med digitala lärplattor.

Genomförande
Vi kontaktade två förskolor, som vi fått vetskap om arbetade med digitala lärplattor, via mail för att 
presentera oss och informera dem om vår studie. En av dessa förskolor arbetade med digitala lärplattor
tillsammans med äldre förskolebarn på ett sätt som verkade intressant och relevant för vårt syfte. Vi 
fick snabbt kontakt med förskolechefen på den önskade förskolan och blev inbjudna att genomföra 
videoobservationer i deras verksamhet. Via förskolechefen fick vi kontakt med en förskollärare som 
ansvarade för aktiviteter med digitala lärplattor. På förskolan användes digitala lärplattor under styrda 
förhållanden en gång i veckan under cirka nittio minuter långa planerade aktiviteter. Detta innebar att 
en förskollärare som medverkade under aktiviteten gav barnen kortare instruktioner på uppgifter som 
de skulle genomföra.

Tillsammans med förskolläraren bokade vi in en tid för ett första besök då vi önskade få träffa barnen 
och presentera oss på de två avdelningarna som skulle komma att beröras av vår studie (Kaijser 2011, 
s. 47). Via förskolläraren tog vi även reda på vilken tid på dagen som var mest fördelaktig för att 
kunna presentera oss för vårdnadshavarna till de aktuella barnen födda år 2011 på de två 
avdelningarna, och dela ut så många informations- och samtyckesblanketter (Bilaga 1 & 2) som 
möjligt till vårdnadshavarna. Väl på plats på förskolan fick vi möjlighet att presentera oss för cirka 
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hälften av de barn vi tänkt observera och dessa barns vårdnadshavare. Några av vårdnadshavarna 
ställde frågor angående studien gällande var den kommer att publiceras och vilka som kommer att få 
tillgång till det inspelade videomaterialet. Efter att ha haft en dialog med dessa vårdnadshavare 
angående publicering och materialhantering fick vi positiv respons på vår studie. Under det första 
tillfället vi var på plats på förskolan presenterade vi oss även för barnen och förklarade varför vi var 
där och varför vi en tid framöver skulle befinna oss på deras förskola. Vi fick intrycket att barnen var 
positivt inställda till våra kommande besök som skulle komma att innefatta videoinspelningar.

Vid vårt första observationstillfälle fick vi ändra vårt upplägg då det visade sig att vi, på grund av 
sjukdom bland personal och avsaknad av påskrivna samtyckesblanketter, endast hade möjlighet att 
observera barnen från en avdelning. På denna avdelning hade vi vid vårt första observationstillfälle fått
in sex av sju samtyckesblanketter från barnens vårdnadshavare. Innan genomförandet av 
videoobservationerna förklarade vi återigen varför vi var på plats och frågade vart och ett av barnen 
om de ville bli filmade. Ett av barnen ville vid detta tillfälle inte bli filmat och detta resulterade i att vi 
under detta tillfälle kunde filma fem av de sju barnen. Den för aktiviteten ansvarige förskolläraren 
delade in barnen i par så att vi skulle kunna observera de barn som vi hade samtycke från. I och med 
att barnen var fem stycken och skulle delas in i par fick ett av barnen sitta tillsammans med 
förskolläraren. Förskolläraren såg till att det barn som inte ville bli filmat och det barn vi inte hade 
samtycke för fick sitta tillsammans i par vid en digital lärplatta för att underlätta för oss under våra 
videoobservationer. Vi var på förskolan och videoobserverade dessa planerade aktiviteter där digitala 
lärplattor användes, under cirka sextio till nittio minuter per tillfälle. Detta resulterade sammanlagt i 
över ett fem timmar långt videomaterial. Under våra olika observationstillfällen kunde 
parkonstellationerna bland barnen komma att variera utifrån förskollärarens direktiv och på grund av 
frånvaro av barn.

Under samtliga av aktiviteterna fick barnen möjlighet att använda applikationerna Minecraft (Mojang 
2016) och Block Craft (Mojang AB 2016) som är en form av bygg- och konstruktionsapplikationer. 
Valet gjordes av förskolläraren och vi ser inte att valet av applikationer är relevant för vår studie. 
Under ett senare observationstillfälle hade vi fått samtycke för alla barnen på avdelningen där 
observationerna kom att ske även i fortsättningen. Under videoobservationernas gång uppstod några 
problematiska faktorer. Då det var till viss del styrda aktiviteter som vi observerade var det 
oundvikligt att förskolläraren kom med på videomaterialet då denne cirkulerade för hjälpa barnen vid 
behov. Vi hade samtycke från förskolläraren, men då vi önskade observera barnens kommunikation 
och samspel så var inte dessa stöttande situationer relevanta för vår studie och togs därför bort från vår
insamlade data innan tematiseringen av vårt videomaterial. En annan problematisk faktor var att det 
uppstod oförutsedda händelser, bland annat då det vid några tillfällen ville komma in barn som inte 
skulle medverka vid aktiviteten och som vi saknade samtycke för, i rummet där vi observerade. Vid 
dessa tillfällen stängde vi av kamerorna och väntade ut situationen, därefter fortsatte vi våra 
videoobservationer.      

Databearbetning och analysmetod
Den analysmetod vi utgått från i vår studie är det som Fejes och Thornberg (2015, s. 37) kallar för 
kategorisering, även benämnt som tematisering (Öhlander 2011, s. 275). Denna analysmetod innebär 
att videomaterialet sorteras i kategorier efter dess skillnader och likheter (Fejes & Thornberg 2015, s. 
37). Då det har varit viktigt för oss att låta vår empiri tala för sig själv har vi intagit en delvis induktiv 
och delvis deduktiv ansats (Fejes & Thornberg 2015, s. 24-25). Vi har i vår studie främst intagit en 
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induktiv ansats (Fejes & Thornberg 2015, s. 24) genom att vi utifrån vårt empiriska material dragit 
generella slutsatser i kontexten där våra observationer ägde rum, det vill säga på den av oss 
observerade äldrebarnsavdelningen med de medverkande barnen. De generella slutsatser vi dragit har 
berört barns kommunikativa uttryckssätt i samspel med varandra och med den digitala lärplattan. I 
studien har vi även intagit en delvis deduktiv ansats (Fejes & Thornberg 2015, s. 24) genom att vi har 
använt oss av ett antal begrepp hämtade från ett sociokulturellt perspektiv. Vi har även varit medvetna 
om att det utifrån vår studie inte går att dra några generella slutsatser om barns kommunikativa 
uttryckssätt i samspel med varandra och den digitala lärplattan i förskolan som institution. En deduktiv
ansats innebär att man utifrån specifika utdrag från sitt material drar generella slutsatser till den 
bundna kontexten (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Vi har tagit inspiration av Nilsens (2014, s. 61) 
tillvägagångssätt att presentera sin transkription, det vill säga genom flytande text och en 
transkriptionsnyckel (Nilsen 2014, s. 153) där vi förklarar de olika tecknens betydelser, så som 
frågetecken och punkter (Bilaga 3). Utifrån en utförlig genomgång av fem timmars insamlat 
videomaterial, kom vi efter tematiseringen att transkribera sju observationer på cirka 30 sekunder 
vardera. Det är viktigt att vara noggrann i sin transkriberingsprocess, det vill säga att man är 
konsekvent och att man frekvent använder samma upplägg när man transkriberar (Tholander & 
Cekaite 2015, s. 203). Denna noggrannhet har vi förhållit oss till genom att systematiskt lägga upp vår 
transkriberingsprocess. I transkriptionerna har vi avidentifierat de medverkande barnen genom att byta
ut deras namn mot fingerade namn. 

