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En observationsstudie om omsorg och surfplattor i förskolan 

Freja Johnselius och David Rovaris 

Sammanfattning 

Studien syftar till att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i en 

förskolekontext och vi har utfört observationer på en förskoleavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. 

Resultaten analyseras utifrån multimodal- och designorienterad teori och utgår från omsorg som en 

pedagogisk kompetens som kan möjliggöra ett omsorgsfullt samspråkande. Studiens resultat visar att 

omsorg i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor görs på flera olika sätt. Resultatet belyser 

betydelsen av pedagogers förhållningssätt i arbetet med surfplattor då omsorgen som görs på 

avdelningen kan relateras till pedagogernas kompetens och roll som barnens omsorgsgivare. 

Omsorgen görs i teckenskapande aktiviteter som tycks kännetecknas av att pedagogerna visar genuint 

intresse, bekräftar barnens kommunikation och är fysiskt tillgängliga för omsorgsfulla handlingar. 

Omsorgen verkar även göras i relation till meningserbjudanden i surfplattans design, vilket bidrar till 

positiva samspelssituationer som kännetecknas av omsorgsfullt samspråkande där surfplattan kan 

förstås som ett gemensamt intressefokus. 

Nyckelord 
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Förord 

Vi vill tacka barnen och pedagogerna på förskolan där studien genomfördes för att vi fick tillgång till 

er verksamhet, för ständigt laddade surfplattor och för ert tillmötesgående förhållningssätt. Tack till 

vår handledare Ylva Novosel för stöd med uppsatsens struktur och för återkoppling under arbetets 

gång. Tack Tollan och Fabbe för att ni tillhandahållit mat och husrum. Vi vill även tacka Max för 

genomläsning och kritisk granskning. Tack till Dennis 2, våra familjer och internet för evigt stöd. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Då denna studie har utförts av två författare kommer vi nu redogöra för skrivprocessen. Vi har under 

hela processen haft ett nära samarbete där vi vävt fram texten tillsammans. Enligt Vetenskapsrådet 

(2017, s. 44) bör forskningssamarbeten ha tydlig arbetsfördelning, arbetsplaner och definitioner 

angående de förväntningar som finns på respektive samarbetspartner. Även tillit och motiv till studien 

beskrivs som viktiga etiska aspekter inom forskningssamarbeten. Under skrivandet har båda skrivit 

text under alla delar och båda har varit delaktiga i alla steg av detta examensarbete, från utformning av 

studien, till insamlande av data, transkribering, analys och framskrivning av resultat. Detta har 

underlättats av att vi bor tillsammans, vilket har gjort att vi har skrivit alla delar sittandes vid samma 

bord. Vi anser att samarbetet har fungerat bra och att vi har dragit stor fördel av att utföra denna studie 

tillsammans. Vi har använt skrivprogrammet Google DOCs för att ha möjlighet att skriva i samma 

dokument, som uppdaterats kontinuerligt. 
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Inledning 

I förskolans läroplan beskrivs förskolans uppdrag och där framgår det att omsorg och lärande ska bilda 

en helhet i verksamheten (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5). Omsorgen prioriteras dock inte i 

läroplanen och forskningen om omsorg är begränsad, enligt Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla 

och Persson (2015, ss. 16, 44) som kartlagt svensk förskoleforskning mellan år 2006-2014. Författarna 

menar att förskolan genomgått en förändring från att tidigare ha tillhört socialtjänstområdet för att 

numera vara en del av skolväsendet. Förskolans uppdrag har därmed förändrats och omsorgen har 

snarare blivit en del i lärandet, än en egen fristående del i förskolan. Även Löfdahl och Folke-

Fichtelius (2015, ss. 267-269) benämner hur omsorgen marginaliserats till förmån för lärande, vilket 

de härleder till marknadsanpassningen av förskolan och det ökade behovet av kvalitetskontroller. 

Författarna poängterar att lärande, som anses ha högre status än omsorg, ofta används som ett begrepp 

för att sälja in verksamheten till föräldrar och att kvalitetskontroller av förskolan har bidragit till 

omsorgen reduceras till instrumentella och mätbara delar istället för ett etiskt förhållningssätt. Omsorg 

blir därigenom mätbart och lättare att visa upp som lärandeprocesser i dokumentationen, vilket 

författarna härleder till läroplanen där lärande ges större utrymme än omsorg. 

Förskolan befinner sig i en förändringsprocess och i april 2016 lämnade Skolverket (2016) ett förslag 

till regeringen angående digitaliseringen av skolväsendet. I förslaget framgår det att Skolverket (2016, 

ss. 5-6) ämnar föreslå förändringar i förskolans styrdokument för att förtydliga förskolans uppdrag att 

ge barn adekvat digital kompetens, vilket bland annat ska möjliggöras genom att förskolan senast år 

2020 ska erbjuda ett digitalt verktyg på fem barn. Forskningen om digitala verktyg i förskolan är 

däremot begränsad och flertalet studier betonar att det krävs ytterligare forskning inom området (se 

bl.a. Hvit Lindstrand 2015a, s. 126; Kjällander & Moinian 2014, s. 10; Mertala 2017, s. 1; Petersen 

2015b, s. 147). Barns användande av digitala verktyg är omdiskuterat och det finns både förespråkare 

samt de som motsätter sig barns ökade tillgång till teknologi. Bland andra anser psykologen Palmer 

(2016) i en debattartikel att barns användande av surfplattor1 är problematiskt och aspekter som hon 

belyser är att surfplattor påverkar barns fysik och allmänna utveckling negativt, vilket hon härleder till 

att barn sitter framför en skärm istället för att vara ute och leka och umgås med andra barn. Palmers 

(2016) uppfattningar om hur surfplattor används av barn och att användandet är skadligt för dem kan 

dock diskuteras. Exempelvis påvisar Kjällander (2016, ss. 2-3) i en forskningsrapport hur barns 

kreativa användande av surfplattor bidrar till att gränserna mellan traditionell och digital lek suddas ut 

och att barnen rör sig mer fysiskt samt kommunicerar och skapar tillsammans. Hon poängterar även att 

surfplattor erbjuder yngre barn möjligheter att uttrycka sina tankar och erfarenheter innan de kan tala 

eller skriva. 

Efter en genomgång av forskningsfältet har vi uppmärksammat att majoriteten av forskningen 

angående digitala verktyg i förskolan undersöker hur användandet av surfplattor kan påverka 

ämnesdidaktiskt lärande (se bl.a. Hutchison & Beschorner 2015, s. 415; Flewitt, Messer & Kucirkova 

                                                      
1 I internationell forskning benämns surfplattor oftast som digital tablets, medan lärplattor är den mest 

vedertagna svenska översättningen. På förskolan där vi utförde våra observationer kallas surfplattorna 

även för paddor och plattor. Andra namn som figurerar är tabletter, datorplattor, Ipads, och pekplattor, 

men vi valde att använda oss av begreppet surfplatta i denna studie då vi ansåg att det var ett namn 

som passade studiens syfte samt kändes naturligt för oss att skriva fram. 
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2014, ss. 292-293; Palmér 2015, s. 366). Vi har även tagit del av Marklund och Dunkels (2016, ss. 

294-299) samt Mertalas (2017, ss. 2, 8-10) studier som belyser uppfattningar om att användandet av 

surfplattor i förskolan kan främja barns lärande, samtidigt som användandet anses vara problematiskt i 

förhållande till omsorg. I samband med att vi tog del av resultaten från de båda studierna blev vi 

intresserade av lära oss mer om hur användandet av surfplattor påverkar omsorgen i förskolan. Vi 

lyckades dock inte hitta någon studie som undersöker omsorg i relation till digitala verktyg, vilket kan 

förstås i enlighet med Löfgren (2016, ss. 4-5) som menar att omsorg, som historiskt sett utgjort 

grunden för förskolans verksamhet är i en process av att marginaliseras och osynliggöras till förmån 

för lärandet som ges allt större utrymme. Att omsorg marginaliseras i förskolan anser vi vara 

problematiskt, då vi ser omsorg som en självklar aspekt av vårt framtida yrkesutövande och därigenom 

har vi intresserat oss för att undersöka hur omsorg görs i förskolan. 

Vi har tagit del av tidigare studier som undersöker omsorg i förskolan, men med utgångspunkt i 

förskolans uppdrag samt digitaliseringen av skolväsendet har vi identifierat en kunskapslucka, då vi 

anser att det behövs forskning som undersöker och bidrar med teoretisk förståelse för hur användandet 

av digitala verktyg påverkar omsorgen i förskolan. Då vi upplever att användandet av digitala verktyg 

och framförallt surfplattor blir allt vanligare i förskolan, har vi valt att utföra en studie som syftar till 

att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet2 i relation till surfplattor i en förskolekontext. 

Multimodal och designorienterad teori utgör studiens teoretiska ramverk och begreppen 

teckenskapande, teckensystem, meningserbjudande och handlingsutrymme utgör verktygen för 

studiens analys. Vi har valt att använda teorin då den utvecklats för att bidra med förståelse för 

interaktioner i relation till digitala verktyg (jfr Kjällander 2016, s. 10). Teorin erbjuder dock ingen 

definition av omsorgsbegreppet och därmed har vi valt att definiera omsorg utifrån Bruce (2016) och 

Persson (2016). Bruce (2016, ss. 147, 155-157) härleder omsorg till positiva samspelssituationer där 

pedagoger ansvarar för att bjuda in barn till samspel kring ett gemensamt intressefokus. Hon anser 

även att pedagoger genom att bekräfta barns kommunikation och omsorgsbehov lägger grunden för ett 

omsorgsfullt samspråkande. Persson (2016, ss. 20-21) relaterar omsorg till pedagogisk kompetens, 

vilket bland annat innefattar att erbjuda barn rätt stöd och att prioritera barns behov av omsorg före 

upprätthållandet av normer och regler. För att undersöka hur omsorg kan göras i det digitala 

gränssnittet har vi valt att besöka en förskola där surfplattor används mycket. På förskolan ska vi 

genomföra observationer på en yngrebarnsavdelning då vi anser att observationer är den metod som 

svarar bäst mot studiens syfte. 

Tidigare forskning 

Som vi beskrivit i inledningen och bakgrunden är forskningen angående surfplattor i förskolan 

begränsad. Därför har vi även valt att i denna del inkludera forskning angående digitala verktyg, som 

exempelvis datorer och interaktiva whiteboardtavlor samt forskning utförd i skolsammanhang. Vi 

presenterar inledningsvis tidigare forskning angående digitala verktyg för att sedan redogöra för 

tidigare forskning angående omsorg. 

                                                      
2 Det digitala gränssnittet kan förstås som det område där människa och maskin möts (Kjällander 2016, s. 

10). 
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Digitala verktyg 

En betydande del av den forskning vi har tagit del av har undersökt hur digitala verktyg kan användas 

för att främja barns litteracitetsutveckling (se bl.a. Hutchison & Beschorner 2015, s. 415; Hvit 

Lindstrand 2015a, ss. 138-142; Flewitt, Messer & Kucirkova 2014, ss. 292-293). De olika studierna 

skiljer sig dock åt, då de undersökt olika aspekter av användandet av digitala verktyg och litteracitet. 

Resultatet från både Hutchison och Beschorners (2015, s. 415) samt Flewitt, Messer och Kucirkovas 

(2014, ss. 292-293) studier belyser att användandet av surfplattor i pedagogiska sammanhang erbjuder 

möjligheter för barn att utveckla nya typer av litteracitet som relateras till digitala miljöer. Resultatet 

av Hvit Lindstrands (2015a, ss. 138-142) studie visade att interaktiva whiteboardtavlor bidrog med 

meningserbjudande som möjliggjorde multimodalt teckenskapande där förskolebarn skapade mening 

och utforskade okonventionell litteracitet. Palmér (2015, s. 366) har utfört en studie som fokuserar på 

hur surfplattor kan främja barns lärande av ämnesrelaterad kunskap. Hon undersökte hur designen av 

applikationer som används i pedagogiska sammanhang påverkar barns deltagande samt matematiska 

lärande. Studien påvisar att applikationernas design påverkar lärandet och den interaktion som uppstår 

mellan barn och pedagoger. Palmér (2015, ss. 377-378) beskriver att applikationer med svag 

inramning främjar dialog och aktivt deltagande, medan applikationer med stark inramning istället 

begränsar barns deltagande. Palmér (2015, s. 378) betonar även betydelsen av kompetenta pedagoger 

som i interaktion med barnen kan fokusera de matematiska aspekterna i applikationerna. 

Petersen (2015b, ss. 145, 165-166) har undersökt barns handlingsutrymme i förhållande till surfplattor 

och studiens resultat belyser att graden av handlingsutrymme som barn har i mötet med surfplattor kan 

härledas till applikationers meningserbjudande samt pedagogers förhållningssätt i sammanhanget. Ett 

medutforskande förhållningssätt, samt applikationer bestående av lämpliga teckensystem vidgar barns 

handlingsutrymme. Petersen (2015b, ss. 155-156) har även visat hur surfplattors inbyggda 

meningserbjudande kan bidra till barns handlingsutrymme med surfplattor. Att surfplattor är portabla, 

touchfunktionen lätthanterlig, skärmen tillräckligt stor för att fler ska kunna ta del av innehållet och att 

hemknappen gör det enkelt för barn att avsluta applikationer är egenskaper i surfplattan som Petersen 

(2015b, ss. 155-156) beskriver som inbyggda meningserbjudanden. Att barns handlingsutrymme kan 

vidgas i mötet med surfplattor kan även relateras till Kjällander och Moinian (2014, ss. 10, 27-29), 

som utfört en studie vars resultat belyser att användandet av surfplattor kan bidra med att jämna ut och 

förändra maktrelationerna mellan barn och vuxna i förskolan. Studien syftade till att undersöka yngre 

barns lek och meningsskapande i mötet med surfplattor och har skildrat att barn i mötet med digitala 

verktyg är producenter snarare än konsumenter av ett på förhand bestämt innehåll. 

Vi har nu redogjort för tidigare forskning inom det kunskapsområde som fokuserar användandet av 

digitala verktyg i pedagogiska sammanhang. Vi har belyst aspekter av forskningen som synliggör 

digitala verktyg som verktyg för lärande, meningsskapande samt för att främja barns 

litteracitetsutveckling. Vi har även beskrivit aspekter av den tidigare forskningen som poängterar att 

användandet av surfplattor i förskolan kan förändra maktrelationer och vidga barns handlingsutrymme. 

