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Sammanfattning 
 
IKT tar större och större plats på förskolorna och datorer, smartboards och surfplattor blir allt 
mer vanliga inslag i barnens vardag. Denna uppsats handlar om surfplattan och dess spelappar. 
Syftet med undersökningen var att synliggöra vad som skedde i interaktionen mellan barn i 
åldern ett till fem när de får tillgång till en surfplatta. Frågorna som ställdes var: Hur samspelar 
barn i ålder ett till fem med varandra runt en surfplatta? På vilket sätt används spelapparna och 
hur blir surfplattan en del av den pedagogiska miljön? Vad händer i mötet mellan barn och 
surfplattan som signalstarkt material? Hur ser skillnaderna ut i användningen av surfplattan när 
det gäller ålder? Metoden som användes var kvalitativ via filmobservationer och 
minnesanteckningar. En av oss filmade barn i åldrarna tre till fem och den andra ett till tre på två 
olika förskolor. För att avgränsa vår studie valde vi att fokusera på fem olika spelappar i våra 
observationer för att se om de är en del av den pedagogiska miljön. Vi har utgått från ett 
designteoretiskt perspektiv då vi analyserade hur barnen samspelade runt surfplattan och vad 
spelapparna erbjöd för lärande. Resultatet visade att både barnen och pedagogen var 
medskapande till den lärsituation och den lärmiljö som uppstod. Vi såg även att de barn som 
inte besatt kunskapen om hur en surfplatta fungerade lärde sig snabbt via interaktionen med 
andra barn om hur de skulle göra. Ålderns betydelse visade sig betyda ganska lite. Det var 
snarare förkunskaper hos barnen och deras tillgång till surfplatta i hemmet som utgjorde en 
skillnad i hanteringen och val av spelapp. Resultatet visade även på att surfplattan var 
signalstark och lockade till lärande då barnen spelade spelappar som innehöll t.ex. matematik 
och språkträning. I vår undersökning fann vi att miljön och pedagogerna hade makten att 
begränsa barnen på olika sätt genom att besluta vilken spelapp, vem som ska spela samt 
surfplattans tillgänglighet. 

Nyckelord/Keywords 
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Inledning 
 
Vi anser att IKT skall vara en naturlig del av barnens värld. Det står även skrivet i den reviderade 
läroplanen för förskolan att det är förskolans uppdrag att arbeta med digital teknik (1998 rev.2010:7). 
På många förskolor har man haft tillgång till datorer men saknat internetuppkoppling. Efter 2010 har 
vi uppmärksammat att fler förskolor har tillgång till internet och några har börjat använda sig av 
surfplattor. I och med surfplattans intåg i förskolan har barnen fått tillgång till olika spelappar som vi 
tror att de kan välja fritt mellan. Vi antar att det är pedagogerna, både förskollärare och barnskötare, 
som har valt ut spelapparna men vår erfarenhet säger att det ofta saknas reflektion och ett kritiskt 
förhållningssätt om vad dessa spelappar har för pedagogiskt innehåll samt vad och hur spelapparna ska 
användas. Vi har observerat att den nya tekniken har en dragningskraft och vi är intresserade av vad 
som händer i mötet mellan barn och IKT-relaterat material såsom surfplattan.    
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Bakgrund 
 
Surfplattorna och särskilt Ipaden blir ett allt vanligare inslag i den svenska familjen sedan den kom 
2010. Olle Findahl har, på uppdrag av World Internet Institute, samlat in fakta om hur vi använder 
IKT samt hur det påverkar oss. Detta har framförallt gjorts genom studien ”Svenskarna och Internet”, 
en studie som omfattar 2000 telefonintervjuer baserat på ett slumpvis urval av befolkningen (Findahl 
2012:58). Undersökningen visade att var tredje barnfamilj använder sig av en surfplatta. Ju högre 
inkomst och utbildning desto vanligare är det (Findahl 2012:6). Det var från början inget som barn 
använde sig av när internet kom till Sverige på 80-talet. Det tog flera år innan internet nådde 
förskolebarnen. Nu har internet blivit en del av vardagslivet och de flesta familjer har tv, smartphones 
och surfplattor som används av alla i hushållet (Findahl 2012:18). Hälften av treåringarna använder sig 
nu av internet i de svenska hemmen och 40 procent av tvååringarna. Tendensen från de senaste åren 
fortsätter och dessutom gäller att många aktiviteter tränger allt längre ner i åldrarna (Findahl 2012:6).  
 
En liknande undersökning har gjorts av Statens medieråd som visar att 9 % av barnen mellan två och 
fem år spelade spel på datorn minst en timme per dag (Medierådet 2010:17). Undersökningen bestod 
av enkäter som skickades ut till 2000 familjer år 2010. Första gången undersökningen gjordes var 
2005. Då var den genomsnittliga debutåldern för att använda internet nio år. År 2010 låg det på fyra år 
(Medierådet 2010:4). Vanligaste Internetsidan att besöka var Bolibompa, vilket hela 55 % av barnen 
gjorde (Medierådet 2010:18). 
 