Efter att ha granskat allt videomaterial fann vi sju återkommande teman, i form av kommunikativa 
uttryckssätt, hos barnen i deras samspel med varandra och de digitala lärplattorna. Ett av de teman som
vi såg återkomma var att barnen utgjorde ett stöd för sin partner när denne såg ut att behöva hjälp. 
Därav kom vi under tematiseringen att benämna temat som En hjälpande hand. Ett annat 
återkommande tema var att barnen med hjälp av gester uttryckte de ord som uppstod i samspelet med 
den digitala lärplattan, detta tema benämner vi som Re-presentativa gester. Det tredje temat vi tyckte 
oss få syn på var att barnen tog inspiration från varandra och kommunicerade verbalt utifrån andra 
redskap än den digitala lärplattan vad de tyckte skulle utföras på den digitala lärplattan. Vi har därför 
valt att benämna temat som Kommunikation utifrån andra redskap. Ett fjärde tema som återkom var 
att några av barnen ställde frågor som de verkade vara i behov av att få bekräftade av sin partner och 
vi har valt att benämna detta tema som Att söka bekräftelse. Det femte temat baserades på att barnen i 
sina försök att få kontakt med respektive partner började anpassa sitt språk tills dess att partnern gav 
respons på kontaktförsöket. Vår uppfattning är att barnen här förstod att de behövde anpassa sitt språk 
till den aktuella situationen och vi benämner detta tema som Att anpassa språket. Ett sjätte tema kom 
att handla om hur barnen verkade använda sina händer som redskap för att få sin vilja igenom i arbetet 
med den digitala lärplattan, därav har vi valt att benämna detta tema som Händer som kommunikativa 
redskap. Det sjunde och sista temat vi kunde uppfatta var att barnen, när de försökte påkalla 
uppmärksamhet från sin partner i samspelet med den digitala lärplattan, betonar och drar ut på sina 
ord. Detta tema har vi valt att benämna som Att betona ord. För att koppla dessa teman till vårt syfte 
och våra frågeställningar som berör barns kommunikativa uttryckssätt och deras samspel med 
varandra och den digitala lärplattan, har vi delat in dessa teman i verbal och icke-verbal 
kommunikation. Till verbala kommunikativa uttryckssätt hör temana Att anpassa språket, Att betona 
ord, En hjälpande hand, Att söka bekräftelse, Kommunikation utifrån andra redskap och och till icke-
verbala kommunikativa uttryckssätt hör temana Re-presentativa gester och Händer som 
kommunikativa redskap. Dessa teman kommer vi återkomma till i vår studies resultat- och 
analysavsnitt. 
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Forskningsetiska överväganden 
Inom det forskningsetiska området menar Annica Löfdahl att den mest centrala riktlinjen är att till de 
av studien berörda personerna ge både skriftlig och muntlig information om den aktuella studien och 
att därefter ta del av deras eventuella samtycke (Löfdahl 2014, s. 36). Denna studieförberedande 
process benämner Löfdahl som informerat samtycke och i ett sådant ska det framgå att personerna när 
som helst kan ta tillbaka sitt samtycke (Löfdahl 2014, s. 36). Då vi i vår studie har observerat barn 
måste vi förhålla oss till det Löfdahl betonar gällande minderåriga barns deltagande om att samtycke 
krävs från barnens samtliga vårdnadshavare (Löfdahl 2014, s. 42). Utifrån detta tydliggjorde vi i vår 
samtyckesblankett vikten av att respektive barns samtliga vårdnadshavare gav sitt skriftliga samtycke 
till studien.

Vad gällde barns informerade samtycke tog vi till andra metoder än skriftliga blanketter då vi i största 
möjliga mån ville försäkra oss om att barnen själva var införstådda med vad ett medverkande i studien 
innebar (Löfdahl 2014, s. 40). Till att börja med förklarade vi muntligt för barnen varför vi var på plats
på förskolan och vilka situationer vi var nyfikna på att filma. Precis som vid det ovannämnda skriftliga
samtycket var vi uppmärksamma på barnens önskan om att medverka eller inte i 
videoobservationerna. I stället för ett skriftligt samtycke kom vi att i barnens fall fokusera på deras 
verbala och icke-verbala kommunikativa uttryckssätt som skulle kunna visa på motvilja till deltagande
innan, under och efter videoobservationerna (Löfdahl 2014, s. 41).

Vid ett av de observerade tillfällena fanns ett barn på plats, vars samtycke vi fått av barnets 
vårdnadshavare, men som verbalt uttryckte sin motvilja till att bli videofilmat. Självklart respekterade 
vi detta barns önskemål om att inte bli videofilmat och vi såg därmed till att förskolläraren placerade 
detta barn med ett annat barn som vi vid det aktuella observationstillfället inte hade skriftligt samtycke
för att videofilma. Precis som i den skriftliga informations- och samtyckesblanketten ska barn 
informeras om att deras deltagande i videoobservationerna är frivilligt och kan avbrytas när de vill, om
de så önskar (Löfdahl 2014, s. 37). I vår studie har vi även tagit i beaktande det som Vetenskapsrådet i
sin rapportserie ”God forskningssed” lyfter fram kring etiska överväganden inom forskning och hur 
forskningsmaterial bör hanteras (Vetenskapsrådet 2011, ss. 65-71). 

När vi som forskare kommer in och ska observera barnen i deras vardag sker en positionering mellan 
oss och barnen som subjekt (Bolander & Fejes 2015, s. 96). Oundvikligen uppstår i dessa situationer 
en form av makt hos oss som forskare, då det är vi som inkräktar i barnens verksamhet. För att minska 
detta maktavstånd (Saar & Löfdahl 2014, s. 30) mellan oss och barnen valde vi att besöka förskolan 
innan vi påbörjade våra videoobservationer, för att bekanta oss med barnen. Under vårt besök försökte 
vi sätta oss in i barnens vardag i verksamheten, deltog i deras aktiviteter och hade en frågestund 
tillsammans med barnen där de kunde ställa frågor om oss och studien. 

Fyra begrepp som Vetenskapsrådets rapportserie redogör för inom området etik rörande 
forskningsmaterial är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011,
s. 66). Dessa fyra begrepp betonas som viktiga att hålla isär eftersom de har olika fokus trots att deras 
innebörder liknar varandra (Vetenskapsrådet 2011, s. 66). Avidentifiering används i Vetenskapsrådets 
rapportserie som en synonym till anonymisering, som i sin tur är en del av begreppet anonymitet, som 
kom att vara ett aktuellt begrepp i vår studie. En avidentifiering av studiens deltagare sker redan vid 
transkriberingen av det empiriska materialet och detta innebär att ingen personlig information om 
deltagarna kommer att finnas med i arbetet (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). I vår samtyckesblankett 
hänvisar vi till hur studien stödjer sig mot personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som i vårt fall 
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innefattar att värna om deltagarnas integritet, inte minst genom att vi på våra samtyckesblanketter har 
underskrifter från både pedagogerna och barnens vårdnadshavare.

Studiens kvalitet
En faktor som bidragit till vår studies trovärdighet är att vi systematiskt presenterat (Öhlander 2011, s. 
288) hur vi gått tillväga i vår forskningsprocess av barns kommunikativa uttryckssätt i samspel med 
varandra och digitala lärplattor. En annan faktor som bidragit till vår studies trovärdighet är att vi i vårt
resultat- och analysavsnitt kontinuerligt förhållit oss till vår studie i sin helhet (Öhlander 2011, s. 288).
Ytterligare en faktor i att göra vår studie än mer trovärdig är att koppla den teoretiska utgångspunkten 
till analysen (Öhlander 2011, s. 288). I vårt fall har detta inneburit att vi förhållit oss till en 
sociokulturell teoretisk utgångspunkt och i analysen återkommer till sociokulturella begrepp som vi 
sett varit relevanta för vår studie.

När man genomför en studie är det viktigt att texten är transparent, det vill säga att texten är tydlig och
lätt att följa med i (Ahrne & Svensson 2015, s. 244). För att en studie ska vara transparent måste det 
vara möjligt för läsaren att kritisera och diskutera dess innehåll (Svensson & Ahrne 2015, s. 25) och 
detta uppfyller vår studie genom att den behandlar olika aspekter som är adekvata för det vi vill bidra 
med kunskap om. I vår studie har vi använt oss av icke-deltagande observationer (Franzén 2014, s. 62)
då vi inte aktivt har interagerat med barnen eller deltagit i deras aktiviteter med de digitala lärplattorna,
samtidigt som vi ändå befunnit oss vid sidan av och observerat barnen. Vi är medvetna om att vår 
närvaro kan ha påverkat situationen och då även vårt resultat i och med att vi kan ha stört barnens 
koncentration. Valet av videoobservationer som metod i vår studie skapade ett flertal möjligheter för 
oss, som andra metoder som exempelvis fältanteckningar inte hade kunnat bidra med. Om vi skulle ha 
använt oss av fältanteckningar som metod hade vi troligtvis gått miste om att uppfatta och hinna skriva
ned mycket av barnens icke-verbala kommunikation. Videoobservationerna har bland annat gett oss 
möjligheter till ett rikt material kring barns kommunikation och samspel, som går att återkomma till 
och analysera. I vår studies syfte ligger fokus på de kommunikativa uttryckssätt som uppstår hos barn i
deras samspel med digitala lärplattor och videoobservationerna har gjort det möjligt för oss att få med 
ett flertal av barnens kommunikativa uttryckssätt i vår insamlade data.