Då studien syftar att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i en 

förskolekontext, kommer vi nu även att redogöra för tidigare forskning som har undersökt 

förskollärares och förskollärarstudenters syn på användandet av surfplattor i relation till förskolans 

uppdrag som både innefattar lärande och omsorg. 
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Uppfattningar om digitala verktyg i relation till 

omsorg 

Marklund och Dunkels (2016, ss. 294-299) har undersökt hur förskollärare samtalar på internet om 

sina pedagogiska avsikter i användandet av surfplattor. Författarna beskriver att de utgick från Ljung-

Djärfs ramverksanalys, där förskollärarnas uttalanden analyserades utifrån tre olika rationaliteter: 

utbildning, fostran och omsorg. Av studiens resultat framgår det att när förskollärare diskuterar syftet 

med att integrera surfplattor i verksamheten härleds användandet av surfplattor till frågor om 

språkutveckling eller andra skolförberedande kunskaper, medan barns lek med surfplattor sällan 

berörs. Utifrån omsorgsrationaliteten beskrivs användandet av surfplattor i förskoleverksamhet som 

negativt, då det förstås som ett hot mot mer traditionella aktiviteter, men utifrån läranderationaliteten 

beskriver förskollärarna användandet som positivt. Mertala (2017, ss. 1, 4) har utfört en liknande 

studie som även den härleder användandet av surfplattor till olika aspekter av förskolans uppdrag. 

Studien baserades på finska förskollärarstudenters uppfattningar och syftade till att skildra deras syn 

på användandet av digitala verktyg i förskolan. Även Mertala (2017, ss. 2, 8-10) analyserade 

förskollärarstudenternas uttalanden utifrån en ramverksanalys, där användandet av digitala verktyg 

relaterades till uppfattningar om lärande, omsorg och socialisation. I studien framgick det att 

förskollärarstudenterna uppfattade lärande och omsorg som varandras dikotomier, samt att digitala 

verktyg inte kan användas för att svara på yngre barns omsorgsbehov. I båda studierna framgår 

uppfattningar som belyser användandet av surfplattor som något negativt i relation till omsorg och vi 

kommer nu redogöra för tidigare forskning om omsorg i förskolekontexter. 

Omsorg 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001, ss. 81-82, 97) genomförde en observationsstudie utifrån 

ett fenomenologiskt perspektiv, vars syfte var att undersöka om måltider kan tolkas som pedagogiska 

omsorgssituationer. De jämförde två förskolor som beskrev sina förhållningssätt vid måltider på 

liknande sätt, men under observationer skiljde sig förhållningssätten åt. De främsta faktorerna som 

skiljde sig var samspelet, engagemanget och den emotionella närvaron, vilket enligt författarna kan ses 

som omsorgsgrunder. Den ena förskolans måltidssituation var reglerad och mötet med barnen var inte 

lika framträdande som mötet med kollegor, medan den andra förskolans måltidssituation var mer 

tillåtande och pedagogerna samtalade med barnen. Omsorg blir utifrån Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001, s. 99) ett förhållningssätt med barnperspektiv som genomsyrar hela verksamheten 

där närvarande, intresserade och bekräftande pedagoger skapar förutsättningar för omsorg. Vidare 

problematiserar författarna föreställningar om en dikotomi mellan lärande och omsorg, då omsorg och 

lärande bör ses som sammanflätade och beroende av varandra. Även Ahrenkiel, Schmidt, Steen 

Nielsen, Sommer och Warring (2013, ss. 83, 92-93) problematiserar förhållandet mellan lärande och 

omsorg och de utförde en observations- och intervjustudie vars resultat indikerade att omsorg 

osynliggörs till förmån för lärande i pedagogers dokumentationsarbete. Författarna beskriver omsorg 

som en obemärkt och förgivettagen kompetens vilket härleds till att det försiggår mycket omsorg i 

verksamheten som varken uppmärksammas i samtal med pedagoger, i planeringen av verksamheten 

eller i dokumentationen.  

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011, s. 416) har utfört en intervjustudie som syftar till 

att undersöka vilken mening svenska förskollärare tillskriver kompetens i relation till sitt yrke och 

författarna redogör för hur definitionen av förskollärares kompetens har förändrats i relation till den 
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historiska kontexten och samhälleliga förändringar. Sheridan (et al. 2011, ss. 430-431) skildrar omsorg 

som en situerad kompetens, vilket relateras till pedagogers förmågor att värdera, planera och utföra 

handlingar som främjar barns välmående samt möjligheter att lära och utvecklas. Även förmågan att 

förstå och tolka barns kommunikativa handlingar, samt att möta barnen i deras behov och bekräfta 

barnens erfarenheter beskrivs som aspekter som är viktiga i relation till omsorg. Det kan förstås i 

relation till Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 90) som i en studie angående pedagogers 

kommunikation beskriver att yngre barn i större utsträckning än äldre barn väljer att inleda 

konversationer och lekar med pedagoger. Författarna härleder det till att pedagoger som arbetar med 

yngre barn ofta är placerade på golvet och de poängterar att pedagoger som både är psykiskt och 

fysiskt närvarande genom att vara på barnens nivå, oftare blir inbjudna till samtal och lek än de som 

inte närvarar på liknande sätt.  

Ekström (2007, ss. 45, 181-182) har genomfört en etnografisk studie där han undersökt hur 

decentralisering och större barngrupper påverkat hur omsorg, fostran och lärande görs samt hur 

förskolors olika strukturella förutsättningar påverkar praktiken. Enligt Ekström (2007, ss. 182, 187-

189) beskriver pedagogerna som intervjuats att omsorg är förskolans viktigaste uppdrag vilket 

förknippas med ledord som trygghet och socialisering. Studiens resultat belyser att omsorgen ofta är 

inbäddad i förskolans rutiner, vilka beroende på förskolans organisation antingen kan ses som 

hindrande eller bidragande till omsorg. Barns utrymme och omsorg riskerar därigenom att hindras till 

förmån för genomförande av rutiner, då deras intressen sällan tillvaratas i planeringen av 

verksamheten. När pedagoger planerar för omsorg är det ofta i relation till en kollektiv omsorg med 

syfte att främja barns förmågor att arbeta i tillsammans. 

Vår studie har sin utgångspunkt i förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5), där 

det framgår att lärande och omsorg ska bilda en helhet samt den digitaliseringsprocess (jfr Skolverket 

2016, ss. 5-6) som förskolan befinner sig i. Vi har identifierat tidigare forskning som undersöker barns 

lärande i relation till surfplattor, men då vi upplever att det inte tidigare forskats om surfplattor i 

förhållande till omsorg har vi valt att utföra denna studie. Vi kommer nu redogöra för studiens syfte 

och frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i 

en förskolekontext. För att besvara studiens syfte har vi formulerat två frågeställningar. 

• Hur görs omsorg i relation till surfplattors meningserbjudande i det digitala gränssnittet? 

• Hur görs omsorg och barns handlingsutrymme i relation till surfplattor? 
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Teoretiskt perspektiv 

Studien syftar till att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i en 

förskolekontext och vi kommer nu redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt. 

Multimodal och designorienterad teori 

För att undersöka hur omsorg görs i en förskolekontext har vi valt att använda oss av multimodal och 

designorienterad teori. Då teorin inte erbjuder en omsorgsdefinition har vi inspirerats av Kjällander 

och Moinian (2014, s. 14) som i syfte att analysera barns digitala lek utifrån multimodal och 

designorienterad teori, adderat en lekdefinition till teorin och därför har vi valt att tillföra en 

omsorgsdefinition som vi kommer redogöra för under rubriken “Omsorg” i detta kapitel. 

Elm Fristorp (2012, s. 20) beskriver multimodal och designorienterad teori som en social 

kommunikationsteori som har sitt ursprung i sociokulturella samt socialsemiotiska teoribildningar och 

Kress och Selander (2012, s. 265) härleder teorins framväxt till digitaliseringen och globaliseringen av 

samhället. Även Kjällander (2016, s. 10) diskuterar teorins framväxt och poängterar att multimodal 

och designorienterad teori har utvecklats för att förstå interaktion och lärande i relation till digitala 

verktyg och hon liksom flera andra forskare använder begreppet det digitala gränssnittet för att 

beskriva området där människa och maskin möts. Eftersom teorin har utvecklats för att förstå 

interaktion i relation till digitala verktyg och vår studie syftar till att observera hur omsorg görs i det 

digitala gränssnittet i relation till surfplattor i en förskolekontext, anser vi att det är relevant att utgå 

från multimodal och designorienterad teori. Relevansen av teorivalet kan även förstås i förhållande till 

Selander och Kress (2017, s. 139) som beskriver att multimodal och designorienterad teori kan 

användas som ett filter för att angripa barns teckenskapande processer utifrån olika utgångspunkter, då 

teorin kan användas för att analysera hur lärmiljöer och lärprocesser skapas i relation till sociala 

intressen och makt.  

Multimodal och designorienterad teori kommer således utgöra grunden för analysen och de begrepp vi 

kommer använda är teckenskapande, teckensystem, handlingsutrymme och meningserbjudande, vilka 

vi redogör för nedan. Då den valda teorin inte har en omsorgsdefinition och studien syftar till att 

observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i en förskolekontext, 

kommer vi stipulera en definition av omsorgsbegreppet som presenteras i kommande stycke. 

Teckenskapande och teckensystem 

Som vi tidigare beskrivit kan multimodal och designorienterad teori förstås som en social 

kommunikationsteori och Elm Fristorp och Lindstrand (2012, ss. 37-45) beskriver att all 

kommunikation antas ske multimodalt utifrån teorin, vilket innebär att människor kommunicerar 

genom att kombinera olika teckensystem, som exempelvis gester, ord och blickar. Inom teorin 

används begreppet teckenskapande för att beskriva hur människor genom att kombinera olika 

teckensystem skapar tecken som representerar det som ska förmedlas i sammanhanget. Kress (1997, 

ss. 10-12) beskriver att de tecken som skapas kan förstås som representationer bestående av grova 

förenklingar, där teckenskaparen utgår från de egenskaper som hen anser är mest framträdande för det 

som ska representeras. Teckenskapande handlar om att koppla ihop form och mening och det finns 
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alltid en logisk koppling mellan tecknet och det som representeras. För att beskriva den motiverade 

relationen i det multimodala teckenskapandet exemplifierar Kress (1997, ss. 10-12) hur ett barn som 

har ritat cirklar på ett papper och rör handen i en cirkulär rörelse kan förstås som en kompetent 

teckenskapare. Kress (1997, ss. 10-12) menar att barnet vill representera en bil och genom barnets 

teckenskapande går det att synliggöra att vad barnet anser karakteriserar en bil är dess snurrande hjul. 

Exemplet visar även den motiverade kopplingen mellan form (snurrande hjul) samt mening (en bil) 

som kännetecknar all teckenskapande kommunikation. 

Meningserbjudande 

I studien har vi i likhet med Kjällander (2014, s. 31) valt att översätta det engelska begreppet 

affordance till meningserbjudande, vilket Kress och Selander (2012, s. 267) härleder till den 

representationsskapande potential eller begränsning ett visst teckensystem har i ett specifikt 

sammanhang. Kjällander (2014, ss. 31-32) anser att begreppet meningserbjudande syftar till att 

beskriva de egenskaper i ett teckensystem eller miljö som får människor att agera. 

Meningserbjudanden kan vara inbyggda i ett föremåls design och Petersen (2015a, ss. 48-49) 

beskriver att surfplattors inbyggda meningserbjudande bland annat kan härledas till skärmens 

utformning och touchfunktion vilka är aspekter som bidrar till att små barn kan hantera och interagera 

med varandra kring surfplattan. Hur barn förhåller sig till meningserbjudanden relateras enligt 

Selander och Kress (2017, s. 40) till deras intresse, tidigare erfarenheter och kontexten de befinner sig 

i, vilket belyser att det finns en subjektivitet i vad som uppfattas som meningserbjudanden. 

Handlingsutrymme 

Vi har med utgångspunkt i Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 43) valt att översätta det engelska 

begreppet agency till handlingsutrymme. Författarna menar att begreppet handlingsutrymme används 

för att beskriva det sociala utrymme individer har att utföra och initiera handlingar, vilket påverkas av 

hur andra positionerar en samt hur deltagandet i sammanhanget villkoras. Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012, s. 43) poängterar även att barns handlingsutrymme är villkorat av huruvida deras 

teckenskapande, oberoende av vilka teckensystem som används, erkänns. Det går att relatera till 

Selander och Kress (2017, s. 99) som anser att handlingsutrymme kan förstås som individers förmåga 

och möjlighet att agera i en viss kontext. Författarna menar vidare att individers handlingsmöjligheter 

är relaterade till hur de förstår en situation samt hur förtrogna individerna är med handlingsalternativen 

som existerar i sammanhanget. De betonar även att sociala relationer, som exempelvis vem som har 

makt och ansvar för handlingar, påverkar handlingsutrymmet. I relation till surfplattor påverkas barns 

handlingsutrymme enligt Petersen (2015a, ss. 48-50) även av pedagogernas förhållningssätt samt vilka 

teckensystem som är bärande i applikationerna som används. Exempelvis kan applikationer där 

visuella eller auditiva teckensystem framträder som centrala vidga barns handlingsutrymme medan 

applikationer där skriftspråk är det dominerande teckensystemet begränsa yngre barns 

handlingsutrymme. 

Vi anser att multimodal och designorienterad teori erbjuder begrepp som kan bidra med en förståelse 

av sociala händelser i relation till surfplattor. Då vi utgår från multimodal och designorienterad teori 

har vi strävat efter att hitta en omsorgsdefinition som är koherent med teorins redan existerande 

begrepp och vi kommer nu att presentera och redogöra för hur omsorg kommer definieras i denna 

studie. 
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Omsorg 

Då multimodal och designorienterad teori kan beskrivas som en social kommunikationsteori (Elm 

Fristorp 2012, s. 20) har vi valt att fokusera på omsorgsaspekter som kan härledas till kommunikation 

kring surfplattan. Därför förankrar vi studiens definition av omsorg i Bruce (2016, ss. 145-147, 152-

158), som beskriver förskolans pedagoger som omsorgsgivare, vilket innefattar att bjuda in barn till 

positiva samspelssituationer, bekräfta deras kommunikation, göra sig fysiskt tillgänglig för omsorg 

genom att sitta på golvet, uppvisa genuint engagemang för barnens intresse samt skapa tillfällen för 

omsorgsfullt samspråkande. Vår valda definition baseras även på Persson (2016, ss. 20-23) som 

beskriver att omsorg är kopplat till en pedagogisk kompetens, vilket avser lyhörda, närvarande och 

engagerade pedagoger som bjuder in barn till samspel och erbjuder relevant stöd. Han menar vidare att 

omsorgen uppstår i mötet mellan barns och vuxnas handlingar vilket skapar förutsättningar för 

ömsesidig förståelse. Ytterligare en aspekt som innefattas av pedagogisk kompetens är att frångå 

rutiner för att möta barns omsorgsbehov. 

Vi har nu beskrivit de aspekter av omsorg vi kommer förhålla oss till i analysen. Vi anser att 

ovanstående definition av omsorg är koherent med studiens teoretiska utgångspunkt, då aspekter som 

exempelvis betydelsen av att erkänna och uppmärksamma barns olika kommunikativa strategier går att 

härleda till multimodal och designorienterad teori. 

Metod 

Vi kommer nu beskriva hur studien genomförts och våra metodologiska överväganden. Det kommer 

även föras en diskussion kring forskarrollen och andra forskningsetiska aspekter som uppkommit 

under studiens gång. 