När man jobbar i förskolan följer man en läroplan. En läroplan är en förordning som utfärdas av 
regeringen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer 
för arbetet. En ny, reviderad, läroplan för förskolan trädde i kraft den 1 juli 2011. I den kan man hitta 
stöd för att använda sig av IKT på förskolan. Det står bland annat att ”multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 
tillämpning”(Skolverket 2010:6).  
 

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket 2010:6). 



7 

 
 

 

Kollaborativt lärande 
 
Skolverket (2012:21) menar att det kollaborativa arbetssättet kan beskrivas med att pedagogerna är 
öppna till barnens utforskande och riktar intresse och sin nyfikenhet mot det som barnen utforskar och 
de frågor som väcks. Med denna syn på lärande är pedagogerna inte längre de som lär och guidar 
barnen utan de är en del i samspelet som uppstår. Personal och barn skapar på detta sett kunskap 
tillsammans och vuxna blir medskapare av kunskapen. Tanken med ett kollaborativ lärande är att se 
och ta tillvara på varje barns sätt att tänka och se vilka konsekvenserna blir av att utforska saker på 
olika sätt.  Det är inte den vuxne som sitter inne med kunskapen som skall förmedlas utan kunskap 
uppstår i barnens utforskande. Detta sätt att tänka om lärande och den kunskap som uppstår har sin 
utgångspunkt från konstruktionistisk teori. Inom denna teori anser man att lärandet är något som hela 
tiden förändras och skapas av de som är delaktiga. Människor, material och miljön är hela tiden i 
rörelse och barnen ses mer som subjekt än som objekt (Lenz Taguchi 1997:59).  

Miljöer 
 
Flera forskare, bland annat Nordin-Hultman (1996), Wehner-Godée (2000), Lenz Taguchi (2012) och 
Pramling Samuelsson & Sheridan (1999), menar att det har stor betydelse för barns lärande hur den 
pedagogiska miljön är utformad. Med pedagogiska miljöer och miljö menas miljöer som är anpassade 
och utformade för att inspirera barn till ett utforskande och meningsskapande. Miljön sänder signaler 
till barnet vad som förväntas ske i verksamheten och därför är det viktigt att den inbjuder till ett 
lärande. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999:89) anser att den pedagogiska miljön inte bara är 
dess fysiska utformning utan även innefattar det material som finns att tillgå och de personer, barn, 
föräldrar och pedagogerna som vistas där. Samspelet och de relationer som skapas mellan barn, 
pedagoger och material är viktiga i den pedagogiska utformningen. Enligt Nordin-Hultman (2009:176) 
handlar det även om tid, rum och de aktiviteter som sker i miljön. Även att inte tänka att detta har 
betydelse för barnets framtid utan att rikta fokus mot miljön och vilken betydelse det har för barnets 
identitets- och subjektskapande som sker här och nu. Wehner-Godée (2000: 41-42) menar även hon att 
miljön som vi befinner oss i påverkar oss hela tiden. Den kan tilltala oss och skapa nya utmaningar 
men den kan också utgöra hinder. Hon hänvisar även till Nordin-Hultman (1996) som menar att när vi 
kommer in i ett rum ställs vi i relation till det. Hur rummet är utformat, vilken inredning och vilket 
material som finns där bestämmer och signalerar vad vi kan göra. Pedagogerna måste göra 
observationer av varje enskilt barn och se vad barnet gör i miljön, hur miljön kommunicerar med olika 
individer. Nordin-Hultman (2009:71) ställer sig frågan vad det går att göra och inte göra i de 
pedagogiska rummen. Hon har bland annat studerat vilka material som finns att tillgå för barnen i 
deras aktiviteter och lärande i förskolan. Dessa material menar hon gör att barnen antingen får en 
positiv relation till dem och det skapas något meningsfullt och intressant i situationen. Nordin-
Hultman (2009:86) såg i sin studie där hon jämfört engelska och svenska förskolemiljöer att de 
svenska förskolorna hade relativt lite material som lockade barnen och fångade dess uppmärksamhet. 
Dessa signalstarka material var i de engelska förskolorna placerade centralt medan man i Sverige hade 
placerat dessa i avgränsade rum som barnen inte hade fri tillgång till. Skolverket (2012:26) skriver att 
det är lätt att glömma bort vad som händer mellan barnet och materialet. De menar att vissa material är 
agentiska, dvs. att de är aktiva igångsättare som får saker att hända i verksamheten, och aktiva 
igångsättare som får saker att hända i miljön.  
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Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva tidigare forskning som är relevant för vår studie. 
 