Vår insamlade data i form av videoobservationer uppgick i fem timmar. Då vi, som vi beskrivit ovan, i
vår studie vill fokusera på barns användande av digitala lärplattor på egen hand har vi valt att inte 
lägga fokus på de sekvenser där förskolläraren förekommer. Detta val gjorde vi eftersom att det enligt 
oss fanns en synlig påverkan från förskolläraren vid dessa tillfällen. Vi ville undvika att riskera att få 
med en sådan sekvens i vår studies resultat då detta skulle göra vår studie mindre trovärdig, eftersom 
att vi då inte längre skulle svara på vårt syfte. Andra videosekvenser som vi har bortsett ifrån är de 
sekvenser som antingen visar ett ensamt barn eller fler än två barn som använder digitala lärplattor. 
Vid denna sållning av vår data försvann en stor del av det totala fem timmar långa videomaterialet. I 
urvalet av vårt empiriska material koncentrerade vi oss på att ta med sådana sekvenser som innehöll 
kommunikativa uttryckssätt som var återkommande under ett flertal videosekvenser i vår insamlade 
data. Därmed representerar de fyra utdragen i vår studies resultat samtliga av de mest framträdande 
kommunikativa uttryckssätten som förekom i vårt insamlade videomaterial, där barnen i par använde 
en digital lärplatta på egen hand. 

I och med att vår studie utfördes på en äldrebarnsavdelning på endast en förskola, är det viktigt att vi 
är införstådda med att vi inte kan dra några generella slutsatser om barns kommunikation och samspel 
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med digitala lärplattor i förskolor i allmänhet. Vår studie är därmed representativ för vad vi har sett i 
den aktuella kontexten där våra observationer har genomförts (Kaijser 2011, s. 42).

Resultat och analys
Syftet med vår studie är som vi nämnt ovan att bidra med kunskap om vilka kommunikativa 
uttryckssätt som uppstår i de äldre barnens samspel, när de i par använder en digital lärplatta på egen 
hand i en förskola. De två underliggande frågeställningarna fokuserar på barnens kommunikativa 
uttryckssätt och den digitala lärplattans roll i barnens samspel. I relation till vår studies syfte och 
tillhörande frågeställningar har vi valt att presentera utdrag av exempel på fyra av våra 
videoobservationer som representerar samtliga av våra sju teman inom barnens verbala och icke-
verbala kommunikativa uttryckssätt som vi upptäckt under tematiseringen av vårt empiriska material.

Vi vill tydliggöra att de namn på barnen som omnämns i vår studie är fingerade och att barnen i vår 
studie är representativa för den i vår studie specifika äldrebarnsavdelningen på förskolan och därmed 
inte representerar barn i allmänhet. Som vi nämnt i vårt teoretiska avsnitt förhåller vi oss i vår studie 
främst till de inom det sociokulturella perspektivet centrala begreppen medierande redskap (Vygotskij 
1978, s. xxiv), appropriering (Vygotskij 1986, s. 152), proximal utvecklingszon (Vygotskij 1978, s. 
xxxv), scaffolding (Säljö 2000, s. 123) och situerat lärande (Vygotskij 1978, s. 132). Inför varje utdrag
inleder vi med en kort presentation av vad som utspelat sig strax innan den observerade situationen ägt
rum. 

Utdrag 1: En hjälpande hand (61 sekunder)

Det är Isabelles tur att använda den digitala lärplattan och hon sitter med den framför sig på bordet. 
Hon ser först villrådig ut och tittar sedan på Svante som sitter bredvid, därefter skjuter hon den digitala
lärplattan åt Svantes håll så att den placeras mellan dem.   

Svante och Isabelle sitter bredvid varandra vid bordet och har den digitala lärplattan liggande 
framför sig. Svante tecknar med fingrarna ovanför skärmen samtidigt som han säger: ”Sen så, sen så, 
sen så, sen så, sen så bygger man där”. Isabelle avbryter Svante mitt i meningen genom att titta upp 
och säga: ”Jag vet”, men avslutar meningen där och tittar åter ner på den digitala lärplattan. Svante 
fortsätter de påbörjade instruktionerna med att tillägga: ”Och sen så hoppar man över ett block dit 
och sen så gör man en, två stycken, tre, sen så sätter man den där. I anslutning till den meningen 
sjungmumlar Svante dundundundundun och avslutar med att säga: ”Sen så gör man taket”. Efter 
denna mening vänder sig Isabelle åter mot den digitala lärplattan och vrider den åt sitt håll medan 
Svante fortsätter ge några avslutande instruktioner: ”Och sen så kan man (ohörbart)” därefter tittar 
Svante upp och ser sig omkring i rummet och tar samtidigt in sin en hand i tröjärmen. Strax därpå 
tittar Svante på Isabelle som studerar den digitala lärplattan i cirka sex sekunder innan hon tittar upp 
på Svante och ser frågande ut på blicken. Svante säger: ”Du vill väl bygga?” och Isabelle svarar: 
”Det är zombies”. Då svarar Svante: ”(Ohörbart) vilket block vill du ha?” och tar här bort handen 
ur tröjärmen, fortsätter sedan med att säga: ”Här kan du välja” och trycker fram menyn på den 
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digitala lärplattan: ”Här finns det också lite” och tar fram fler menyer, Svante säger även: ”Jag 
brukar bygga med såna block” och pekar på en specifik ikon på menyn. Isabelle styr fingret åt det 
hållet men väljer sen ett annat och trycker därefter upprepade gånger på den digitala lärplattan utan 
att något händer. Svante ser detta och trycker på ett annat ställe på den digitala lärplattan samtidigt 
som han säger: ”Kryss, sådär”. Isabelle börjar bygga i applikationen och Svante säger: ”Mm, 
snyggt”.

I ovanstående situation tolkar vi det som att den digitala lärplattan utgör ett medierande redskap 
(Vygotskij 1978, s. xxiv). Detta baserar vi på att den bidrar till kommunikationen som uppstår om 
bygg- och konstruktion och att den därigenom även ingår i det samspel som pågår mellan Svante och 
Isabelle. Barnen upplever omvärlden med hjälp av medierande redskap (Säljö 2000, s. 80), i vårt fall 
den digitala lärplattan. När Svante ger instruktioner om hur Isabelle ska utföra uppgiften i 
applikationen ser vi det som att han vägleder Isabelle och ger henne En hjälpande hand. Svante blir 
här en person som i det kommunikativa samspelet med Isabelle genom scaffolding (Säljö 2000, s. 123)
får henne att utföra aktiviteten (Säljö 2000, s. 123).

Efter de första instruktionerna som Svante ger verkar det som att Isabelle inte tar till sig 
informationen, Svante anpassar då sitt verbala språk till en nivå som han verkar tro att Isabelle lättare 
kan förstå och börjar ställa enklare frågor som exempelvis vilket block hon vill ha. I detta ser vi vårt 
tema Att anpassa språket och vi ser även hur Svante verkar ha mer fördjupade kunskaper om 
byggande i applikationen än vad Isabelle har. I och med detta uppfattar vi det som att Isabelles 
proximala utvecklingszon (Vygotskij 1978, s. xxxv) inte sträcker sig lika långt inom detta område som
Svantes gör. Hon behöver Svante för att skapa sig förståelse för, appropriera (Vygotskij 1986, s. 152) 
kunskap om vad som krävs för aktiviteten (Säljö 2000, s. 119). När Svante och Isabelle bygger i 
applikationen tar de med sig erfarenheter och tidigare kunskaper från det verkliga livet och applicerar 
detta på den digitala lärplattan och i den sociala kontext de befinner sig i sker då ett situerat lärande 
(Vygotskij 1978, s. 132). Den digitala lärplattan är ett medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) 
som i denna situation möjliggör en särskild aktivitet, nämligen att konstruera en byggnad utifrån en 
viss typ av block. När Svante tecknar med handen ovanför den digitala lärplattan under tiden han ger 
Isabelle instruktioner förstärker han med sina gester det han uttrycker verbalt. Detta relaterar vi till 
vårt tema Händer som kommunikativa redskap som just syftar till att handen blir ett redskap som 
barnet ibland tar till när det samspelar med andra.