Observationer 

Denna studie syftar till att undersöka hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till 

surfplattor i en förskolekontext och för att få underlag till en analys av hur omsorg görs, har vi valt att 

genomföra observationer. Omsorg kan enligt Persson (2016, ss. 21-22) beskrivas som en osynlig 

kompetens som kan gestaltas genom förkroppsligade handlingar i förskoleverksamheten, vilket 

överensstämmer med Ahrenkiels et al. (2013, ss. 83, 92-93) studie där det framkommer att omsorg är 

en förgivettagen kompetens som inte skildras i samtal med förskollärare. Pripp och Öhlander (2011, 

ss. 114-116, 121) redogör för att observationer kan synliggöra kunskap som ofta är förgivettagen och 

handlingar och förhållningssätt som kan vara utmanande att få fatt i under intervjusituationer och 

därmed anser vi att observationer är den metod som svarar bäst mot studiens syfte. Pripp och Öhlander 

(2011, ss. 114, 121) menar att det går att använda observationer som metod både för att visa på 

interaktionsmönster och enskilda fall och det blir viktigt att fundera kring hur platsen som 

observationerna genomförs påverkar resultatet. Studien genomfördes på en yngrebarnsavdelning, där 

barnen var mellan 1 och 3 år, och det är surfplattan och interaktioner runt den som studerats. Våra 

observationer har varit fokuserade, vilket innebär att vi inledningsvis formulerade ett syfte som styrde 

vad vi observerade när vi kom till förskolan (jfr Pripp & Öhlander 2011, ss. 128-129). 
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Urval och avgränsningar 

Studien är utförd på en förskola belägen i ett socioekonomiskt utsatt område i en mellanstor svensk 

stad. Vi valde att utföra studien på den specifika förskolan då vi var medvetna om att de arbetar 

mycket med surfplattor. En annan avgörande faktor var att pedagogerna samt förskolechefen visade ett 

stort intresse för att delta när vi tillfrågade dem. 

Vi hade en kontaktperson på förskolan där studien genomfördes och då vi var intresserade av att 

undersöka hur omsorg görs i relation till surfplattor i en förskolekontext valde vi att utföra studien på 

kontaktpersonens avdelning, där barnen var 1-3 år gamla. Inför studien delade kontaktpersonen på 

förskolan ut samtyckesblanketter (se Bilaga 1) till samtliga vårdnadshavare på både sin och en annan 

av förskolans yngrebarnsavdelningar. Eftersom vi fick in 12 av 15 påskrivna samtyckesblanketter från 

avdelningen som kontaktpersonen arbetar på och endast 4 av 15 på den andra avdelningen valde vi att 

begränsa studien till att endast omfatta kontaktpersonens avdelning. Vi informerade kontaktpersonen 

om att vi behövde underskrifter från båda vårdnadshavarna (i de fall barnen hade två vårdnadshavare) 

för att blanketterna skulle vara giltiga. Under studiens sju dagar har barnantalet varierat mellan 4-10 

barn per dag och under samtliga dagar har alla tre pedagoger som arbetar på avdelningen varit 

närvarande. Två av barnen som var tillfrågade befann sig inte på förskolan under tiden från att 

samtyckeslapparna delades ut tills dess att studien avslutades och fick därför aldrig blanketterna. 

Arbetslaget på avdelningen bestod av två förskollärare och en barnskötare, vilka också signerat 

samtyckesblanketter (se Bilaga 2). Vi planerade in två veckors observationstid men vi avslutade 

studien efter 7 dagar, då vi upplevde att det insamlade materialet räckte för att svara på studiens syfte. 

Genomförande 

Då studien syftar till att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i 

en förskolekontext, har vi antecknat och observerat de interaktioner som utspelat sig kring surfplattor, 

vilket även har innefattat när surfplattor kopplats in i en projektor. Vi har valt att utgå från multimodal 

och designorienterad teori, vilket har inneburit att vi i dataproduktionen tagit hänsyn till olika 

multimodala aspekter av kommunikation kring surfplattan. Att inhämta data med hjälp av penna och 

papper som ska analyseras multimodalt är dock något som vi har upplevt som problematiskt då det är 

svårt att anteckna all kommunikation som sker. Även Petersen (2015b, ss. 152-154) diskuterar 

svårigheter med att producera data som sedan analyseras multimodalt. Hon förespråkar användandet 

av videokameror, då hon menar att det är den metod som är bäst lämpad för att samla data utifrån 

multimodal och designorienterad teori. Vi valde dock att avstå från användandet av videokameror, 

vilket vi härleder till den etiska problematik som kan uppstå i arbetet med att filma barn (jfr 

Vetenskapsrådet 2017, s. 27) och det beskrivs närmare under rubriken ”Forskningsetiska 

överväganden”. 

Vi utförde observationer under sju dagar. Under en typisk observationsdag kom vi till förskolan 

klockan 10 och gick då in på avdelningen och var på plats för att möta barn och pedagoger som var på 

väg in från förmiddagens dagliga utevistelse. En surfplatta låg alltid framme i en bokhylla och var 

tillgänglig för barnen och oftast uppstod det aktiviteter kring surfplattan så snart barnen kom in på 

avdelningen. Vi började då att anteckna och observera, och om något barn började interagera med en 

av oss, fortsatte den andra studenten observera. Vid flera tillfällen delade vi även upp oss när 

pedagogerna tog fram en andra surfplatta och vid de tillfällena fokuserade vi på händelserna runt 

varsin surfplatta. Surfplattornas batterier har alltid varit laddade när vi besökt förskolan och det har 
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både pågått fri aktivitet med surfplattor samt situationer där pedagogerna styrt aktiviteter. Vi 

observerade fram till klockan 11 och mellan klockan 11 och 13 satte vi oss i ett avskilt rum och 

bearbetade data genom omskrivningar av våra observationsanteckningar till täta beskrivningar. 

Klockan 13 gick vi tillbaka in till avdelningen och observerade fram tills det var dags för mellanmål 

klockan 14, då lämnade vi förskolan och transkriberade eftermiddagens anteckningar hemma. 

Databearbetning och analysmetod 

Efter att ha genomfört observationer och transkriberingar har vi gemensamt gått igenom 

transkriberingarna och ställt våra frågeställningar till varje observation (jfr Petersen 2015a, s. 38). 

Syftet med studien är att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till surfplattor i 

en förskolekontext och för att skapa förutsättningar för detta har vi systematiskt bearbetat data (jfr 

Fejes & Thornberg 2015, ss. 34-35). Vi har färgmarkerat materialet, där frågeställningarna fått varsin 

färg. Sedan har vi skrivit kommentarer i marginalen, där vi beskrivit hur en färgmarkerad del 

exempelvis kan analyseras utifrån hur omsorg görs i relation till surfplattor, med stöd i multimodala 

och designorienterade teoretiska begrepp. Efter våra färgkodningar och kommentarer har vi kunnat 

utröna vissa teman som utgör grunden för våra analyser (jfr Öhlander 2011, s. 274). Vi valde 

inledningsvis att benämna barnen som B1, B2 och så vidare och pedagogerna som P1, P2 och P3. Vi 

gav sedan personerna som var med i studien fingerade namn, vilka vi valde efter den svenska 

namnsdagsalmanackan med början i januari. Då studiens syfte inte relateras till pedagogernas 

utbildningsnivå, har vi valt att benämna alla som pedagoger i observationerna. 

Vi genomförde och transkriberade 21 observationer och efter ett första dataurval, där vi färgmarkerat 

och kommenterat i skrivprogrammet Google DOCs, fortsatte vi bearbeta transkriberingarna. I nästa 

steg av bearbetningen skapade vi två Microsoft Word-dokument utifrån frågeställningarna och 

kopierade därefter in de färgmarkerade utdragen från våra observationer som vi ansåg svarade mot 

frågeställningarna. Därefter gjordes ett urval på sju utdrag som vi ansåg svarade på våra 

frågeställningar och var relevanta för studiens syfte. Utdragen från observationerna analyserades sedan 

genom att vi först skrev fram omsorgen som vi fick syn på, för att sedan använda oss av multimodal 

och designorienterad teori, för att få en djupare förståelse för hur omsorg görs i relation till surfplattor. 

Forskningsetiska överväganden  

Vi har genomfört observationer som villkorades av skriftligt samtycke från barnens vårdnadshavare då 

barnen i studien är under 15 år. Vi informerade även barnen om varför vi var på förskolan och att 

deras deltagande var frivilligt (jfr Löfdahl 2014, s. 42). Innan vi anlände till förskolan informerade 

pedagogerna barnen att vi skulle komma och vad vi skulle göra där. Vi har använt fiktiva namn i 

transkriberingen för att avidentifiera och anonymisera barn och pedagoger och materialet kommer 

förstöras efter att studien blivit godkänd (jfr Vetenskapsrådet 2017, ss. 40-41). Vi valde att informera 

barnen i stor grupp och har inför varje observationstillfälle frågat barnen som närvarat i sammanhanget 

om vi får titta på samt skriva vad de gör, vilket vi kommer beskriva närmare under rubriken 

“Forskarrollen.” Att informera barnen vid varje specifikt tillfälle är även en strategi som Hvit 

Lindstrand (2015b, ss. 76-77) anser erbjuder barnen möjligheter att visa om de vill delta i studien eller 

inte. Robson (2011, s. 182) beskriver den etiska problematik som kan uppstå i studier vars 

utgångspunkt är att barnen själva får styra över sitt deltagande, då deltagandet i praktiken ofta är 

villkorat av olika grindvakter som beslutar vilka som har tillträde till olika sammanhang. Inför studien 
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diskuterade vi etiska aspekter som kunde uppstå när pedagoger designar situationer med surfplattan. I 

sådana sammanhang aktualiseras frågan om vem som bestämmer över barnens deltagande. Vi strävade 

efter att observationstillfällena skulle präglas av en tillåtande grindvakt som välkomnade de barn som 

var nyfikna på det vi gjorde (jfr Robson 2011, s. 182). Vi diskuterade detta med avdelningens 

pedagoger, som därför såg till att avdelningens dörrar stod öppna i anslutning till våra observationer så 

att barnen kunde komma och gå som de ville. 

Löfdahl (2014, ss. 38-39) problematiserar angående hur barn informeras samt deras medvetenhet 

angående innebörden att bli forskade på. Hon betonar därför betydelsen av att forskare kritiskt 

granskar sin forskning utifrån ett etiskt perspektiv för att förtydliga syftet med att barn deltar i studien 

och vad forskningen har att vinna på barnens deltagande. Även Vetenskapsrådet (2017, s. 20) betonar 

ur ett forskningsetiskt perspektiv betydelsen av att forskare bedömer de risker och vinster som en 

studie innebär. Alla studier är tidskrävande för de inblandade och därmed är utgångspunkten för alla 

studier att risken är större än eventuell vinst. För att studien ska kunna motiveras krävs exempelvis att 

metoden som används är relaterad till studiens frågeställningar. För oss har det inneburit funderingar 

angående eventuella alternativ till att utföra observationer och vi har övervägt att utföra en 

intervjustudie med pedagoger. Men då syftet med vår studie är att observera hur omsorg görs i det 

digitala gränssnittet i relation till surfplattor i en förskolekontext, har vi kommit fram till att 

observationer är den metod som är mest lämplig för att besvara studiens syfte. Som vi har redogjort för 

under rubriken “Genomförande” valde vi med hänsyn till etiska aspekter att använda oss av penna och 

papper istället för videokamera, vilket vi relaterar till Vetenskapsrådet (2017, s. 27) som poängterar att 

endast ska videoinspelning användas om det inte går att uppnå resultat på andra sätt. Detta eftersom 

videoinspelning av minderåriga riskerar att kränka individers integritet och det finns även en 

problematik angående sekretess då identiteter riskerar att röjas. Eftersom vi inte hade alla 

vårdnadshavares underskrifter upplevde vi det som lättare att sluta anteckna om ett barn utan samtycke 

rörde sig vid surfplattan, jämfört med om vi hade filmat, då barn utan samtycke kanske hade passerat i 

filmsekvenser och att materialet därigenom hade blivit oanvändbart. 

Forskarrollen 

Innan observationerna påbörjades diskuterade vi vilket förhållningssätt vi skulle ha gentemot barnen 

och bestämde att vi skulle tillvarata barnens inbjudningar till samspel och vara lekfulla i mötet med 

barnen. Under observationerna har vi sett det som en styrka att vi är två personer, då en av oss ofta har 

interagerat med barnen medan den andra har observerat och antecknat. Enligt Gustafson (2006, s. 50) 

kan forskare genom att inta en roll som en annorlunda vuxen och signalera att hen inte har auktoritet i 

relation till barnen, bidra till att barnen ger forskaren tillträde till sina aktiviteter. Att bli en annorlunda 

vuxen kan enligt Gustafson (2006, s. 50) även ses som en etisk aspekt av forskningsarbetet, då 

forskare som inte upplevs som auktoritära kan förändra maktbalansen mellan barn och forskare. Under 

våra observationer har vi strävat efter att vara annorlunda vuxna. Vi har låtit barnen ta initiativ till att 

interagera med oss och när det har hänt har vi svarat och lagt våra anteckningsblock åt sidan. Vi har 

även fått ta ställning till etiska aspekter som har berört vår roll i sammanhanget och vi har lagt ifrån 

oss anteckningsblocken för att avstyra konflikter samt för att trösta barn som har gjort sig illa framför 

oss. Vi har strävat efter att ha ett demokratiskt förhållningssätt, men samtidigt har det varit svårt att 

inte framstå som auktoritära utifrån barnens perspektiv när vi har avstyrt och medlat i konflikter. Vid 

tidigare observationsstudier under utbildningen har vi upplevt att barnen uppvisat nyfikenhet och 

intresse för att använda våra block, vilket ibland har försvårat arbetet med att anteckna. Med 
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utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter av att skriva fältanteckningar förberedde vi oss inför studien 

genom att ta med extra anteckningsblock och kulspetspennor till förskolan för att kunna erbjuda 

barnen att använda våra block utan att försvåra anteckningsarbetet. När blocken väl användes av 

barnen upplevde vi det som att det uppstod meningsfulla aktiviteter, samtidigt som vi kunde fortsätta 

anteckna i våra block. 

Vi har utfört observationerna på en förskola som är en övningsförskola för verksamhetsförlagd 

undervisning vilket innebär att barnen är vana vid att nya vuxna närvarar och tar del av verksamheten. 

Inför arbetet med observationerna reflekterade vi angående det och ansåg att det kunde vara en fördel 

för oss, då vi trodde att barnens erfarenheter av att träffa nya vuxna skulle underlätta för oss i 

tillträdesprocessen. Vi reflekterade även angående andra etiska aspekter inför studien och då 

uppmärksammades en problematik kring att barnen kanske inte är medvetna om att det finns en annan 

verklighet än den som omfattar att nya vuxna dyker upp i verksamheten. Det kan relateras till Skånfors 

(2009, s. 17) som problematiserar hur makt kan praktiseras under en observationsstudie. Det är inte 

endast relationerna mellan personerna i en viss situation som kan verka maktutövande, utan även 

aspekter som miljö kan påverka maktstrukturer. Att befinna sig på förskolan är inte valfritt för barnen 

och därför är det svårt för dem att aktivt välja när de blir observerade och inte. En annan aspekt är att i 

förskolekontexter blir barn ofta hänvisade av vuxna att delta i sammanhang som en del i det vardagliga 

arbetet, vilket kan bidra till att barn inte upplever en reell möjlighet att dra sig undan eller visa 

motstånd mot att bli observerade (Skånfors 2009, s. 17). Då vi reflekterat angående barns makt och 

möjlighet att neka deltagande i observationer förstod vi båda betydelsen av att utgå från en etisk radar 

under observationerna. En etisk radar innebär enligt Skånfors (2009, ss. 15-16) att forskaren är 

uppmärksam på hur barnen förhåller sig i olika situationer, för att på så sätt lägga märke till om barnen 

ger sitt tillåtande till att bli observerade. Skånfors (2009, ss. 15-16) har identifierat fyra olika strategier 

som barn använder sig av för att visa att de inte vill bli observerade. Att uttrycka att forskaren ska gå, 

att dra sig undan, att inte svara på tilltal och att ignorera forskaren är strategier hon har urskilt. 

Skånfors (2009, ss. 15-16) betonar dock att barns motvilja till att bli observerade kan vara temporär, 

då barn som visade motvilja i en situation accepterade hennes närvaro i andra situationer. Vår etiska 

radar har aktiverats ett flertal gånger under observationsarbetet och vi har även lagt märke till hur barn 

kan visa motvilja mot att bli observerade i ett sammanhang, för sedan uttrycka acceptans i ett annat, 

vilket kan exemplifieras genom två utdrag från studiens data. I utdragen nedan har vi valt att inte 

benämna barnen med sina fingerade namn, utan anonymiserar dem ytterligare då vi har tolkat att 

barnen inte gett sitt samtycke under dessa observationstillfällen. Vi har avbrutit observationerna när vi 

upplevt att barn inte velat bli observerade, men vi väljer att använda oss av de avslutade 

observationerna, då vi anser att det belyser den etiska problematik som finns kring att observera barn 

samt betydelsen att vara medveten om den etiska radarn.  

Barnet håller blicken fäst på mig i cirka fem sekunder samtidigt som hen ler. Jag ler 

tillbaka och frågar ”Kollar ni på Babblarna? Barnet nickar och jag frågar då ”Får jag 

komma och titta med er och skriva vad ni gör?” Barnet nickar mot mig och säger sedan 

”Ja, du får” och följer mig med blicken tills jag har satt mig på golvet bakom barnets 

stol. 

Här verkar barnet acceptera observatörens närvaro genom att svara på frågan och verbalt uttrycka en 

acceptans för att bli observerad. Nedan är ett annat tillfälle med samma barn. 

Barnet tar ett steg närmare mig och säger ”Nej, sluta måla” och ler sedan. Jag frågar då 

”Ska jag sluta?” varpå barnet säger ”Nej, inte slut.” “Är det okej om jag sitter här och 

skriver?” frågar jag, varpå barnet går och ställer sig bakom en bokhylla där jag inte kan 
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se vad hen gör. Jag tar då upp en leksaksbil som ligger på golvet och rullar den mot 

barnet som skrattar och säger ”Nej, inte göra så”. Jag slutar då att observera och 

fortsätter interagera med barnet. 

I denna situation uttrycker barnet verbalt en motvilja mot att observatören “målar” i 

anteckningsblocket. När observatören sedan frågar barnet, svarar barnet dock att observatören inte ska 

sluta, för att sedan dra sig undan när observatören frågar igen. Då barnet drog sig undan samt verbalt 

uttryckte en motvilja mot att bli observerad utlöstes vår etiska radar (jfr Skånfors 2009, ss. 15-16) och 

observationen avslutades. 

Under observationerna har vi upplevt att vissa barn är mer bekväma med att bli observerade om en 

pedagog är närvarande i situationen, vilket kan relateras till Gustafson (2006, s. 50) som menar att 

förhandlingar angående tillträde sker konstant och hon använder begreppet grindvakt vilket kan ses 

som en person som kan underlätta för forskaren att få tillträde. Den ständigt pågående 

tillträdesförhandlingen kan exemplifieras genom ett kort utdrag från en observation: 

En musikvideo med Babblarna börjar spelas på surfplattan och pedagogen Agneta pekar 

mot det bord vi sitter vid och säger “Du kan ställa den här” vilket barnet gör. Sedan går 

Agneta för att byta blöja på ett annat barn, då tittar barnet sig omkring i rummet, för att 

sedan titta ned i golvet. En av oss som observerar försöker då ta kontakt med barnet 

genom att säga “Oj, vad hände där?” när en av Babblarna i videon trollar. Barnet 

fortsätter att titta ned i golvet och går sedan därifrån. 

Vi avslutade observationen, då barnet både verkade ignorera observatören som pratade, samt drog sig 

undan vilket Skånfors (2009, ss. 15-16) beskriver som två av de strategier barn använder sig av för att 

visa sitt motstånd mot att bli observerade. 

Studiens kvalitet 

Vi har utfört observationer och använt oss av papper och penna för att anteckna händelserna i 

verksamheten vilket är en teknik Ekström (2007, s. 184) problematiserar, då han menar att det kan 

vara utmanande att hinna anteckna detaljer och nyanser i det som sker. En annan problematisk aspekt 

med att använda papper och penna är att insamlad data blir beroende av forskarnas tolkning, vilket 

redan sker i urvalet när forskaren väljer vad som ska antecknas. Beroende på vilket fokus studien har, 

riskerar forskarens förförståelse i form av exempelvis val av teori påverka hur observationerna tolkas. 

Vi anser att observationer är den insamlingsmetod som är bäst lämpad för att producera data i relation 

till studiens syfte. En svaghet med studien är dock att vi endast använde penna och papper under 

observationerna och har därmed inte kunnat skildra alla händelser precis som de utspelade sig i 

verkligheten, utan studiens data är präglad av våra tolkningar. För att förbättra studiens kvalitet har vi i 

anslutning till observationerna direkt valt att transkribera och tolka anteckningarna, detta för att 

information inte ska gå förlorad. Vi har valt att endast utföra observationer, hade vi istället använt 

triangulering som datainsamlingsmetod (jfr Svensson & Ahrne 2015, s. 25) och genomfört intervjuer 

med pedagogerna, hade vi kunnat skildra en komplexitet i omsorgsbegreppet för att därmed öka 

studiens kvalitet. Svensson och Ahrne (2015, s. 26) betonar dock att studiers kvalitet inte 

nödvändigtvis ökar med triangulering som metod, då intervjuer inte alltid ger stöd för det som framgår 

i observationer. Författarna menar även att det kan ses som en styrka att beskriva en del av ett fenomen 

och inte hela sanningen och därigenom kan det vara problematisk att använda sig av triangulering och 

sträva efter att göra sanningsanspråk. 
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Lalander (2015, s. 100) beskriver begreppet forskareffekt som en nackdel med observationer då 

forskares närvaro påverkar studieobjekten, vilket i sin tur kan påverka deras val och handlingar. Vi 

meddelade förskolan som vi genomförde studien på att syftet med observationerna var att undersöka 

omsorg i relation till surfplattor, dock utan att specificera vilken omsorgsdefinition vi utgick från. Vi 

valde att delge pedagogerna syftet med studien då vi värderade de etiska aspekterna av att vara 

transparenta i relation till studiens medverkande framför den påverkan forskareffekten kunde få på 

studiens kvalitet och resultat. Forskareffekten kan därmed ha påverkat pedagogernas förhållningssätt 

när de interagerade med barn vid surfplattan. En av pedagogerna uttryckte exempelvis under en 

observation att en omsorgsaspekt för henne var att ta hand om surfplattan så att den inte skulle gå 

sönder, vilket kan ha påverkat hennes förhållningssätt i observationerna som vi genomförde. Att vara 

transparenta och berätta om syftet med studien i kontakten med förskolan ansåg vi dock vara en viktig 

etisk aspekt för att få tillträde och för att kunna återkoppla till verksamheten efter avslutad studie (jfr 

Svensson & Ahrne 2015, ss. 25-26). 

Som vi belyst tidigare beskrivs omsorg som en tyst och förgivettagen kompetens (Ahrenkiel et al. 

2013, ss. 92-93) och det finns uppfattningar om att surfplattor har en negativ inverkan på omsorg i 

förskolan (Palmer 2016). Thornberg och Fejes (2015, s. 269) menar att studiers resultat kan ses som en 

kvalitetsaspekt om det bidrar till en förståelse av praktiken där studien genomförts. Förhoppningen är 

att vår studie kan bidra till en vidgad blick på vad omsorg i förskolan kan vara, samt att surfplattor går 

att användas i relation till omsorg i våra kommande yrkesroller. Vi har inte funnit någon 

omsorgsdefinition i den multimodala och designorienterade teoribildningen, utan har stipulerat en 

definition som passar teorin vi utgår ifrån. Som vi redogjort för i val av teori anser vi att multimodal 

och designorienterad teori med fördel kan användas för att analysera omsorg i relation till surfplattor. 

Vi inser även att det i relation till studiens kvalitet går att problematisera att vi valde att vidga en teori 

istället för att använda oss utav exempelvis fenomenologisk teori som är en teori som har använts i 

andra omsorgsstudier (se Johansson & Pramling Samuelsson 2001, ss. 81-82). Ytterligare ett 

kvalitetskriterium som Svensson och Ahrne (2015, ss. 25-27) beskriver innebär att studiens resultat 

ska vara generaliserbart och överföringsbart på antingen andra verksamheter eller andra kontexter. Vi 

har inte genomfört en jämförande analys med någon annan förskoleverksamhet och kan därför inte 

heller uttala oss om generaliserbarhet. Att vår studie inte är generaliserbar innebär att vi endast kan 

uttala oss om tolkningar vi har gjort i kontexten vi befann oss i. Vi anser dock att studien har ett etiskt 

värde, vilket innebär att insamlad data behandlats på ett korrekt sätt, utan fabriceringar och med 

respekt för studiens deltagare i form av att samtycke och konfidentialitet efterlevs (jfr Thornberg & 

Fejes 2015, ss. 268-269). 

Resultat och analys 

I denna del redogör vi för de resultat vi identifierat i insamlad data, relaterat till studiens syfte och 

frågeställningar. Resultaten kommer analyseras med de teoretiska verktygen: teckenskapande, 

teckensystem, handlingsutrymme och meningserbjudande samt omsorgsbegreppet. Vi kommer 

inledningsvis presentera och analysera tre utdrag från observationer som svarar på vår första 

frågeställning om hur omsorg görs i relation till surfplattors meningserbjudande i det digitala 

gränssnittet. Sedan besvarar vi studiens andra frågeställning angående hur omsorg och barns 

handlingsutrymme görs i relation till surfplattor, genom att analysera fyra utdrag från observationerna. 
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Omsorg i relation till surfplattors 

meningserbjudande 

I observationerna har vi uppmärksammat hur omsorg görs i relation till surfplattor i det digitala 

gränssnittet. Omsorgen görs dock inte bara beroende av hur barnen använder surfplattans 

meningserbjudande, utan omsorgen tycks vara beroende av hur pedagogerna förhåller sig till barnens 

teckenskapande i relation till surfplattans meningserbjudande. Följande observation och analys 

exemplifierar hur surfplattans meningserbjudande blir ett gemensamt intressefokus som bidrar till att 

omsorg görs i dialog mellan barn och pedagog. Alla namn är fingerade. 

Observation 1 

Alfred 2 år, sätter sig nära pedagogen Agneta och säger ”Hjälpa.” Alfred lägger sin 

hand i Agnetas hand och lutar sig sittandes in mot henne. Surfplattan ligger på golvet 

mellan Alfreds och Agnetas ben och med sin andra hand startar Alfred applikationen Mitt 

eget pussel. Alfred börjar lägga ett pussel och den första biten hamnar på rätt plats. När 

han efter upprepade gånger inte lyckats få dit en annan pusselbit säger han ”Nej, nej” 

och Agneta frågar “Ska jag hjälpa dig?” Alfred nickar och Agneta säger ”Men då får du 

visa var jag ska lägga biten.” Han pekar på flera ställen och hon testar att dra biten till 

alla ställen där han pekar. När de sex pusselbitarna är utlagda på rätt ställen hörs en 

fanfar. Alfred ställer sig upp och viftar med armarna i luften, Agneta tittar på honom och 

försöker härma hans viftande rörelser med sina armar, de ler och tittar på varandra. 

Alfred kastar sig ned mot surfplattan när det dyker upp ballonger på skärmen och han 

verkar försöka trycka på dem. När han trycker på ballongerna hörs höga ljud från 

surfplattan och Agneta frågar ”Får jag också smälla?” Alfred nickar och de trycker på 

ballongerna och skrattar. 

I observationen verkar Agnetas förhållningssätt påverka omsorgen som uppstår och pedagogens roll 

som omsorgsgivare innebär enligt Bruce (2016, ss. 145-147, 156) ett ansvar att bjuda in barn till 

positiva samspelssituationer där barn och vuxna kan samtala. När Alfred vänder sig om mot Agneta 

och säger ”Hjälpa” går det att uppmärksamma hur Agneta genom att befinna sig på golvet skapar en 

positiv samspelssituation. Då Agneta lyssnat in Alfred och bekräftat hans teckenskapande går det att 

synliggöra hur hennes förhållningssätt möjliggör ett omsorgsfullt samspråkande (jfr Bruce 2016, ss. 

147) i relation till surfplattans meningserbjudande. Det går att tolka det som att surfplattans portabla 

meningserbjudande (jfr Petersen 2015a, ss. 48-49) kan bidra till att omsorg uppstår, då surfplattans 

placering på golvet mellan Agneta och Alfreds ben gör att de sitter nära varandra och att Agneta 

därmed är fysiskt tillgänglig för omsorgsfullt samspråkande (jfr Bruce 2016, ss. 147, 156). När Alfred 

inte lyckas placera pusselbiten på rätt ställe och säger “Nej, nej” och Agneta frågar “Ska jag hjälpa 

dig?” varpå Alfred nickar till svar, kan det tolkas som att Agneta visar omsorg då hon är lyhörd och 

förstår Alfreds behov i sammanhanget (jfr Bruce 2016, s. 156). När Agneta sedan säger “Men då får 

du visa var jag ska lägga biten” och Alfred pekar var Agneta ska lägga pusselbiten går det att tolka att 

Agneta har erbjudit Alfred rätt stöd för att kunna utföra uppgiften samtidigt som hon lyckas förmedla 

att Alfred är kompetent, då det är han som styr aktiviteten, vilket är två pedagogiska kompetenser som 

Persson (2016 ss. 21-22) härleder till omsorg. Det går att förstå som att omsorgen görs i mötet mellan 

surfplattan, Agneta och Alfred, där det inbyggda meningserbjudandet i surfplattans skärm (jfr Petersen 

2015a, ss. 48-49) skapar förutsättningar för omsorgen, då både Alfred och Agneta ser vad som händer 

på skärmen samt att Alfred kan peka var Agneta ska lägga pusselbitarna. 
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När fanfaren hörs från surfplattan går det att skildra hur Alfred interagerar med meningserbjudandet 

från surfplattans auditiva teckensystem och när Agneta börjar vifta med armarna samtidigt som hon 

och Alfred ler mot varandra, går det att förstå det som att de upplever en ömsesidig förståelse, vilket 

Persson (2016, s. 23) beskriver som en viktig aspekt av omsorg. Petersen (2015a, ss. 48-50) beskriver 

att olika teckensystems meningserbjudanden kan vara mer eller mindre funktionella för yngre barn och 

hon påtalar att meningserbjudanden från auditiva och visuella teckensystem oftast är vad barn väljer 

att interagera med. I denna situation väljer Alfred att interagera med fanfaren, men när ballongerna 

sedan dyker upp på skärmen och Alfred kastar sig ned för att smälla dem så bidrar 

meningserbjudandet i surfplattans visuella teckensystem till en situation där Agneta visar genuin 

nyfikenhet för Alfreds intresse, vilket gestaltas när hon frågar “Får jag också smälla?” Att uppvisa ett 

genuint intresse för det barn intresserar sig för är enligt Bruce (2016, s. 157) avgörande för att 

omsorgsgivare ska bli inbjudna och bjuda in barn till situationer som kännetecknas av omsorgsfullt 

samspråkande.  