Resultatet av vår tolkning av denna observerade situation är att barnen upplever situationen utifrån den
digitala lärplattan som då får en roll som ett medierande redskap. Ett kommunikativt uttryckssätt som 
blir synligt i denna situation är att Svante verbalt ger Isabelle en hjälpande hand i form av olika 
språkliga vägledningar i aktiviteten för att anpassa sitt språk till Isabelle. Vi ser då att Svante bidrar 
med scaffolding och därmed utgör ett stöd för Isabelle i aktiviteten med den digitala lärplattan. 
Härmed blir det tydligt att Isabelle befinner sig i en inom området lägre proximal utvecklingszon än 
Svante och att hon approprierar kunskap från Svantes tidigare kunskaper och erfarenheter som han gör
tillgängliga för henne. Utifrån detta ser vi att det hos Isabelle sker ett situerat lärande i denna kontext, 
det vill säga i den aktuella sammanhanget kring aktiviteten med den digitala lärplattan. Ett annat 
kommunikativt uttryckssätt vi ser i vårt resultat är att Svante när han vägleder Isabelle använder sig av
sina händer som kommunikativa redskap för att förtydliga det han samtidigt uttrycker verbalt. 
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Utdrag 2: Att söka bekräftelse (18 sekunder)

Maria har en längre stund bett Jack om att få spela på den digitala lärplattan och uttryckt frustration 
över detta genom bland annat suckar, men Jack har sagt att hon får vänta tills alla barnen ska byta.  

Jack och Maria sitter vid bordet med den digitala lärplattan. Det är Jack som använder den digitala 
lärplattan och Maria sitter lutad över den med hakan i ena handen. Jack trycker kontinuerligt på 
skärmen och säger: ”Fint eller hur”. Maria ger ingen respons och Jack säger då igen: ”Fint eller hur
Maria?” samtidigt som han tittar upp på Maria. Maria tar bort handen från hakan och säger: ”Aa vi 
skaffar nya blommor” men besvarar inte Jacks ögonkontakt utan fortsätter titta på den digitala 
lärplattan och lyfter ena handen för att kort därpå göra ivriga gester strax ovanför skärmen. Jack 
svarar: ”Ja vi gör fina” kliar sig i huvudet och fortsätter: ”Vilken” och för handen mot hakan. Maria 
svarar: ”Aa vi tar de där vita” och pekar på en ikon på skärmen, samtidigt trycker Maria på en 
annan ikon och säger: ”De blir bättre”.

Ett framstående tema i denna situation är Att söka bekräftelse. Detta menar vi sker när Jack två gånger 
frågar Maria om det han gör i applikationen är fint. Vid det andra försöket verkar det till och med som 
att Jack när han säger Marias namn försöker få ögonkontakt med henne. Maria i sin tur ger respons på 
det Jack frågar, men besvarar inte ögonkontakten. Vid Jacks andra försök att fråga Maria om det blir 
fint uppfattar vi ett annat av våra teman, nämligen Att anpassa språket, eftersom Jack lägger till 
Marias namn i slutet på sin fråga. Vi tolkar detta som att Jack då förtydligar att han ställer en fråga till 
just Maria och att han med detta tillägg även betonar att han vill ha sin fråga besvarad. I denna 
observerade situation tolkar vi det som att det hos Jack och Maria sker ett situerat lärande (Vygotskij 
1978, s. 132). Vi baserar detta på att barnen, i det sammanhang de befinner sig i, med hjälp av den 
digitala lärplattan får möjlighet att genom sina tidigare erfarenheter av blommor applicera och bredda 
sina kunskaper om dessa. Jack uttrycker att han vill skaffa fina blommor, och letar ett tag innan han 
hittar några blommor som verkar motsvara det han söker. Det är inte säkert att Jack redan innan han 
började leta bland menyerna hade en föreställning om vad han sökte, utan de villkor som erbjöds i 
applikationen kan ha bidragit till hans specifika val av blommor.

Ett tredje tema, Händer som kommunikativa redskap, får vi syn på när Maria gör ivriga gester med ena
handen under tiden Jack trycker på den digitala lärplattan. Marias handrörelser blir ett komplement till 
hennes verbala språk då hon tar till dem när hon inte längre uttrycker sig verbalt. Den digitala 
lärplattan bidrar till den kommunikation som uppstår om blommor i samspelet mellan Jack och Maria, 
den utgör härigenom ett medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) som Jack och Maria använder i 
sin relation till omvärlden (Säljö 2000, s. 80). Ett tredje centralt begrepp som blir synligt i denna 
situation är appropriering (Vygotskij 1986, s. 152). Detta kan vi se sker när Jack tillsammans med 
Maria utbyter intellektuella redskap i form av tankar och idéer för att komma fram till vad som 
innefattas i benämningen ”fina blommor” och applicerar de intellektuella redskapen på det fysiska 
redskapet (Säljö 2000, s. 152) som den digitala lärplattan här utgör i samspelet.

Resultatet av vår tolkning av denna observerade situation är att det hos Maria sker ett situerat lärande 
genom att hon skapar en förståelse för att hon behöver anpassa sitt språk till situationen och Jack, för 
att kunna få sitt kontaktförsök besvarat. Ett situerat lärande sker även hos Jack då han under aktiviteten
med den digitala lärplattan skapar sig en uppfattning om vad som enligt honom ingår i begrepp ”fina 
blommor”. Ett kommunikativt uttryckssätt som vi ser framträder hos Jack i denna situation är att han 
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söker bekräftelse från Maria när han frågar om det han gjort i applikationen är fint. När Jack för andra 
gången frågar Maria om det han gjort är fint använder han ett annat kommunikativt uttryckssätt i form 
av att anpassa språket. Detta ser vi eftersom att Jack lägger till Marias namn i slutet på frågan för att få
hennes uppmärksamhet. I situationen ser vi att den digitala lärplattan återigen har en roll som ett 
medierande redskap i barnens samspel, då den ger barnen möjlighet att vidga sin uppfattning om hur 
”fina blommor” kan vara utformade. Vi kan se ett ytterligare kommunikativt uttryckssätt när Maria 
gestikulerar genom att använda sina händer som kommunikativa redskap för att komplettera det hon 
uttrycker verbalt. Våra resultat visar även på att barnen i aktiviteten med den digitala lärplattan 
approprierar kunskaper och erfarenheter från varandra och att de sedan applicerar sina nya 
expanderade intellektuella redskap på den digitala lärplattan. 

Utdrag 3: Re-presentativa gester (27 sekunder)

Jack har lånat ut den digitala lärplattan till Maria för att hon ska kunna skapa ett rum i applikationen. 
Jack verkar då komma på att det inte är Marias tur att ha den digitala lärplattan så han tar tillbaka den. 

Maria och och Jack sitter bredvid varandra vid ett bord och Jack trycker på den digitala lärplattan 
som ligger framför honom. Maria rör sig fram och tillbaka på sin stol och säger: ”Jag vill bara ha ett 
litet (...) fall” samtidigt som hon tittar på Jack och lyfter upp sina armar och rör dem upp och ner ett 
par gånger. Därefter fortsätter hon med att säga: ”Då är det mitt (...), det är mitt badvatten” och 
sveper vågrätt fram och tillbaka med sin arm. Jack trycker upprepade gånger på den digitala 
lärplattan med sin tumme. Maria lutar sig mot Jack och därmed också över den digitala lärplattan. 
Jack suckar och säger ”Maria det går inte att gå upp. Då måste vi byta värld hela tiden”. Maria tittar
på Jack men sedan upp i taket, suckar och säger ”Men assååå Jaaack”. Jack tittar på Maria och sen 
på den digitala lärplattan om vartannat tre gånger för att slutligen fästa sin blick på den digitala 
lärplattan igen. Maria som nu tittar på Jack igen säger: ”Du borde ha gått till siiidan”. Hon svänger 
med sin arm åt höger och säger: ”Och då kan vi göra ett hus och då”. Maria blir tyst mitt i sin 
mening och för sina händer mot sin haka och suckar. Utan att titta upp från den digitala lärplattan 
säger Jack: ”Okej. Ska vi göra en nya värld?!”. Jack börjar återigen trycka ett flertal gånger med sin 
tumme på den digitala lärplattan. Maria sitter kvar med sina händer mot sin haka samtidigt som hon 
suckar, tittar på Jack och säger: ”Jaaa, vi kan väl göra det”.