I analysen av observation 1 synliggör vi hur surfplattans meningserbjudande och pedagogens 

förhållningssätt möjliggör omsorg. Vi har även sett hur surfplattans meningserbjudande kan användas 

för att möta barnen på morgonen vilket exemplifieras genom följande observation. I analysen av 

observation 2 beskriver vi hur surfplattans meningserbjudande kan användas som ett övergångsobjekt 

mellan hem och förskola. I observationen görs omsorg genom att Agneta bjuder in Knut till en trygg 

gemenskap utan krav på motprestation. 

Observation 2 

Knut 2 år, har precis blivit lämnad på förskolan och kommer och sätter sig i soffan 

bredvid pedagogen Agneta och Felicia 2 år. Agneta sitter med surfplattan i knät och när 

Knut sätter sig bredvid henne säger hon ”Hej” till honom och Knut svarar ”Nej.” Agneta 

frågar då ”Du vill inte säga hej än?” ”Nej” svarar Knut och Agneta säger ”Vi tar det en 

annan gång.” Knut lutar sig mot Agneta och tittar på surfplattan medan Felicia flyttar 

närmare Knut så att de sitter tätt intill varandra. 

Pedagogers roll som omsorgsgivare i vardagliga samtal är central i förskolan, vilket Bruce (2016, ss. 

145-148) belyser genom att uppmärksamma småpratet som sker i verksamheten. Det kan både skapa 

tillit och närhet och hur pedagogen förmedlar sitt intresse för barn blir avgörande för vilken omsorg 

som kan uppstå. Att göra sig förstådd är en del i ett omsorgsfullt samspråkande som kännetecknas av 

värme och omtanke, vilket kan skapa en ömsesidig förståelse för varandra. I observationen kan 

småpratet mellan Knut och Agneta när Agneta säger “Hej” och Knut svarar “Nej” varpå Agneta svarar 

“Du vill inte säga hej idag?” förstås som ett omsorgsfullt samspråkande som skapar förutsättningar för 

delaktighet, trygghet och ömsesidig förståelse (jfr Bruce 2016, ss. 147-148). När Knut sätter sig i 

soffan bredvid Agneta och Felicia, har han precis blivit lämnad på förskolan och det går att tolka det 

som att Agneta placerat sig i soffan med surfplattan på förmiddagen för att bjuda in barnen som blir 

lämnade på förskolan till ett omsorgsfullt samspråkande (jfr Bruce 2016, s. 147). Enligt Kjällander 

(2016, s. 25) använder sig yngre barn sällan av verbalt språk för att kommunicera i det digitala 

gränssnittet, utan istället blir pekande, kramar och gester bärande teckensystem i barns teckenskapande 

kring surfplattan. När Knut sätter sig nära Agneta och säger “Nej”, för att sedan luta sig mot henne och 

in över surfplattan går det således att tolka det som att Knut kommunicerar i det digitala gränssnittet. 

Knut kan beskrivas som en teckenskapande aktör som utifrån sitt intresse i sammanhanget kombinerar 

de teckensystem som är tillgängliga för att förmedla att han inte vill prata, utan bara vill sitta nära 

Agneta och Felicia och titta på surfplattan (jfr Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 37-38). När Knut 

lutar sig in över surfplattan går det att tolka det som att surfplattans meningserbjudande bidrar till 
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omsorgen som uppstår, då surfplattan används som ett övergångsobjekt mellan hemmet och förskolan 

(jfr Kjällander 2016, s. 24). 

När Knut sätter sig bredvid Agneta och lutar sig mot henne går det att tolka hans kroppsspråk som att 

han befinner sig i en trygg situation, vilket kan ha möjliggjorts av Agnetas bekräftande av hans 

teckenskapande. Då Knut lutar sig mot Agneta för att titta på skärmen går det att tolka det som att 

Agneta är fysiskt tillgänglig för omsorgsfulla handlingar (jfr Bruce 2016, s. 156) och att surfplattans 

portabla meningserbjudande, samt meningserbjudandet i skärmens design bidrar till att Knut, Felicia 

och Agneta kan samlas runt surfplattan och ta del av innehållet tillsammans (jfr Petersen 2015a, ss. 48-

49). I likhet med Persson (2016, s. 23) går det att tolka situationen som att omsorg har uppstått, då 

Agneta svarar på Knuts verbala uttryck och kroppsspråk och Knut i sin tur svarar genom handling när 

han lutar sig in mot Agneta. Pedagogisk kompetens karaktäriseras enligt Persson (2016, ss. 21-22) av 

att vara närvarande, lyssna på barnen samt att kunna avgöra vilket sorts stöd ett barn behöver i en viss 

kontext, vilket Agnetas bekräftande av Knuts behov kan tolkas som. Det är enligt Bruce (2016, s. 145) 

även pedagogers ansvar som omsorgsgivare att barn får känna sig sedda, bekräftade, förstådda och 

lyssnade till för att därmed uppleva trygghet. När surfplattan används av Agneta och Felicia kan det 

tolkas som att surfplattans meningserbjudande och Agnetas förhållningssätt bidrar till att Knut bjuds in 

till en positiv samspelssituation, vilket Bruce (2016, s. 155) menar är en förutsättning för att tillit, 

trygghet och omtanke ska förmedlas. 

I analysen ovan visar vi hur omsorg uppstår i relation till Agnetas förhållningssätt och surfplattans 

meningserbjudande som ett övergångsobjekt. I följande observation kopplades surfplattan in i en 

projektor och omsorgen som uppstod i relation till projektorn präglades av ett omsorgsfullt 

samspråkande där barnen fick möjlighet att delta i positiva samspelssituationer med andra barn och 

vuxna. Pedagogernas förhållningssätt möjliggjorde omsorgen då de var tillåtande, bekräftande och 

erkände barnen i deras teckenskapande aktiviteter, även om situationen kunde upplevas som högljudd 

och rörig. Nedan följer en observation och analys som exemplifierar hur vi tolkar att omsorg uppstod i 

en situation där surfplattan var inkopplad i en projektor.  

Observation 3 

Pedagogerna har mörklagt rummet vi befinner oss i och ställt stolar i en rad framför en 

vägg där en bergochdalbanevideo projiceras. Hilda 1 år, som sitter i pedagogen Agnetas 

knä, reser sig upp, springer fram till pedagogen Gunilla som står längst bak i rummet 

med surfplattan. Hilda pekar mot väggen där filmen som projicerats precis har tagit slut 

och säger ”Titta” samtidigt som hon formar munnen som ett o, som i förvåning. Gunilla 

sätter igång samma klipp igen, lämnar surfplattan på ett bord och sätter sig ned på 

mattan där Hilda står. Hilda sätter sig i Gunillas knä och båda tittar mot projiceringen. 

Svea 2 år, ler, tittar mot projiceringen och lutar kroppen framåt samtidigt som hon håller 

i sig i stolen som hon sitter på. Kasper 1 år, har satt sig i Agnetas knä och skriker vad 

som låter som exalterade ljud. Svea ler, går av sin stol och springer fram och bankar på 

projiceringen. Knut 2 år, säger ”Oh, oh, oooh” och springer fram till projiceringen och 

bankar, när bergochdalbanan åker upp för tredje gången. Agneta verkar härma hans ljud 

och säger också ”Oh, oh, oooh.”  

Pedagogerna har förberett en aktivitet där surfplattan kopplas in till en projektor och har bjudit in alla 

barn på avdelningen att delta. Att bjuda in barn till samspel är enligt Bruce (2016, ss. 148, 155) ett 

ansvar som ligger hos omsorgsgivarna för att barn ska uppleva sig som trygga och som en del i 

förskolans gemenskap. Det är även omsorgsgivarnas ansvar att skapa positiva samspelssituationer där 
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barn får samspela och samspråka med såväl andra barn som vuxna. I observationen går det att tolka 

aktiviteten som genomförs som en positiv samspelssituation, där barnen ges möjlighet att delta i 

samspel med andra barn samt med pedagogerna kring ett gemensamt intressefokus som utgörs av 

projiceringen av surfplattan (jfr Bruce 2016, s. 156). Agneta och Gunilla verkar ha ett tillåtande 

förhållningssätt i aktiviteten med surfplattan och bergochdalbanevideon. De tillåter barnen att röra sig 

fritt i rummet och när filmklippet tar slut kommer Hilda fram till Gunilla, pekar mot projiceringen 

samtidigt som hon säger “Titta” och formar munnen som ett O. Det går att tolka det som att Hilda 

skapar ett multimodalt tecken som representerar hennes intresse i sammanhanget (jfr Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, ss. 37-38). Projiceringen av surfplattan kan förstås som ett teckensystem som Hilda 

använder sig av i sitt teckenskapande och när hon pekar mot den, tolkar vi att Hilda uppmärksammar 

Gunilla på att filmen är slut och att hon vill titta en gång till. Att bli sedd, få bidra, bli lyssnad till och 

att bli bekräftad är viktiga delar av det omsorgsfulla samspråkandet (Bruce 2016, s. 147) och när 

Gunilla sätter på samma filmklipp igen går det att tolka det som att Gunilla har lyssnat in och erkänt 

Hildas teckenskapande och synliggjort hennes intresse (jfr Kress 1997, ss. 88-89), vilket bidrar till att 

Hilda kan upplevas som delaktig i sammanhanget. När Hilda kommer fram till Gunilla, pekar hon och 

riktar sin kropp mot projiceringen. Gunilla, i rollen som omsorgsgivare, tolkar Hildas kroppsspråk och 

gör sig sedan fysiskt tillgänglig (Bruce 2016, s. 156) för kommunikation och omsorgsfulla handlingar, 

när hon lägger ned surfplattan och sätter sig på mattan. Hilda sätter sig i Gunillas knä och det går att 

förstå som att ömsesidighet har uppstått, vilket Persson (2016, s. 23) menar är när barn och vuxna 

svarar på varandras handlingar. Gunillas placering och fysiska tillgänglighet kan tolkas som en 

inbjudande gest, vilket Persson (2016, s. 23) skriver fram som en omsorg som inte går att planera för, 

utan som uppstår i kommunikation mellan barn och pedagoger.  

När Kasper sitter i Agnetas knä och skriker exalterat samtidigt som Svea springer fram och bankar på 

projiceringen, är de teckenskapande aktiviteterna som pågår i rummet högljudda. Pedagogerna låter 

barnen få vara i det exalterade och använder inga tillsägelser, utan bekräftar istället barnen i deras 

kommunikation. Det går att tolka det som att Agneta och Gunilla har en pedagogisk kompetens, vilket 

kännetecknas av närvarande och lyssnande pedagoger (Persson 2016, s. 21). Vi tolkar även att 

meningserbjudandet i projiceringen av surfplattan bidrar till omsorgen som görs, då Kjällander (2016, 

s. 15) beskriver att projektorns meningserbjudande bjuder in till interaktioner som kännetecknas av att 

barn kan röra på sig utan att störa den pågående aktiviteten. När bergochdalbanan åker upp för tredje 

gången och Knut säger ”Oh, oh, oooh” och Agneta svarar genom att säga “Oh, oh, oooh”, går det att 

tolka det som att Agneta bekräftar Knuts kommunikation och erkänner hans teckenskapande. Att 

bekräfta barns kommunikation är en omsorgsaspekt som Bruce (2016, s. 156) menar behövs för en 

kravlös och kreativ samvaro där språket kan bli en väg in i en gemenskap. Agnetas upprepningar av 

det Knut sagt går även att tolka som en ömsesidig process där Knut får uppleva samvaro genom lek 

(jfr Bruce 2016, s. 155) i det digitala gränssnittet där surfplattan, projiceringen och människorna möts 

(jfr Kjällander 2016, s. 10). När surfplattan kopplas in i projektorn förändras surfplattans 

meningserbjudande och när projiceringen av surfplattans skärm blir större, innebär det att fler barn kan 

ta del av det som visas på skärmen, vilket bidrar till att de kan uppleva en gemenskap i det digitala 

gränssnittet (jfr Kjällander 2016, s. 15).  

I observationen går det även att uppmärksamma hur barnen förhåller sig till surfplattan och 

projektorns meningserbjudande på olika sätt, vilket kan relateras till Selander och Kress (2017, s. 40) 

som framhåller att vad barn uppfattar som meningserbjudande är individuellt och relateras till barnets 

intresse i sammanhanget. Hilda och Kasper interagerar med surfplattans och projektorns 

meningserbjudanden genom att sitta i pedagogernas knä och titta på projiceringen, medan Svea och 
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Knut rör sig i rummet och springer fram och bankar på projiceringen. Omsorg kan enligt Bruce (2016, 

ss. 152-153, 156) vara när omsorgsgivare bekräftar varje individs kommunikativa strategier genom att 

exempelvis tolka deras kroppsspråk. Vi upplever det som att Gunilla och Agneta visar omsorg i det 

digitala gränssnittet och bekräftar individernas olika kommunikativa strategier vilket exempelvis 

gestaltas när Agneta härmar Knut, samt genom att Kasper och Hilda får sitta i deras knän.  

Vi har nu redogjort för hur omsorg görs i relation till surfplattors meningserbjudande i det digitala 

gränssnittet genom att analysera tre utdrag från studiens data. Nedan kommer vi presentera och 

analysera utdrag från fyra observationer för att svara på hur omsorg och barns handlingsutrymme görs 

i relation till surfplattor. 

Omsorg och barns handlingsutrymme i relation 

till surfplattor 

När vi bearbetade observationerna uppmärksammade vi att pedagogerna ofta bröt mot regler och 

rutiner som fanns på avdelningen för att istället följa barnens intressen och behov. Barnen gavs 

därmed ofta handlingsutrymme då deras intressen i sammanhanget prioriterades framför 

pedagogernas. Nedan följer en observation som exemplifierar hur omsorg uppstod när pedagogerna 

erkände och prioriterade barnens intresse före regler och rutiner, vilket skapade utrymme för barnen att 

utföra och initiera handlingar. 