I denna av oss observerade situation ser vi att ett flertal av våra sju teman återkommer. I första hand 
ser vi temat Re-presentativa gester när Maria ett flertal gånger verbalt uttrycker ord som hon sedan 
gestikulerar fram med hjälp av sin kropp genom att göra gester som hon sedan förklarar med hjälp av 
ord. Detta ser vi inte minst när Maria rör sina armar upp och ner medan hon pratar om ett ”fall” och 
kommer in på ämnet badvatten. Vi ser även att Maria använder Re-presentativa gester som 
kommunikativt uttryckssätt när hon säger till Jack att han borde ha gått åt sidan och svänger med sin 
arm åt höger. 

Den digitala lärplattan som ett fysiskt redskap blir i denna situation till ett medierande redskap 
(Vygotskij 1978, s. xxiv ), då det är i Marias och Jacks samspel med varandra och med den digitala 
lärplattan som olika typer av kommunikativa uttryckssätt uppstår (Strandberg 2006, s. 11). Vi ser 
också att det i situationen hos Maria och Jack sker ett situerat lärande (Vygotskij 1978, s. 132) när de 
utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper inhämtar ytterligare kunskaper från den sociala praktik
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de befinner sig i (Säljö 2000, s. 128). Detta ser vi bland annat när Jack löser den konflikt som är på 
väg att uppstå genom att föreslå att de ska ”göra en ny värld”. Ett annat tema som blir synligt i denna 
situation är Att betona ord eftersom Maria ett flertal gånger drar ut på betoningen av sina ord, bland 
annat när hon söker kontakt med Jack. Marias betoning av ord ser vi även går ihop med temat Att söka
bekräftelse i och med att både Jack och Maria vid olika tillfällen och på olika sätt verkar söka en slags 
bekräftelse från varandra. I situationen tolkar vi det som att Maria förser Jack med scaffolding (Säljö 
2000, s. 123) när Jack berättar för Maria om problemen han har stött på i applikationen på den digitala 
lärplattan och Maria då berättar hur han borde ha gjort istället (Säljö 2000, s. 123). Den scaffolding 
(Säljö 2000, s. 123) som Maria ger till Jack verkar han ta till sig då han både tittar på Maria och 
bekräftar det hon säger med ett ”Okej” för att sedan förslå att de ska gå vidare i applikationen på den 
digitala lärplattan.

Då Maria påpekar för Jack hur han borde ha gjort istället och Jack tittar på henne tycker vi oss se att 
det pågår appropriering (Vygotskij 1986, s. 152). Detta då Jack befinner sig i ett samspel med Maria 
där han har möjlighet att ta till sig kunskap om vad som är möjligt att utföra i applikationen på den 
digitala lärplattan. När Maria verbalt uttrycker vad hon tycker att Jack borde ha gjort i applikationen, 
ser vi att Jack befinner sig i en inom området lägre proximal utvecklingszon (Vygotskij 1978, s. xxxv) 
än Maria. Detta eftersom att Jack, om han tar till sig Marias råd och dessa går att applicera på 
applikationen på den digitala lärplattan, eventuellt kan klara av dessa manövrar på egen hand på den 
digitala lärplattan framöver.

Resultatet av vår tolkning av denna observerade situation är att Marias kommunikativa uttryckssätt 
bland annat innefattar Re-presentativa gester och att den digitala lärplattan som medierande redskap 
frammanar dessa gester. Ett annat kommunikativt uttryckssätt som framträder i vårt resultat är Att 
betona ord, då Maria drar ut på betoningen av sina ord i sina kontaktförsök med Jack. Ett tredje 
kommunikativt uttryckssätt vi ser är Att söka bekräftelse då Maria och Jack söker bekräftelse från 
varandra. Maria förser även Jack med scaffolding när hon förklarar för honom hur han borde ha gjort 
istället och hur de bör gå vidare i applikationen. Här ser vi också att Jack har möjlighet att appropriera 
de kunskaper och erfarenheter Maria delar med sig av kring applikationen på den digitala lärplattan. I 
och med detta ser vi även att Jack befinner sig i en inom området lägre proximal utvecklingszon än 
Maria då han stöter på svårigheter i sina försök att komma vidare i applikationen på den digitala 
lärplattan. Ett resultat vi ser är även att det hos Jack, trots hans inom området lägre proximala 
utvecklingszon, sker ett situerat lärande då han föreslår en lösning utifrån de villkor som situationen 
erbjuder. 

Utdrag 4: Kommunikation utifrån andra redskap (32 sekunder) 

Maria har försökt få kontakt med Jack genom att ett flertal gånger tilltala honom, men utan resultat.

Maria och Jack sitter bredvid varandra vid ett bord och tittar på den digitala lärplattan. Jack trycker 
upprepade gånger med sitt finger på den digitala lärplattan medan Maria sitter bredvid och fingrar 
på ett vikt A4 papper. Jack säger: ”Jag gillar gult och vit” medan Maria nickar och säger: ”Aa”. 
Maria öppnar upp det vikta A4 pappret på bordet framför sig och stänger det igen. På insidan av det 
vikta A4 pappret är något tecknat med tuschpenna. Maria öppnar upp A4 pappret mer och vecklar ut 
det helt och säger: ”Jaaack (...) titta på den här katten Jaaack” samtidigt som hon pekar på den 
tecknade figuren på A4 pappret. Jack slutar trycka på den digitala lärplattan, tittar på Maria och 
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sedan på A4 pappret. Han återgår kort därefter till att fortsätta trycka på den digitala lärplattan igen.
Maria säger: ”Eh, Jack. Ska vi skaffa, ska vi skaffa en katt? Hon lutar sig mot Jack, över den digitala 
lärplattan och fortsätter: ”Ska vi se om det finns kattblommor?!”. Jack tittar fortfarande ner mot den 
digitala lärplattan och viskar: ”Ojj” under tiden som han lutar sitt huvud i sin hand och fortsätter 
trycka på den digitala lärplattan utan uppehåll. Efter en liten stund frågar Jack: ”Hur ser 
kattblommor ut?”. Maria börjar trycka på en annan del av den digitala lärplattan än den som Jack 
trycker på. Maria börjar scrolla neråt på den digitala lärplattan samtidigt som hon viskar: 
”Kaattbloommor”. Hon blir tyst en stund och fortsätter: ”Vi tar lite (...) löv också!”. Jack fortsätter 
trycka på olika ställen på den digitala lärplattan och säger: ”Ja, vi tar lite såna!”.

Även i denna observerade situation återkommer ett flertal av våra sju teman. Det huvudsakliga temat 
är Kommunikation utifrån andra redskap då Maria, utöver den digitala lärplattan, med den tecknade 
figuren på A4-pappret verkar försöka kommunicera med Jack. I denna situation utgör den digitala 
lärplattan ett medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) då det är med den som både Jack och 
Maria samspelar och på olika sätt kommunicerar (Strandberg 2006, s. 11). Här är också A4-pappret ett
medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) då A4-pappret skapar ett intresse hos Maria som hon 
verbalt försöker påkalla Jacks uppmärksamhet med, för att dela med sig av sina idéer om att leta efter 
”kattblommor”.

Ett annat tema som synliggörs är Att anpassa språket då Maria försöker få kontakt med Jack genom att
först upprepa hans namn och be honom titta på den tecknade figuren på A4-pappret. När Maria inte får
någon respons ger hon istället förslag på vad hon och Jack skulle kunna göra i applikationen på den 
digitala lärplattan. Ett tredje tema som vi tycker oss se är Att betona ord då Maria ett flertal gånger 
betonar Jacks namn, i sitt försök till att få hans uppmärksamhet. Vi ser hur det i situationen sker ett 
situerat lärande (Vygotskij 1978, s. 132) i och med att barnen befinner sig i den aktuella kontexten 
och att Jack utifrån denna kontext har möjlighet att lära sig om ”kattblommor” av Maria, som verkar 
kunna förmedla sin kunskap om dessa (Strandberg 2006, ss. 11). Även om Maria inte ger Jack ett 
verbalt svar på  hur ”kattblommor” ser ut, verkar hon samspela med den digitala lärplattan och Jack 
för att i applikationen försöka visa hur ”kattblommor” kan se ut. Därav tycker vi oss se hur scaffolding
(Säljö 2000, s. 123) är en central del i situationen (Säljö 2000, s. 123).

Resultatet av vår tolkning av denna observerade situation är att ett av Marias kommunikativa 
uttryckssätt innefattar att hon med den tecknade figuren på A4-pappret verbalt till Jack uttrycker de 
tankar som uppstår hos henne i samspelet mellan henne, den tecknade figuren på A4-pappret och den 
digitala lärplattan. Här blir det tydligt att den tecknade figuren på A4-pappret utgör ett medierande 
redskap då det är denna som frambringar Marias idéer gällande att leta efter ”kattblommor”. Den 
digitala lärplattan har även den en roll som medierande redskap i situationen då den i samspel med 
Maria och Jack ger dem möjlighet att leta efter ”kattblommor”. Vi ser även att Maria i sina 
kontaktförsök med Jack anpassar sitt språk på olika sätt, bland annat genom att betona Jacks namn, 
fram tills dess att Jack svarar på hennes kontaktförsök. Vi ser tydligt hur det i situationen sker ett 
situerat lärande hos både Maria och Jack då de under aktivitetens gång vidgar sin uppfattning om 
innebörden av begreppet ”kattblommor”. När Maria ger Jack vägledning kring hur de ska få tag på 
”kattblommor” i applikationen på den digitala lärplattan blir det även synligt att Maria ger Jack 
scaffolding. 
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Sammanfattande analys
Utifrån vår studiens syfte och de tillhörande frågeställningarna kring barns kommunikativa 
uttryckssätt och samspel med varandra och den digitala lärplattan, visar våra resultat och analys på att 
barnens kommunikativa uttryckssätt varierade i samspel med den digitala lärplattan som utgjorde ett 
medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv). Detta baserar vi på att de kommunikativa uttryckssätt 
barnen använde sig av uppstod i relationen med den digitala lärplattan som ett medierande redskap 
(Vygotskij 1978, s. xxiv). 

Vi ser i analysen av vårt transkriberade material att barnen och den digitala lärplattan befann sig i ett 
ömsesidigt samspel, då barnen påverkade händelseförloppet i applikationen likväl som de själva 
påverkades av det som skedde på den digitala lärplattan (Strandberg 2006, s. 11). Att barnen 
påverkades av den digitala lärplattan ser vi eftersom att deras kommunikation i samspelet under 
aktiviteten var kopplad till den digitala lärplattan och det den förmedlade.

Något annat som framkom i våra analyserade resultat var att några av barnen i sitt samspel utgjorde ett
stöd, så kallat scaffolding, för sina partners (Säljö 2000, s. 123). Dessa tankar grundar sig i att vi såg 
att vissa av barnen försökte vägleda sina partners i genomförandet aktiviteten på den digitala 
lärplattan. I analysen av våra resultat kom vi även fram till att några av barnen verkade ha mer 
kunskaper kring funktionerna på en digital lärplatta. De barn som inte verkade lika erfarna av digitala 
lärplattor och som fick hjälp av sin partner tänker vi befann sig i sin proximala utvecklingszon 
(Vygotskij 1978, s. xxxv) i den aktuella lärandesituationen. Detta innebar att dessa barn med den hjälp
de fått av sina inom området mer kunniga partners (Säljö 2000, s. 120) troligtvis kommer att klara av 
mer på egen hand nästa gång de samspelar med den digitala lärplattan och den aktuella applikationen.

Under samtliga av våra transkriberade observationer har vi sett att det sker ett situerat lärande 
(Vygotskij 1978, s. 132) hos barnen. Det situerade lärandet blev synligt när barnen i kommunikativt 
samspel, handlade utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter och tillägnade sig nya kunskaper 
som möjliggjordes i situationen (Säljö 2000, s. 128). I våra analyserade resultat av de observerade 
situationerna framgick det att barnen i sitt ömsesidiga samspel approprierade (Vygotskij 1986, s. 152) 
kunskaper (Säljö 2000, s. 119) både mellan varandra och utifrån den digitala lärplattan. En del av 
approprieringen innefattade att barnen i sitt samspel lärde sig hantera det medierande redskapet (Säljö 
2000, s. 152) som den digitala lärplattan utgjorde. Utifrån vårt syfte med studien delade vi in våra sju 
teman av transkriberat videomaterial när vi analyserade våra resultat. Vi noterade att majoriteten av 
våra sju teman kring barnens kommunikation huvudsakligen innefattade verbalt språk och att ett antal 
teman, det vill säga kommunikativa uttryckssätt, återkom i ett flertal av de observerade situationerna.

Genom att analysera våra resultat har vi kommit fram till att det går att se vår studies sociokulturella 
centrala begrepp i våra olika teman inom barns kommunikativa uttryckssätt. Begreppet medierande 
redskap kan vi koppla till de kommunikativa uttryckssätten Kommunikation utifrån andra redskap och
Händer som kommunikativa redskap. I det kommunikativa uttryckssättet Kommunikation utifrån 
andra redskap är ett medierande redskap den digitala lärplattan, då den ger upphov till den 
kommunikation som uppstår i barnens samspel. I det kommunikativa uttryckssättet Händer som 
kommunikativa redskap får händerna en roll som medierande redskap, då händerna blir ett 
komplement till verbala kommunikativa uttryckssätt och på så sätt bidrar till fortsatt kommunikation. 
Utifrån begreppet appropriering kan vi se det kommunikativa uttryckssättet Att söka bekräftelse. I det 
kommunikativa uttryckssättet Att söka bekräftelse approprierar barnet kunskap från den parten som 
antingen ger eller avstår från att ge bekräftelse. Det vill säga att barnet som söker bekräftelse inser 
huruvida det den söker bekräftelse för är ”rätt” eller ”fel”. När barnet får bekräftelse förstår barnet att 
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det har tänkt eller gjort ”rätt” medan barnet, när det inte får bekräftelse, förstår att det måste tänka eller
agera annorlunda. Begreppet proximal utvecklingszon kan vi ställa i relation till det kommunikativa 
uttryckssättet Att söka bekräftelse. I det kommunikativa uttryckssättet Att söka bekräftelse ser vi att 
barn som söker bekräftelse från andra befinner sig i en inom området lägre proximal utvecklingszon än
den person som ger bekräftelse. Utifrån begreppet scaffolding kan vi se kommunikativa uttryckssätten 
Re-presentativa gester och En hjälpande hand. I det kommunikativa uttryckssättet Re-presentativa 
gester blir scaffolding synligt då de re-presentativa gesterna utgör ett stöd i att skapa förståelse hos den
andra parten och tydliggöra det man uttrycker verbalt. I det kommunikativa uttryckssättet En 
hjälpande hand använder sig barnen av scaffolding när de vägleder eller ger instruktioner till varandra.
Begreppet situerat lärande kopplar vi till de kommunikativa uttryckssätten Att anpassa språket och Att
betona ord. I det kommunikativa uttryckssättet Att anpassa språket ser vi att det sker ett situerat 
lärande eftersom att barnet märker att situationen kräver en viss typ av formulering av ord för att 
barnet ska kunna göra sig förstådd. I det kommunikativa uttryckssättet Att betona ord uppstår ett 
situerat lärande när barnet inser att vissa av de uttalade orden måste förstärkas för att den andra parten 
ska förstå ordens vikt eller uppmärksammas på vad som verbalt faktiskt uttrycks.

Diskussion 
Då syftet med vår studie har varit att bidra med kunskap om vilka kommunikativa uttryckssätt som 
uppstår i de äldre barnens samspel, när de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola,
har vi under studiens gång förhållit oss till följande frågeställningar: 

- Vilken roll har den digitala lärplattan i barnens samspel när de i par använder en digital 
lärplatta på egen hand i en förskola?

- Vilka kommunikativa uttryckssätt tillämpar barnen när de kommunicerar med varandra 
under aktiviteter där de i par använder en digital lärplatta på egen hand i en förskola?

I våra analyserade resultat fick vi fram att det i barnens samspel med den digitala lärplattan och med 
varandra uppstod ett flertal kommunikativa uttryckssätt som var verbala eller icke-verbala. De verbala 
kommunikativa uttryckssätten bestod av Att anpassa språket, Att betona ord, En hjälpande hand, Att 
söka bekräftelse och Kommunikation utifrån andra redskap. Icke-verbala kommunikativa uttryckssätt 
innefattade Re-presentativa gester och Händer som kommunikativa redskap. Nedan kommer vi, 
utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, diskutera våra analyserade resultat i förhållande till tidigare
forskning och göra vissa kopplingar till vårt transkriberade videomaterial.