Observation 4 

Pedagogen Agneta går in i köksdelen på avdelningen för att fylla i att ett barn har 

kommit. Närvarolistorna sköts via en applikation, där vårdnadshavare kan meddela om 

deras barn är frånvarande och pedagogerna checkar in de barn som är närvarande. 

Kasper 1 år, följer efter henne och när Agneta vänder sig om mot honom sträcker han ut 

armarna som i en kram. Agneta sätter sig ned på huk på golvet och Kasper kommer fram 

och kramar henne. Han tar tag i pedagogernas surfplatta som hon håller i och ställer sig 

framför Agneta, med ryggen mot henne. Agneta sätter sig ned bakom honom och håller i 

surfplattan, samtidigt som Kasper står upp och sveper på surfplattan med hela handen. 

Ikonerna som ska representera barnen i applikationen där närvarolistorna finns zoomas 

in och ut i hög hastighet. Agneta följer handrörelserna med blicken och säger att ”Snart 

är nog alla barn utcheckade” och ler. Felicia 2 år, kommer in i rummet och sätter sig 

bredvid Agneta och tittar på Kaspers handrörelser på surfplattan. Kasper stannar upp 

när surfplattans bakgrundsbild syns, den lyser och är en bild av grönt gräs med 

daggdroppar på. Kasper tittar på skärmen, vänder sig om mot Agneta, tittar på henne 

och ler. Han sätter sig ned och lutar sig bak i Agnetas knä, tar upp surfplattan över 

huvudet och verkar gömma sig under den och ler samtidigt mot mig som observerar. Han 

lägger ned surfplattan igen och Felicia som sitter bredvid Agneta skrattar och håller 

händerna framför munnen och då brister även Agneta och Kasper ut i skratt. 

När Kasper kommer in rummet och sträcker ut armarna sätter sig Agneta på huk, vilket kan tolkas som 

att hon erkänner Kaspers teckenskapande (jfr Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 43) och gör sig 

tillgänglig för omsorg (jfr Bruce 2016, s. 156). När Agneta erkänner Kaspers teckenskapande, går det 

att förstå som att Agneta synliggör Kasper som en kompetent deltagare i ett kommunikativt 

sammanhang, vilket ger Kasper handlingsutrymme i situationen (jfr Elm Fristorp & Lindstrand 2012, 

s. 47). Betydelsen av att Agneta i rollen som Kaspers omsorgsgivare erkänner hans kroppsspråk som 
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kommunikation härleder Bruce (2016, ss. 152-153, 156) till att barn använder sig av kroppsspråk 

innan de kan kommunicera verbalt och att barn använder kroppsspråk i större utsträckning än vuxna. 

Det kan förstås i relation till Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 43) som betonar betydelsen av att 

erkänna alla teckensystem i förskoleverksamheter och i synnerhet i arbetet med de yngsta barnen som 

inte har tillgång till det verbala språket. Om endast tal- och skriftspråk erkänns i sammanhang där 

yngre barn deltar anser Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 43) att barns handlingsutrymme 

hämmas, vilket innebär att möjligheten att förstå och möta barnen i dialog begränsas avsevärt.  

Det går att tolka det som att Kasper skapar sitt eget handlingsutrymme (jfr Elm Fristorp 2012, s. 186) 

när han initierar kramen och sträcker ut sina armar. När Agneta sätter sig på huk, kramar om Kasper 

och sedan håller surfplattan framför honom, börjar Kasper svepa på surfplattans skärm vilket går att 

förstå som att Agneta skapar handlingsutrymme åt Kasper genom att erbjuda honom surfplattan (jfr 

Elm Fristorp 2012, s. 147). I observationen är det Kasper som styr det som händer på surfplattan och 

Agneta verkar ha ett närvarande, lyssnande förhållningssätt och uppvisar därmed en pedagogisk 

kompetens (jfr Persson 2016, s. 21). När Agneta säger ”Snart är nog alla barn utcheckade” och ler kan 

det även tolkas som att Agneta visar prov på en pedagogisk kompetens genom sitt tillåtande 

förhållningssätt, då hon går emot regler angående användandet av surfplattan (jfr Persson 2016, s. 20). 

Istället för att avbryta Kasper som sveper med fingrarna över den applikation som används för checka 

in och ut barnen, är Agneta tillåtande och förhåller sig till Kaspers intresse i sammanhanget. När 

Kasper använder surfplattan sveper han med hela handen, vilket gör att surfplattans applikationer 

öppnas och stängs i hög hastighet. Vi tolkar det som att meningserbjudandet i surfplattans touchskärm 

(jfr Petersen 2015a, ss. 48-49) möjliggör ett experimenterande, då Kasper sveper med hela handen 

flera gånger, vilket kan härledas till Elm Fristorp (2012, s. 245) som poängterar att barn ges vidgat 

handlingsutrymme i situationer där de tillåts experimentera. När Kasper bär upp surfplattan över sitt 

huvud, börjar han, Felicia och Agneta skratta, vilket vi i enlighet med Bruce (2016, s. 149) tolkar som 

uttryck för genuin glädje, vilket kan förstås som en omsorgsaspekt. Det går även att tolka det som att 

barnen upplever samhörighet och delaktighet i relation till surfplattan, vilket Bruce (2016, ss. 146-148) 

menar utgör grunden till ett omsorgsfullt samspråkande.  

I analysen av observationen ovan bryter Agneta mot avdelningens regler i förhållande till användandet 

av surfplattan som används för att checka in och ut barn, för att istället tillgodose Kaspers intresse i 

sammanhanget och därigenom vidga hans handlingsutrymme. I följande observation kommer ännu ett 

exempel på hur pedagogernas tillåtande förhållningssätt i relation till avdelningens regler och rutiner 

skapar förutsättningar för omsorgsfulla situationer vid surfplattan. Observationen exemplifierar även 

hur applikationers utformning påverkar barns handlingsutrymme och hur omsorgen som görs är 

beroende av pedagogernas närvarande och lyhörda förhållningssätt. 

Observation 5 

Svea 2 år, går fram till Alfred 2 år, och pedagogen Gunilla som sitter med surfplattan på 

golvet. Svea tittar mot surfplattan och säger sedan högt ”Nästa babblarna!” Gunilla 

svarar ”Ja, vi får se om Alfred väljer Babblarna härnäst” varpå Alfred klickar ut från en 

film som slutat fungera och trycker upp applikationen Mitt eget pussel. Gunilla vänder 

sig mot Svea och säger ”Du kanske kan be Erika om hjälp med att hämta den andra 

paddan” och därefter går Svea till pedagogen Erika som då hämtar pedagogernas 

surfplatta och ger den till Svea. Svea sveper på skärmen tills hon får syn på ikonen för 

Youtube-applikationen och trycker sedan på den. När applikationen öppnas säger Svea 

”Babblarna” och tittar på Erika. Erika tittar på Svea och frågar ”Ska jag söka på 

Babblarna?” Svea nickar och Erika skriver in Babblarna i sökrutan. När sökresultaten 
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dyker upp på skärmen säger Svea med höjd röst ”Där, där, Babblarna” och trycker 

sedan på en bild på Babblarna vilket sätter igång en musikvideo. 

Selander och Kress (2017, s. 99) poängterar att barns handlingsutrymme är relaterat till vem som 

ansvarar för handlingarna i en specifik situation. Det går att relatera till Bruce (2016, ss. 145, 155) som 

anser att pedagoger kan ses som barns omsorgsgivare i förskolan och således ansvarar över att bekräfta 

barns kommunikation och bjuda in dem till positiva samspelssituationer. När Svea går fram till Alfred 

och Gunilla och säger “Nästa Babblarna” går det att förstå det som att Svea skapar sitt eget 

handlingsutrymme (jfr Elm Fristorp 2012, s. 147) och när Gunilla sedan säger “Ja, vi får se om Alfred 

väljer Babblarna härnäst” tolkar vi det som att Gunilla ansvarar över handlingarna i situationen och 

villkorar barnens handlingsutrymme (jfr Selander & Kress 2017, s. 99). Vi förstår det som att Gunilla 

erbjuder Alfred handlingsutrymme genom att skapa utrymme för honom att uttrycka sig (jfr Elm 

Fristorp 2012, s. 147) och Alfred väljer då att starta applikationen Mitt eget pussel. Det går att tolka 

som att han använder surfplattan i sitt teckenskapande för att förmedla att han inte vill titta på 

Babblarna, då han trycker på en annan applikation än den som Svea efterfrågar (jfr Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s. 39). Då vänder sig Gunilla till Svea och säger “Du kanske kan be Erika om hjälp 

med att hämta den andra paddan” vilket kan tolkas som att Gunilla har bekräftat både Sveas och 

Alfreds kommunikativa handlingar (jfr Bruce 2016, s. 155) och förstår att båda barnen har olika 

intressen i sammanhanget (jfr Kress 1997, ss. 88-89). Det går att relatera till Bruce (2016, ss. 156-157) 

som poängterar att en pedagogisk aspekt av omsorg handlar om att förstå barns kommunikation, både 

det som verbaliseras, men även kroppslig kommunikation såsom gester och blickar. Gunilla kan 

betraktas som en omsorgsgivare (jfr Bruce 2016, s. 156) som, utifrån ett genuint intresse över vad 

Alfred gör, bekräftar honom och ger honom tid att styra surfplattan. Det går även att tolka att Gunilla 

uppvisar en pedagogisk kompetens när hon bryter mot avdelningens rutiner för att tillgodose Sveas 

intresse i sammanhanget (jfr Persson 2016, ss. 20-21), då hon föreslår att Svea ska använda surfplattan 

som vanligtvis enbart används av pedagogerna. Genom Gunillas erkännande av både Sveas och 

Alfreds teckenskapande går det att förstå det som att barnen upplever ett ökat handlingsutrymme, då 

både Alfred och Sveas teckenskapande påverkar händelseförloppet (jfr Elm Fristorp 2012, s. 186).  

Både Erika och Gunilla går att tolka som omsorgsgivare som möjliggör ett omsorgsfullt samspråkande 

genom att de lyssnar in och bekräftar barnen samt visar engagemang för deras intressen (jfr Bruce 

2016, ss. 145-147, 157-158). När Svea sedan har fått surfplattan av Erika synliggörs det även hur 

applikationernas meningserbjudande påverkar barnens handlingsutrymme, vilket kan förstås i relation 

till Petersen (2015a, s. 50) som poängterar att applikationer som bygger på visuella och auditiva 

teckensystem är mer lämpliga för yngre barn än applikationer där skriftspråk är meningsbärande. Svea 

kan på egen hand hitta och starta Youtube-applikationen som representeras av en ikon på surfplattans 

startskärm och när sökrutan dyker upp är det skriftspråket som är det bärande teckensystemet. Svea 

vänder sig mot Erika och säger “Babblarna” varpå Erika frågar ”Ska jag söka på Babblarna?” och när 

Svea nickar till svar går det att tolka det som att Svea behöver hjälp med att söka efter Babblarna. 

Erika skriver in Babblarna i sökfältet och när sökresultaten dyker upp, blir bilder återigen ett bärande 

teckensystem vilket vidgar Sveas handlingsutrymme när hon återtar kontrollen över surfplattan och 

väljer den film hon vill se. Det går att förstå det som att Erika uppvisar pedagogisk kompetens då hon 

utifrån Sveas behov erbjuder rätt stöd för att lösa problemet med Youtubes sökfunktion (jfr Persson 

2016, s. 22) 

I situationen ovan begränsades Sveas handlingsutrymme inledningsvis av Youtubes sökfunktion, men 

Erika erbjöd rätt stöd i situationen, vilket vi tolkade som att Svea gavs handlingsutrymme och omsorg 

uppstod. Även Alfreds handlingsutrymme vidgades då Gunilla erkände hans teckenskapande och 
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valde att erbjuda Svea en annan surfplatta när Alfred och Svea hade olika intressen. När vi bearbetat 

studiens data har vi dock lagt märke till en komplexitet gällande barns handlingsutrymme i vissa 

situationer där flera barn deltar. I situationerna när surfplattan är kopplade till en projektor har 

pedagogerna styrt mer än i de aktiviteter med surfplattan som är barninitierade och det har uppstått 

motstridigheter mellan pedagogers och individuella barns intressen. Komplexiteten ligger här i att 

pedagogerna begränsar individuella barns handlingsutrymme, samtidigt som andra barn istället 

upplever ett vidgat handlingsutrymme, vilket kan exemplifieras genom följande observation. I 

observationen skildras även hur surfplattan kan bidra till omsorg och vidga barns handlingsutrymme i 

situationer där barn är i behov av tröst. 

Observation 6 

Surfplattan är inkopplad till projektorn och på väggen projiceras applikationen Tittut för 

småbarn. Melker 3 år, Felicia 2 år, och Kasper 1 år, står vid väggen och interagerar med 

projiceringen. Hjalmar 2 år, som har suttit stilla bredvid pedagogen Agneta längst bak i 

rummet, lutar sig in över surfplattan som är kopplad till projektorn och börjar trycka på 

djuren som syns i applikationen. Agneta säger då ”Hjalmar, du kan gå till det andra 

rummet om du vill göra något annat, men nu använder vi den här med projektorn och då 

styr jag.” Agneta lutar sig tillbaka lite och då trycker Hjalmar på surfplattans hemknapp 

och sedan startar han applikationen Toca Store. Agneta tar då surfplattan och säger 

”Hjalmar, nu håller vi på här tillsammans, det blir inte så kul för de andra om du ska 

spela själv.” Hjalmar börjar gråta och Agneta säger ”Hjalmar, vill du spela kan vi gå 

och hämta den andra paddan” varpå Hjalmar svarar ”Jag vill spela.” Agneta ställer sig 

då upp, lämnar rummet, kommer tillbaka med den andra surfplattan och säger ”Kom, 

Hjalmar, vi går in hit och spelar.” Hjalmar följer efter Agneta till ett angränsande rum 

och sätter sig bredvid henne i soffan. Pedagogen Gunilla har tagit kontroll över den 

första surfplattan och sätter igång en video med låten Stompalång med Babblarna. Jag 

följer efter Hjalmar och Agneta och sätter mig på golvet framför soffan. De sitter bredvid 

varandra och i Agnetas knä ligger en surfplatta. De håller på att ladda ner applikationen 

Toca Store till pedagogernas surfplatta, då surfplattan som barnen brukar ha tillgång till 

används med projektorn i det andra rummet. 