Barns kommunikativa uttryckssätt och samspel i 
praktiken
I vårt insamlade videomaterial framgick det att barnens samspel kunde ta sig uttryck i både verbala 
och icke-verbala kommunikativa uttryckssätt. Vår studies analyserade resultat har visat att det samspel
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som pågick var en ständigt pågående process där både mänskliga resurser (Säljö 2013, s. 37), 
intellektuella redskap och fysiska redskap (Säljö 2000, s. 152) ingick. Detta stämmer väl överens med 
den slutsats Walldéns i sin avhandling drar kring att barns samspel är något som pågår hela tiden 
(Walldén Hillström 2014, s. 117). Walldén lyfter även fram den kollektiva insatsens betydelse för 
vilka digitala redskap som krävs för att barnen ska kunna genomföra aktiviteter med digitala 
teknologier (Walldén Hillström 2014, s. 117). I vår studie såg vi den kollektiva insatsen i form av 
barnens samspel och detta blev synligt i olika grader beroende på vilka kommunikativa uttryckssätt 
barnen använde. Detta såg vi bland annat i den observerade situationen Re-presentativa gester, när 
Jack besvarade Marias försök till kontakt först när Maria genom verbalt språk tilltalade Jack och 
därefter betonade några ord i meningarna som följde.

Kjällander och Moinian poängterar att barns kommunikation påverkas av vuxnas auktoritet när barnen
använder applikationer på digitala lärplattor på eget initiativ (Kjällander & Moinian 2014, s. 10). 
Skantz Åberg menar också på att vuxna kan påverka barnen och beskriver hur pedagogers 
förhållningssätt påverkar den scaffolding barnen får tillgång i sitt samspel med digital teknik (Skantz 
Åberg 2014, s. 67). Eftersom vår studie fokuserar på barnens kommunikativa uttryckssätt när de på 
egen hand i par samspelar med varandra och den digitala lärplattan, har vi koncentrerat oss på barnens 
egen påverkan i aktiviteten och sett hur barnens kommunikativa uttryckssätt påverkat vilken 
scaffolding (Säljö 2000, s. 123) de ger varandra. Utifrån detta ser vi att scaffolding inte nödvändigtvis 
alltid ges från vuxen till barn, utan även kan förekomma barn emellan (Säljö 2000, s. 123).

Vår tolkning av den scaffolding (Säljö 2000, s. 123) vi såg i våra resultat var att den främst gavs från 
de barn som verkade besitta mer kunskap om den aktuella applikationen som användes på den digitala 
lärplattan. I den observerade situationen En hjälpande hand blev detta synligt när Svante gav Isabelle 
instruktioner som han sedan verkade anpassa efter Isabelle. I vår analys av vårt resultat framgick att 
barnens kommunikativa samspel bidrog till ett situerat lärande (Vygotskij 1978, s. 132), då de 
applicerade sina tidigare erfarenheter och kunskaper i den kontext de befann sig. Vi relaterar detta till 
det Insulander, Ehrin och Sandberg i sin studie kommit fram till kring hur pedagogerna påverkar barns
samspel genom att planera aktivitetens upplägg och utforma kontextens miljö (Insulander, Ehrin och 
Sandberg 2015, s. 1553). Denna koppling gör vi eftersom våra resultat framkom ur observationer som 
utfördes under en till viss del styrd aktivitet, där förskolläraren valde ut den miljön där aktiviteten 
skulle äga rum samt formade de aktuella parkonstellationerna. Under den observerade situationen 
Kommunikation utifrån andra redskap hade Maria användning av sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter när hon applicerade den tecknade figuren på aktiviteten.

Digitala lärplattor som medierande redskap
Resultaten i vår studie har visat att den digitala lärplattan utgör ett medierande redskap (Vygotskij 
1978, s. xxiv) i barnens kommunikativa uttryckssätt och samspel. Detta baserar vi på att vi i vår analys
har kunnat se att den digitala lärplattan bidrog till och var en del av barnens samspel under aktiviteten 
med den digitala lärplattan. Vi kunde bland annat se att barnens kommunikativa uttryckssätt i deras 
samtal handlade om och uppstod med den digitala lärplattan. Sandvik, Smørdal och Østerud har även 
de i sin studie konstaterat att den digitala lärplattan kan bidra till barns kommunikativa samspel i deras
samtal med andra (Sandvik, Smørdal och Østerud 2012, s. 216).

Samtidigt som den digitala lärplattan bidrog till barnens samspel, kunde vi även se att barnen 
påverkade den digitala lärplattan i ett ömsesidigt samspel. I det ömsesidiga samspelet påverkade 
barnen den digitala lärplattan genom att de fysiskt styrde över vad som skedde på den och med den. 
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Nilsen betonar den digitala lärplattans betydelse för barns lärande och har i sin avhandling kommit 
fram till att barns lärande främjas i aktiviteter med digitala lärplattor (Nilsen 2014, ss. 136-137). I 
likhet med Nilsen lyfter Fleer i sin artikel fram hur den digitala lärplattan som medierande redskap 
(Vygotskij 1978, s. xxiv) kan ha stor betydelse för barns lärande och sociala relationer och hennes 
slutsats (Fleer 2013, s. 71) styrker den tolkning vi gjort i analysen av vårt resultat, det vill säga att den 
digitala lärplattan har en betydelsefull roll som medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) i barns 
sociala samspel. Detta ser vi i vår observation Att söka bekräftelse när Jack och Maria i samspel med 
varandra med och den digitala lärplattan skapar sig en uppfattning om vad som enligt dem är fina 
blommor.

I våra analyserade resultat har vi sett att barnens lärande främjas av den scaffolding (Säljö 2000, s. 
123) de fått av sina på området mer kunniga partners under aktiviteterna med den digitala lärplattan. 
Vi grundar detta på att barnen i aktiviteterna visade mer förståelse för hur de skulle gå tillväga i 
applikationen på den digitala lärplattan efter att ha mottagit scaffolding (Säljö 2000, s. 123) från sin 
partner. I vår observation En hjälpande hand ser vi scaffolding i form av att Svante stöttar Isabelle 
genom att ge henne vägledande instruktioner så att hon kan ta sig vidare i applikationen på den 
digitala lärplattan. Kervin menar i sin artikel på att barns språkutveckling gynnas om applikationen på 
den digitala lärplattan är utformad på ett sådant sätt så sätt som främjar barns användning av 
språkresurser (Kervin 2016, s. 70). I likhet med Kervin menar Palmér att applikationens design kan ha 
inverkan på vilka kommunikativa uttryckssätt som möjliggörs mellan pedagoger och barn (Palmér 
2015, s. 379). Detta går i linje med vad Neumann och Neumann i sin artikel betonar om att barns 
literacitet, det vill säga deras läs- och skrivkunnighet, kan påverkas av kvaliteten på och utformningen 
av applikationen på den digitala lärplattan (Neumann & Neumann 2014, Abstract).

I vår studie har vi inte fokuserat på barnens läs- och skrivkunnighet, men vi har i huvudsak sett att 
barnens verbala kommunikativa uttryckssätt har påverkats av applikationernas utformning då barnens 
verbala kommunikativa uttryckssätt har berört det som i stunden utspelat sig på i applikationen på den 
digitala lärplattan. Vi har även sett att en del av barnens icke-verbala kommunikativa uttryckssätt 
kretsar kring vad som sker i applikationen på den digitala lärplattan. Vi tycker oss i vår observation 
Kommunikation utifrån andra redskap se att det förekommer ett lärande hos Maria då hon, när hon ser
den tecknade figuren, verkar använda sina intellektuella redskap för att kunna applicera sina kunskaper
om ”kattblommor” på den digitala lärplattan. 

Betydelse för praktiken och professionen
Vår studie ser vi kan ha betydelse för hur pedagoger ser på barns kommunikation och samspel med 
digitala lärplattor i förskolan. Detta grundar vi på att studien kan ge pedagogerna en inblick i de 
kommunikativa uttryckssätt som uppstår i barnens samspel, som pedagogerna annars eventuellt inte 
lägger märke till när barnen använder den digitala lärplattan på egen hand. Vi tänker oss att det 
troligtvis är svårt för pedagogerna att bland annat uppfatta de kommunikativa uttryckssätten som inte 
är verbala, däribland gester och blickar.

Säljö betonar att individen, genom att kunna uttrycka sig språkligt via olika sorters kommunikation, 
har möjlighet att utveckla och förmedla sina kunskaper (Säljö 2013, s. 32). Därav ser vi att det är 
viktigt att man inom förskolan skapar en medvetenhet kring att barns språkliga utveckling främjas när 
de får möjlighet att använda olika kommunikativa uttryckssätt. Utifrån detta ser vi hur vår studie kan 
belysa den digitala lärplattan som medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) och hur den digitala 

24



lärplattan, som en del i barnens samspel, skapar möjligheter för ett flertal olika verbala och icke-
verbala kommunikativa uttryckssätt.

I förskolans läroplan står det att ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 
utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket 2016, ss. 
6-7). Här framgår det vilken central betydelse kommunikation och samspel har för barns lärande och 
utveckling. Detta är något som gör oss medvetna om hur viktigt det är att vi i vår kommande 
yrkesprofession inom förskolan erbjuder barnen både intellektuella och fysiska redskap (Säljö 2013, s.
141), så som digitala lärplattor, som kan möjliggöra olika sorters kommunikativa uttryckssätt hos 
barnen.

Slutsatser
Med vår studie önskar vi bidra med kunskap om vilka kommunikativa uttryckssätt som uppstår i 
barnens samspel med digitala lärplattor i förskolan. Vi är medvetna om att vår studie är kontextbaserad
till den av oss i den specifika situationen observerade barngruppen på förskoleavdelningen och vi kan 
därmed inte dra några generella slutsatser utifrån studien. Vår intention med studien är att skapa ett 
intresse för barns kommunikativa uttryckssätt i deras samspel med digitala lärplattor i förskolan, hos 
läsaren. Vi hoppas även att läsaren ska bli inspirerad till att göra en egen studie på detta 
forskningsområdet genom att anpassa den till sin egen kontext. 

En slutsats vi kommit fram till i vår studie är att de kommunikativa uttryckssätten, som uppstår hos 
barnen, varierar i deras samspel med varandra och digitala lärplattor. De kommunikativa 
uttryckssätten kan visa sig i form av både verbal och icke-verbal kommunikation. De verbala 
kommunikativa uttryckssätten vi sett använts av barnen i vår studie är Att anpassa språket, Att betona 
ord, En hjälpande hand, Att söka bekräftelse, Kommunikation utifrån andra redskap. Till de icke-
verbala kommunikativa uttryckssätten vi fått syn på hör Re-presentativa gester och Händer som 
kommunikativa redskap. Vi har uppmärksammat att de kommunikativa uttryckssätten kan kopplas till 
de fem sociokulturella begreppen vi har fokuserat på i vår studie. Begreppet medierande redskap står i 
nära relation till de två kommunikativa uttryckssätten Kommunikation utifrån andra redskap och 
Händer som kommunikativa redskap. Appropriering är något som kan ske i det kommunikativa 
uttryckssättet Att söka bekräftelse och den proximala utvecklingszonen kan bli synlig i det 
kommunikativa uttryckssättet Att söka bekräftelse. Scaffolding kan visa sig i de kommunikativa 
uttryckssätten Re-presentativa gester och En hjälpande hand medan ett situerat lärande kan 
synliggöras i de kommunikativa uttryckssätten Att anpassa språket och Att betona ord.

Utifrån vår studie blir en annan av våra slutsatser att den digitala lärplattan utgör ett stöd i form av ett 
medierande redskap (Vygotskij 1978, s. xxiv) i barnens samspel. Den digitala lärplattan har en 
betydelsefull roll för och är en del i barnens samspel då den bidrar till att utöka barnens 
kommunikativa uttryckssätt och ger dem möjlighet att utvidga sina intellektuella redskap, genom att 
forma nya tankar och idéer hos dem. I och med att vår studie fokuserar på barnen ser vi att det är av 
stor betydelse att det finns en medvetenhet hos pedagogerna i förskolan om att barn använder sig av ett
flertal olika kommunikativa uttryckssätt när de samspelar med varandra och den digitala lärplattan. Vi 
ser att medvetenheten hos pedagogerna är väsentlig för att barnen ska få möjlighet att använda sina 
olika kommunikativa uttryckssätt i aktiviteter med en digital lärplatta i förskolan. 
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Vidare forskning
Om vi haft möjlighet att utvidga vår studie skulle vi varit ute på fältet under en längre tid för att få 
möjlighet att observera ett större antal barn på ett flertal förskolor och då få ett bredare material att 
analysera. Denna tanke baserar vi på att vi fick syn på faktorer vi ser är relevanta för barns 
kommunikativa uttryckssätt och samspel kring digitala lärplattor, men som går parallellt med vår 
studie och som kräver en mer tidsmässigt djupgående studie. I en sådan studie skulle vi utöver 
videoobservationer använda oss av intervjuer med pedagoger som metod för att få en inblick i deras 
tankar om barns kommunikativa uttryckssätt och samspel i aktiviteter med digitala lärplattor i 
förskolan. Ett kunskapsmål (Öhlander 2011, s. 266) som den nya studien skulle kunna fokusera på är 
hur pedagogers barnsyn kan främja eller begränsa barns möjligheter till att använda sina olika 
kommunikativa uttryckssätt i samspel med digitala lärplattor i förskolan. Relevanta frågeställningar 
för den nya studien skulle då bli:

- Hur påverkar pedagogernas barnsyn barnens möjligheter till kommunikation i samspelet med
en digital lärplatta i förskolan?

- Hur påverkas barn som föredrar ett icke-verbalt kommunikativt uttryckssätt under aktiviteter 
med digitala lärplattor av pedagogers förhållningssätt i förskolan? 

- Vad kan pedagoger göra för att skapa fler möjlighetsvillkor för barn i deras kommunikation 
och samspel med en digital lärplatta i förskolan? 

Det är viktigt att poängtera att den nya studiens slutsats, precis som vår studie, enbart kommer kunna 
representera den kontext där studien äger rum (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Den nya studien 
kommer göra det möjligt för läsaren att få en inblick i det av oss studerade området. Den nya studien 
kommer även ge möjlighet för läsaren att själv anpassa och applicera den nya studien i den kontext 
som är relevant för läsaren.
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Bilagor 
Bilaga 1, Informationsblankett

Hej!

Vi är två studenter, Matilda och Evelina, som studerar på Barn- och Ungdomsvetenskapliga 
Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet.
Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett 
examensarbete. Vi är nyfikna på vilken kommunikation som uppstår vid barns användande av digitala 
lärplattor och har därför tänkt studera detta område. 

För att samla in material till arbetet kommer vi att närvara på avdelningen xxxx vid några tillfällen 
under tiden 2016-11-07-2016-11-25 efter överenskommelse, vid tillfällen när barnen i grupp använder 
sig av en digital lärplatta. Vid dessa tillfällen kommer vi fokusera på barnens verbala och icke-verbala 
kommunikation och kommer använda oss av videoobservationer för att dokumentera detta.

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte kommer avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att 
avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 
materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. 
Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras 
digitalt. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Önskar du/ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss enligt de uppgifter som finns 
nedan.

Matilda Ingelman
Mail: xxxx

Evelina Bodare
Mail: xxxx
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Bilaga 2, Samtyckesblankett

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare xxxx xxxx innan 
den 2016-11-11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.

OBS! Har barnet två vårdnadshavare krävs underskrift från båda två.
 

Jag MEDGER att mitt barn deltar i studien.

Barnets namn:

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………....................................................................................................................

Vårdnadshavares namnunderskrift/er:

Vårdnadshavare: …………………………………………………………………………………........

(Vårdnadshavare): .................................................................................................................................
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Bilaga 3, Transkriptionsnyckel 

. (punkt) står för avslutningsintonation

, (kommatecken) står för fortsättningston eller uppräkningston i mening 

? (frågetecken) står för frågeintonation 

! (utropstecken) står för utropande tonläge

?! (frågetecken tillsammans med utropstecken) frågeintonation med utropande tonläge 

(…) (parentes, tre punkter, parentes) står för fortsättningston i slutet av en mening eller en oavslutad 
mening

aa (betoning av ord)

aaa (längre betoning av ord)
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