När Hjalmar startar applikationen Toca Store och Agneta säger ”Hjalmar, du kan gå till det andra 

rummet om du vill göra något annat, men nu använder vi den här med projektorn och då styr jag” 

synliggörs maktrelationen mellan Hjalmar och Agneta samt komplexiteten mellan Hjalmars och de 

övriga barnens handlingsutrymme. När Agneta tar surfplattan från Hjalmar blir det tydligt hur 

Hjalmars intresse i sammanhanget underordnas Agnetas (jfr Kress 1997, ss. 88-89), men då de andra 

barnens teckenskapande vid projiceringen erkänns ges de en möjlighet att fortsätta utforska 

applikationen som projiceras. Kjällander (2016, s. 15) beskriver att pedagogers syfte med att projicera 

surfplattor ofta kan härledas till att de vill erbjuda barnen en möjlighet att utforska tillsammans och 

därigenom tolkar vi det som att Agneta strävar efter att barnen ska få delta i positiva 

samspelssituationer kring ett gemensamt intresse (jfr Bruce 2016, s. 155) då hon säger “Hjalmar, nu 

håller vi på här tillsammans, det blir inte så kul för de andra om du ska spela själv.” När Hjalmar sedan 

börjar gråta verkar Agneta erkänna hans teckenskapande och intresse genom att fråga ”Hjalmar, vill du 

spela kan vi gå och hämta den andra paddan.” Hjalmar svarar ”Jag vill spela” och då går Agneta och 

hämtar pedagogernas surfplatta som inte har några barnanpassade applikationer, då den i vanliga fall 

enbart används av pedagogerna. Det går att förstå det som att Hjalmar påverkar händelseförloppet när 
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Agneta går och hämtar en annan surfplatta då Hjalmar blir ledsen, vilket vidgar Hjalmars 

handlingsutrymme (jfr Elm Fristorp 2012, s. 186).  

Bruce (2016, s. 146) anser att omsorg behövs som allra mest när ett barn behöver tröst och när Agneta 

bemöter Hjalmars ledsamhet genom att bekräfta hans kommunikativa handling och erbjuda honom att 

använda surfplattan som vanligtvis enbart används av pedagogerna, kan det förstås som att Agneta 

visar upp en pedagogisk kompetens genom att prioritera Hjalmars känslor och behov före 

avdelningens rutiner och syfte med aktiviteten vid projektorn (jfr Persson 2016, ss. 20-21). När 

Hjalmar och Agneta går in det andra rummet kan det tolkas som att maktrelationerna har förändrats 

och Hjalmars handlingsutrymme har vidgats, då Agneta prioriterar Hjalmars intresse före sitt eget (jfr 

Kress 1997, ss. 88-89). Enligt Kjällander (2016, s. 24) kan surfplattor användas som avledning av 

pedagoger för att trösta barn och utjämna de traditionella maktrelationerna mellan ledsna barn och den 

tröstande pedagoger, då barn istället för att bli passiva mottagare av pedagogers tröst kan hamna i ett 

görande i mötet med surfplattan. I observationen tolkar vi det som att omsorg uppstår när Agneta 

laddar hem applikationer riktade mot barn på pedagogernas surfplatta, trots att den är avsedd för annat. 

Vi tolkar att Gunillas närvaro och att hon kan ta över aktiviteten med projektorn är avgörande aspekter 

som påverkar att Agneta kan lämna rummet och tillgodose Hjalmars intresse, utan att de andra barnens 

handlingsutrymme begränsas och att den positiva samspelssituationen vid projektorn därigenom 

avslutas. När Hjalmars intresse blir styrande går det att tolka det som att han har gjort sig förstådd, 

vilket enligt Bruce (2016, s. 147) är en aspekt av omsorgsfullt samspråkande och det går även att tolka 

det som att hans handlingsutrymme vidgas då han positioneras som en kompetent deltagare i 

samspelet med Agneta när hon bekräftar hans kommunikativa handlingar (jfr Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s. 47). Vi tolkar det som att surfplattans portabla meningserbjudande (jfr Petersen 

2015a, ss. 48-49) bidrar till att Agneta och Hjalmar kan förflytta sig till en soffa som är placerad lite 

avsides, där Hjalmar ges tillfälle att delta i en positiv samspelssituation (jfr Bruce 2016, s. 155).  

I analysen ovan synliggör vi en svårighet i förhållande till att tillgodose alla barns intressen och 

handlingsutrymme, men samtidigt även hur surfplattans meningserbjudande och pedagogers 

förhållningssätt kan bidra till att skapa omsorg i form av tröst och trygghet. I studiens data har vi 

noterat att barn ofta initierar och utför handlingar i relation till surfplattan och i majoriteten av våra 

observationer anser vi att pedagogerna uppmärksammar barns kommunikativa handlingar i relation till 

surfplattan samt visar nyfikenhet för barnens intresse. Därmed upplever vi att barnen oftast ges 

handlingsutrymme och att omsorg görs i de flesta av våra observationer. Nedan följer emellertid ett 

utdrag från en observation där vi upplever att omsorg inte görs i förhållande till surfplattan och att 

barnets handlingsutrymme begränsas. I analysen av observationen framgår den betydelse pedagogers 

förhållningssätt har i relation till barns handlingsutrymme och omsorg, samt hur rutiner kan hindra 

positiva samspelssituationer. 

Observation 7 

Pedagogen Agneta kommer in i rummet med en matvagn och Alfred 2 år, säger då från 

soffan som han sitter i ”Agneta, kom titta platta.” Agneta dukar ett av borden i andra 

delen av rummet och Alfred tar surfplattan i händerna och går fram till Agneta. Alfred 

sträcker fram surfplattan mot henne och säger ”Titta” varpå Agneta svarar ”Inte nu, jag 

håller på med maten så jag har inte tid.” Alfred lämnar köket med surfplattan i händerna 

och går och sätter sig i soffan igen. 

När Alfred kommer med surfplattan till Agneta och säger ”Titta”, går det att synliggöra hur Alfred 

skapar sitt eget handlingsutrymme (jfr Elm Fristorp 2012, s. 147) vilket möjliggörs av surfplattans 
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portabla meningserbjudande, då Alfred kan bära surfplattan till Agneta (jfr Petersen 2015a, ss. 48-49). 

När Agneta svarar ”Inte nu, jag håller på med maten så jag har inte tid” kan det dock förstås som att 

Agneta begränsar Alfreds handlingsutrymme, då hon inte erkänner hans teckenskapande och 

därigenom går miste om ett tillfälle att möta Alfred i dialog kring hans intresse (jfr Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s. 43). Bruce (2016, ss. 147, 155) anser att språk och omsorg är sammankopplade, då 

språket skapar förutsättningar för gemenskap och delaktighet där känslor och behov kan 

kommuniceras. När Alfreds kommunikation inte bemöts av Agneta begränsas hans möjlighet till ett 

omsorgsfullt samspråkande (jfr Bruce 2016, s. 147). För att ömsesidig förståelse ska uppstå betonar 

Persson (2016, s. 23) att pedagoger behöver möta barns handlingar och svara på dessa, vilket uppstår i 

mötet och inte kan planeras för. I mötet mellan Agneta och Alfred uppstår ingen ömsesidig förståelse 

och vi tolkar det som att Agneta inte hinner svara på Alfreds kommunikation, då hon är upptagen med 

rutiner. Agneta uttalar även detta när hon säger ”Inte nu, jag håller på med maten så jag har inte tid.” 

Det går att förstå i relation till Kress (1997, s. 89) som beskriver hur maktrelationerna mellan barn och 

vuxna ofta leder till att barns intresse i sammanhanget osynliggörs till förmån för vuxnas. Det går 

således att tolka att Alfreds handlingsutrymme i observationen begränsas av maktrelationen mellan 

Agneta och Alfred (jfr Selander & Kress 2017, s. 99) och när att Agneta inte bryter mot avdelningens 

lunchrutiner för att istället tillgodose Alfreds behov, uppvisas ingen omsorg i observationen (jfr 

Persson 2016, s. 20).  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att observera hur omsorg görs i det digitala gränssnittet i relation till 

surfplattor i en förskolekontext. För att besvara syftet användes två frågeställningar i analysarbetet 

vilka diskussionen utgår från. Den första frågeställningen behandlade hur surfplattans 

meningserbjudande kan bidra till omsorg och den andra ställde sig frågande till hur omsorg kan förstås 

i relation till barns handlingsutrymme. Studiens teoretiska utgångspunkt var multimodal och 

designorienterad teori och vi använde begreppen teckenskapande, teckensystem, meningserbjudande 

och handlingsutrymme i analysen, eftersom vi ansåg att de var begrepp som möjliggjorde en förståelse 

kring aktiviteterna och omsorgen som uppstod i det digitala gränssnittet. I analysen av omsorgen som 

uppstod i det digitala gränssnittet utgick vi från Bruce (2016, ss. 145-148, 152-157) som anser att 

pedagoger är barns omsorgsgivare i förskolan, som kan skapa förutsättningar för omsorg genom att 

vara fysiskt tillgängliga, bekräftande och uppvisa genuint engagemang för barns kommunikation och 

intressen. Vi har även använt oss av Persson (2016, ss. 20-23) som skildrar att omsorg uppstår i mötet 

mellan pedagogers och barns handlingar, när pedagoger med närvarande och lyssnande 

förhållningssätt möjliggör ömsesidig förståelse. Han menar även att omsorg härrörs till en pedagogisk 

kompetens där pedagoger erbjuder rätt stöd samt går emot regler och rutiner för barns bästa.  

Omsorg i relation till surfplattors 

meningserbjudande 

Vi har visat hur omsorg görs på en förskoleavdelning i relation till surfplattor och identifierat 

skärmens design och touchfunktioner, samt surfplattans portabla egenskaper som meningserbjudanden 
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som bidrar till att omsorg kan uppstå i relation till surfplattor. I flera av våra observationer beskrivs 

hur surfplattans meningserbjudande bidrar till omsorg, då skärmen möjliggör att barn och pedagoger 

kan titta tillsammans och dela gemensamt intressefokus. I observationerna har barnen deltagit i 

kommunikativa och omsorgsfulla sammanhang, där det gemensamma intresset varit av stor vikt för 

det omsorgsfulla samspråkandet i relation till surfplattan. När surfplattan kopplades till projektorn 

bidrog projektorns meningserbjudande till att många barn kunde bli delaktiga i ett omsorgsfullt 

samspråkande i det digitala gränssnittet. I de situationerna uppstod även kroppsligt teckenskapande, 

vilket pedagogerna erkände och bekräftade. Omsorgen som uppstod i relation till surfplattors 

meningserbjudande i teckenskapande aktiviteter var dock villkorad av pedagogers kompetens. 

Både Mertala (2017, ss. 6, 8) och Marklund och Dunkels (2016, ss. 294, 299) redogör i sina studier för 

uppfattningar om att omsorg och surfplattor inte hör ihop. Mertala (2017, ss. 8-9) framför även att 

förskollärarstudenter inte anser att surfplattor kan användas för att möta de yngre barnens 

omsorgsbehov i förskolan, vilket vi ställer oss frågande till då denna studies resultat visar hur omsorg 

kan göras i relation till surfplattor i en förskolekontext. Att omsorg görs i en övervägande del av våra 

observationer överensstämmer med Ahrenkiel et al. (2013, ss. 92-93), vars resultat belyser att det 

pågår mycket omsorg i förskoleverksamheter, men att det sällan synliggörs i pedagogers 

dokumentationsarbete. Vi kan inte uttala oss angående huruvida omsorg uppmärksammas i 

pedagogernas dokumentationsarbete, men däremot har vi precis som Ahrenkiel et al. (2013, ss. 92-93) 

belyst att det pågår mycket omsorg i verksamheten vi befunnit oss i. 

Vi har observerat hur applikationers meningserbjudande kan påverka teckenskapandet vid surfplattan, 

men vi kan inte dra några slutsatser angående hur specifika applikationers meningserbjudande 

påverkar omsorgen, då resultatet inte möjliggör en sådan analys. Palmér (2015, ss. 377-378) beskriver 

dock att applikationer med stark inramning tenderar att begränsa barns delaktighet och interaktioner 

som sker mellan barn och pedagoger kring surfplattan. I observation 1 använder barnet Alfred 

applikationen Mitt eget pussel, vilket vi utifrån Palmér (2015, s. 374) tolkar som en applikation med 

stark inramning. I likhet med Palmérs (2015, ss. 377-378) resultat skildrar vi i analysen av 

Observation 1 att pusselapplikationens meningserbjudande begränsar Alfreds teckenskapande då han 

behöver hjälp av Agneta med att lägga pusslet. Men då Agneta är närvarande och erkänner Alfreds 

teckenskapande, upplever vi en kontrast i relation till Palmérs (2015, ss. 377-378) resultat. Vi upplever 

det som att Agnetas förhållningssätt skapar en positiv samspelssituation kring surfplattan, där vi tolkar 

det som att Alfred upplever sig som delaktig och att omsorg görs, trots att applikationens starka 

inramning bidrar till att han inte kan lägga pusslet själv. 

Denna studie har belyst att surfplattors meningserbjudande kan bidra till omsorg i en förskolekontext, 

men enligt vår tolkning hade omsorg antagligen inte uppstått om pedagogerna varit frånvarande i 

barnens teckenskapande kring surfplattan. Det tolkar vi i likhet med Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001, ss. 81-82, 97) som betonar att pedagogers förhållningssätt och emotionella närvaro 

är grundläggande för att omsorg ska uppstå. Som vi beskrivit under rubriken "Studiens kvalitet" är vår 

studie inte generaliserbar men utifrån det vi redogjort för i analysen, samt resultatet från Johansson 

och Pramling Samuelssons (2001, ss. 81-82, 97) studie anser vi dock att det finns goda förutsättningar 

för att omsorg ska kunna göras i det digitala gränssnittet även i andra förskolekontexter. Det är 

emellertid beroende av om pedagoger bekräftar barns kommunikation, uppvisar ett genuint 

engagemang för barnens intresse och är fysiskt tillgängliga för omsorgsfulla handlingar.  

Då vi återkommande identifierat att pedagogernas fysiska placering påverkar hur tillgängliga de är för 

omsorgsfulla handlingar, anser vi att det är en aspekt som har bidragit till omsorg. I studiens data är 

surfplattan ofta placerad på golvet och vi tror att surfplattans portabla meningserbjudande (jfr Petersen 
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2015a, ss. 48-49) och placering kan förstås som en bidragande orsak till att pedagogerna ofta befinner 

sig på golvet. I linje med Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 90) kan det även förstås som 

att pedagogerna ofta sitter på golvet för att de arbetar med barn i åldern 1-3 år, då författarna anser att 

pedagoger på yngrebarnsavdelningar tenderar att vara fysiskt tillgängliga i större utsträckning än 

pedagoger på äldrebarnsavdelningar. Då studien som genomförts inte har en jämförande analys av 

pedagogers förhållningssätt i olika förskolekontexter, kan vi inte med säkerhet veta om det är 

surfplattans portabla meningserbjudande som bidrar till att pedagogerna ofta är tillgängliga för 

omsorgsfulla handlingar eller om det är relaterat till att studien utfördes på en yngrebarnsavdelning. 

I de arrangerade situationerna med projektorn har vi, i likhet med Hvit Lindstrand (2015a, ss. 138-

142), upplevt att barnen blir mer fysiskt aktiva och att deras teckenskapande tenderar bestå av 

kroppsspråk och gestik i mötet med projiceringar. I analysen av observation 3 framgår det att 

situationerna vid projektorn kan förstås som positiva samspelssituationer där barn ges tillfälle att 

samspråka med andra barn och vuxna och att omsorg görs i mötet mellan barnen, surfplattans- och 

projektorns meningserbjudande samt pedagogernas förhållningssätt. Pedagogerna kan tolkas som 

omsorgsgivare, som trots högljudda aktiviteter med mycket rörelse, uppvisar ett engagerat och 

närvarande förhållningssätt. Istället för att förmana barnen till att ändra beteende genom att 

exempelvis sätta på en annan applikation eller säga åt dem att lugna ned sig, tolkade vi det som att 

pedagogerna uppvisade pedagogisk kompetens när de bekräftade barnens teckenskapande vilket 

bidrog till omsorgen i situationen. 

Omsorg och barns handlingsutrymme i relation 

till surfplattor 

I observationerna numrerade 4-7 upplevde vi att barns handlingsutrymme i relation till surfplattan 

villkorades både utifrån deras egna intressen, men även utifrån pedagogers förhållningssätt. När 

pedagogerna prioriterade barnens intressen framför rutiner och erkände och bekräftade deras verbala 

och kroppsliga kommunikation, såg vi tecken på att omsorg uppstod. Pedagogernas fysiska placering 

påverkade även hur tillgängliga de var för omsorg och att omsorgsfullt samspråkande kunde ta plats. I 

analysen av observationerna framstår exempel på hur barn skapade sitt eget handlingsutrymme i det 

digitala gränssnittet genom att initiera handlingar och inleda dialoger med pedagoger som närvarade i 

sammanhanget. Det kan förstås i likhet med Pramling Samuelsson och Johansson (2009, s. 90), som 

menar att pedagoger som sitter på samma nivå som barn och har ett inbjudande kroppsspråk är en 

förutsättning för att barn ska bjuda in pedagoger till samspel.  

I relation till omsorg har vi tolkat det som att applikationers utformning spelar in i huruvida barns 

handlingsutrymme begränsas eller vidgas, men vi har även noterat att pedagogers förhållningssätt kan 

vidga eller begränsa hur applikationerna kan användas. Petersen (2015b, s. 165) poängterar att barns 

handlingsutrymme påverkas av applikationerna och menar att olika teckensystems meningserbjudande 

kan förstås som mer eller mindre lämpliga för yngre barn. I linje med Petersen (2015b, s. 165) har vi 

lagt märke till att barns handlingsutrymme begränsas i applikationer där skriftspråk är det bärande 

teckensystemet, vilket exemplifieras i observation 5 när Svea behöver hjälp med att hantera Youtube-

applikationens sökfält. Men när Erika erkänner Sveas teckenskapande i observationen och erbjuder 

henne stöd för att hantera sökfunktionen anser vi att Svea ges handlingsutrymme i situationen, 

eftersom hon sedan fortsätter genom att ta kontroll över surfplattan och sätta igång den film hon vill se 

på egen hand. Därmed synliggörs betydelsen av att pedagogerna närvarar vid surfplattor i förhållande 

till omsorg och barns handlingsutrymme.  
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I våra observationer har vi uppmärksammat att barnen ofta initierar och styr aktiviteterna vid 

surfplattan och att pedagogerna är fysiskt närvarande. Av Ekströms (2007, ss. 181-182) resultat 

framgår att den omsorg som görs i förskolan står i relation till rutiner och att barn sällan ges möjlighet 

att påverka organisationen. När förskollärare planerar för omsorg görs det enligt författaren i 

förhållande till hela barngruppen och barns individuella intressen framhävs främst i leken, där 

pedagogerna sällan involverar sig. Det överensstämmer inte med resultatet från denna studie, då 

pedagogerna i studien tenderade att involvera sig i den fria leken med surfplattor och verkade uppvisa 

ett genuint engagemang för det barnen intresserade sig för. Ekström (2007, s. 182) beskriver dock 

även hur strukturella faktorer påverkar omsorg och ifrågasätter huruvida det går att tillgodose alla 

barns behov av omsorg i en verksamhet med många barn och få pedagoger. Vi menar att surfplattan 

kan vara problematisk, då det kan vara svårt att bekräfta allas intressen i en situation. Följer pedagogen 

endast ett barns intresse riskerar andra barns intressen att negligeras, vilket vi noterade i analysen av 

observation 6, då ett barn blev ledset när han inte fick använda surfplattan som var kopplad till 

projektorn. Då vi inte genomfört intervjuer kan vi inte veta hur pedagogerna designat situationen eller 

från vilka syften de utgick från, men i analysen av observation 6 framkommer det hur pedagogerna 

hittar lösningar på de problem som uppstod i relation till omsorg och det individuella barnets 

handlingsutrymme i förhållande till surfplattan. Pedagogerna löste situationen genom att en av dem 

hämtade en annan surfplatta och bjöd in barnet till att använda den istället, vilket möjliggjorde att 

aktiviteten vid projektorn kunde fortsätta samtidigt som det individuella barnets intresse tillgodosågs. 

Eftersom det var två pedagoger som medverkade i situationen kunde en av dem upprätthålla 

aktiviteten med surfplattan, vilket vi anser bidrog till att omsorg uppstod. Andra strukturella faktorer 

såsom tidsbrist och att många barn vill använda surfplattor tror vi kan ha påverkan på omsorgen, men 

då studien endast utfördes på en förskoleavdelning med ett lågt barnantal, blir det problematiskt att dra 

slutsatser om förskolans strukturella förutsättningar. Vi ser dock tendenser i analysen av observation 6 

och 7 som kan relateras till Ekströms (2007, s. 182) slutsatser angående svårigheterna i att tillgodose 

alla barns individuella omsorgsbehov i verksamheten. 

Vi har redogjort för att omsorg kan uppstå på en avdelning när pedagoger bekräftar barns 

kommunikation och visar genuint engagemang för barnens intresse, vilket kan förstås som 

överensstämmande med Sheridan et al. (2011, ss. 430-431), vars beskrivningar av omsorg som 

situerade kompetenser kan härledas till att förstå och bekräfta barns kommunikativa handlingar och 

möta barnen i deras behov. I studien har vi belyst hur omsorg görs när pedagoger bekräftar och 

erkänner barns kommunikation i relation till surfplattan, men även hur handlingsutrymmet och 

omsorgen kan begränsas när pedagoger inte bekräftar barns kommunikation. När vi i analysen av 

observation 7 påvisar att omsorgen uteblir när pedagogen inte bekräftar barnets kommunicerade 

intresse, kan omsorgen således beskrivas som situerad även i vår studie. Vi anser därigenom att 

resultatet kan relateras till Sheridans et al. (2011, ss. 430-431) studie, då vi synliggjort att omsorgen 

som görs i relation till surfplattor i en förskolekontext är beroende av pedagogers kompetens och 

förhållningssätt i situationen. När pedagoger inte uppmärksammar barns kommunikativa strategier vid 

surfplattan, har vi synliggjort att barnens handlingsutrymme och omsorgen tycks begränsas. Ekström 

(2007, ss. 187, 193) menar att rutiner både kan möjliggöra och hindra omsorg, vilket vi endast 

noterade vid ett fåtal tillfällen. I observation 7 påtalar pedagogen Agneta att hon är upptagen med att 

iordningställa lunchen och delar därmed inte barnet Alfreds intresse i surfplattan och utifrån vår 

tolkning uppstod inte omsorg. Vid andra tillfällen (se observation 4 och observation 5) tolkade vi det 

istället som att pedagogerna gick emot de normer som fanns runt surfplattans användningsområden, 

för att bemöta barnens behov. Vi tror att det låga barnantalet på förskolan kan ha bidragit till studiens 

resultat och hade fler barn närvarat hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  
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Slutsats och betydelse för praktiken och 

professionen 

Studiens resultat synliggjorde flera olika omsorgsaspekter i relation till surfplattor. Vi har observerat 

att pedagogerna bidrog till att omsorg uppstod i det digitala gränssnittet vid surfplattorna genom att 

göra sig fysiskt tillgängliga, bekräfta barnen samt visa intresse för deras handlingar. Aspekter som 

återkom i relation till surfplattors meningserbjudanden var att surfplattan ofta blev ett gemensamt 

intressefokus som omsorgsfullt samspråkande uppstod kring. Det möjliggjordes av pedagogernas 

förhållningssätt samt meningserbjudandet i surfplattans design, då den relativt stora skärmen bidrog 

till att fler barn än bara den som styrde surfplattan kunde ta del av händelserna på skärmen. Barnens 

handlingsutrymme vid surfplattans villkorades av maktrelationerna i sammanhanget och det sociala 

utrymme de gavs av pedagogerna. I relation till surfplattorna påvisade analyser av studiens resultat att 

pedagogerna genom att visa genuint engagemang för barnens intresse och erkänna deras 

teckenskapande bidrog till en praktik där barnens behov prioriterades före regler och rutiner. I 

resultatet av de flesta observationerna har vi noterat hur barns handlingsutrymme och omsorg kan 

relateras till varandra, då vi upplevde att pedagogers förhållningssätt och kompetens villkorar barns 

handlingsutrymme och omsorgen som görs i situationen. 

Efter att ha genomfört studien upplever vi att pedagogers kompetens och förhållningssätt tycks vara 

mycket betydelsefullt när det uppstår omsorg vid surfplattan. Pedagoger som förhåller sig närvarande, 

lyssnande och tolkande av barns omsorgsbehov kan skapa förutsättningar för att omsorg ska uppstå i 

relation till surfplattan. Vi anser inte att surfplattor bara genom att finnas på en avdelning bidrar till 

omsorg, utan i mötet med pedagoger och barn går det att tolka surfplattans meningserbjudande som 

inbjudande till omsorgsfullt samspråkande. Surfplattans portabla egenskaper och skärm påverkar hur 

barn kan använda surfplattan och hur den kan bli ett gemensamt intressefokus.  

Vi vill framhålla omsorg som en viktig, självklar och grundläggande aspekt i förskolan och då 

förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5) betonar att lärande och omsorg ska 

vara varandras förutsättningar, anser vi att omsorg behöver diskuteras och behandlas teoretiskt. Vi 

anser att det tycks finnas en kunskapslucka i huruvida de relativt nya digitala verktygen kan användas i 

relation till omsorg och inte endast utifrån lärande och litteracitet. Förhoppningen är att studien ska 

bidra till en teoretisk förståelse och en vidgad syn på hur omsorg kan göras i relation till surfplattor. 

Att observera och analysera hur omsorg görs i relation till surfplattor har förändrat vår uppfattning om 

surfplattornas syfte i förskolan och för vår egen del upplever vi att vi uppmärksammar omsorg på ett 

nytt sätt som vi inte gjorde innan vi genomförde studien. Pedagogernas förhållningssätt är enligt oss 

avgörande för huruvida surfplattor kan bidra till omsorg, vilket vi ser som en viktig aspekt av 

förskolans verksamhet. 

Vidare forskning 

Under studien har vi intresserat oss mer och mer för omsorg och vi har upplevt att forskningen 

angående omsorg i förskolekontexter är begränsad. Det finner vi även stöd för i Tallberg Broman et al. 

(2015, s. 44) som betonar att forskningsområdet är eftersatt och att det behövs mer forskning om 

ämnet och som vi tidigare beskrivit har vi inte funnit någon studie som undersöker omsorg i relation 

till surfplattor. Då denna studie är ett examensarbete som är utfört under en begränsad tidsperiod anser 

vi att det fortfarande finns behov av att forska vidare angående omsorg i förhållande till surfplattor. Vi 

har endast utfört observationer på en avdelning och kan därmed bara uttala oss om hur omsorg görs i 
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relation till surfplattor i den kontexten. Som vi tidigare poängterat deltog relativt få barn i förskolans 

verksamhet under studien och det hade även varit intressant att se hur resultatet hade påverkats om fler 

barn befunnit sig i verksamheten. Vi anser därför att det hade varit intressant att ta del av forskning 

som undersöker hur strukturella förutsättningar påverkar omsorgen genom att exempelvis jämför olika 

verksamheter för att därmed nå ett mer generaliserbart resultat.  

Under observationerna upplevde vi vissa tendenser till att utbildningsnivå och vana av arbete med 

digitala verktyg kan ha påverkat vilka pedagoger som var bekväma med surfplattor och vilken omsorg 

som därmed uppstod. Då studien inte syftade till att undersöka hur utbildningsnivå påverkar omsorg i 

förskolan har vi valt att inte analysera det, men det hade varit spännande att se vidare forskning om. 

Det hade även varit intressant att utföra en etnografisk studie och komplettera observationerna med 

intervjuer av pedagoger, för att på så sätt få ta del av deras tankar om vad omsorg betyder för dem och 

hur de ser på användandet av surfplattor. Frågeställningar angående hur pedagoger diskuterar 

begreppet omsorg och hur de designar för omsorg hade varit intressanta att undersöka. Denna studie är 

utförd på en yngrebarnsavdelning och vi menar att det finns behov att även undersöka hur omsorg görs 

i verksamheter med äldre barn. En sådan studie hade med fördel kunnat inkludera barnintervjuer för 

att därigenom uppmärksamma hur barn upplever omsorg och vad som kännetecknar en omsorgsfull 

pedagog. Då omsorg och lärande ska bilda en helhet i förskolan hade studien även kunnat rikta in sig 

mot lärande och omsorg som ett sammanflätat fenomen, men vi valde att enbart rikta oss mot omsorg, 

då lärande fokuserats i tidigare studier relaterat till surfplattan. Vi utgick från multimodal och 

designorienterad teori som vi kompletterade med en omsorgsdefinition som vi ansåg stämde överens 

med teorins utgångspunkter. Vi har även tagit del av andra omsorgsdefinitioner och det hade varit 

intressant att utföra en liknande studie men med en annan teoretisk utgångspunkt och 

omsorgsdefinition. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

 

  
Johanneshov 1/11-2017 

 
Hej Föräldrar på xxx Förskola! 
Vi är studenter 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. Vår studie kommer handla om omsorg i relation till 

surfplattor. 
  
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 10/11-24/11. 

Vid dessa tillfällen vill vi observera hur barnen arbetar med surfplattor med hjälp av anteckningar. Ett 

självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, pedagogers och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. 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. 
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar 

kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En 

förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen 

säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. 
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 
  

  
Vänliga hälsningar David och Freja 

Freja Johnselius 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
  
David Rovaris 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
  
Handledare: Ylva Novosel 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare xxx eller xxx senast 

torsdagen den 9/11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. Vid 

gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna underteckna blanketten. 
  

  

  
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
  

  
Barnets namn 

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

………………. 
  

  

  

  

  
Namnunderskrift vårdnadshavare 1 

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

  
Namnunderskrift vårdnadshavare 2 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Samtyckesbrev till pedagoger 

 
Johanneshov 1/11-2017 

  
Hej pedagoger på xxx Förskola! 
Vi är studenter 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. Vår studie kommer handla om omsorg i relation till 

surfplattor. 
  
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 10/11-24/11. 

Vid dessa tillfällen vill vi observera hur ni och barnen arbetar med surfplattor med hjälp av anteckningar. Ett 

självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, pedagogers och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. 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. 
  
Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för din medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett. En förutsättning för din 

medverkan är att du samtycker till studien. 
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 
  

  
Vänliga hälsningar David och Freja 

Freja Johnselius 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
  
David Rovaris 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
  
Handledare: Ylva Novosel 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxx 
Mailadress: xxx 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till David eller Freja senast fredagen 

den 10/11. Om du inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 
  

  

  
Jag medger att jag vill delta i studien. 
  

  

  
Namnunderskrift ……………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

  

  

  

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 
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