Bland barn och datorer är skriven av Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö 
(2001). De har studerat hur IKT introducerades i förskolans verksamhet via ett forskningsprojekt 
kallat LärIT (Lärande via InformationsTeknik). Författarna tar upp olika aspekter runt 
datoranvändande i förskola och beskriver möten mellan barn och datorer.  Resultaten i deras studier 
visar att i barns möten med IKT uppstod ofta ett lärande som upplevdes som positivt och att barnen 
samarbetade bra.  De hjälpte, lärde och samtalade med varandra vilket utvecklade både språk och 
lärande (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001:106). I detta forskningsprojekt visade det sig att 
pedagogernas inställning, erfarenhet och kunskaper påverkade barnens möte med IKT. Barnens 
möjligheter att lära sig nya saker blev beroende av hur pedagogerna styrde och kontrollerade 
användningen av datorn. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) använder sig av tre aspekter för 
att beskriva varför datorn har en stor roll redan på förskolan. Dessa är inlärningsaspekten, 
arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Med inlärningsaspekten menar de att datorn ger en 
variation i arbetssätt och lärande. Arbetslivsaspekten syftar till att barnen ska bli förberedda på att 
ständigt hänga med i den snabba utveckling den nya tekniken har och demokratiaspekten står för 
kunskaper som är nödvändiga för att leva i ett demokratiskt samhälle (Alexandersson, Linderoth & 
Lindö 2001:13). Den nya tekniken ger barnen nya förutsättningar då de möter ny information via både 
ljud, bild och text. Slutsatserna från projektet blev bland annat att barnens möte med IKT ger 
möjlighet till lärande, är lustfyllt och kreativt samt erbjuder rum till samspel men pedagogens hållning 
har en stark påverkan på detta (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001:99).  
 
Appelberg & Eriksson (1999:45) menar att det är viktigt att tänka på var i miljön som IKT-material är 
placerad. Om den är tänkt att vara en del av den pedagogiska miljön är det viktig att den inte placeras i 
ett separat rum utan är omgiven av andra material. Då blir datorn tillgänglig och barnen kan fritt 
använda den likväl som övrigt material.  De lyfter även fram vikten av att skapa möjlighet för flera 
barn att sitta tillsammans och samarbeta runt datorn.  De såg i sin studie att de yngsta barnen på 
förskolan ofta reagerade på ljudet och musiken som fanns i de olika programmen. De drogs med i 
rytmen och gungade i takt, hoppade runt för att sedan åter återvända till spelet. Appelberg & Eriksson 
(1999:42) menar att det sociala samspelet runt en dator är positivt. Det skapar möten mellan barn som 
behärskar tekniken och barn inte gör det.  
 
Hvit (2010:24–25) menar i en artikel att dagens barn föds in i digitala medier. De har redan under sitt 
första levnadsår mött digitala medier i olika former i hemmet och ute i samhället och skaffat sig 
erfarenhet om det. När de sedan börjar förskolan tar de med sig denna kunskap men Hvit (2010) 
menar att förskolan är dålig på att ta tillvara denna kunskap och följa upp den. Hon nämner att det är 
viktigt att lyfta fram barns naturliga inställning till digitala medier och vuxnas idéer om dessa. En 
orsak till detta menar Hvit (2010) kan vara att vissa förskolor fortfarande saknar tillgång till datorer. I 
artikeln har hon studerat barns möte med en smartboard. Pedagogerna beskriver att för dem var det en 
teknik som de var tvungna att erövra och de kände sig tveksamma till den nya tekniken. När barnen 
provade och experimenterade sig fram såg och lärde sig pedagogerna nya saker. Det kan vara så menar 
författaren att barnen hade större erfarenhet med sig i mötet med den nya tekniken.  
 
Ljung-Djärf (2004:71–75) har i sin avhandling presenterat resultaten i tre artiklar. Den första artikeln 
visar på vilket värde som pedagogerna ger datoranvändandet och hur de organiserar användandet och 
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vilket lärande som erbjuds barnen. Pedagogerna såg ett värde i att förskolebarn kom i kontakt med 
datorn från tidig ålder. De menade att det skapade goda kunskaper för framtiden när det gällde 
skolarbete och arbetsliv. Pedagogernas syn på barns arbete vid datorn var att de hade något att göra 
och att och det blev lite lugn och ro. Det var pedagogerna som gav tillåtelse om man fick sitta vid 
datorn och när detta skulle ske. Det fick inte ta tid från andra aktiviteter. Barnen fick under den så 
kallade fria leken välja om de ville sitta vid datorn men det var pedagogerna som bestämde vad som 
skulle spelas. Ljung-Djärf (2004:76–81) har i den andra artikeln riktat sitt fokus mot den samvaro och 
de positioner och positioneringar som sker runt datoranvändandet i förskolan. Resultatet visar att 
barnens sätt att positionera sig själva och varandra har stor betydelse när det gäller samvaron kring 
datorn i förskolan. I analysen är det tre positioner som är framträdande, ägar-, deltagar- och 
åskådarpositionen. De har alla tre olika handlingsutrymmen och möjligheter men även vissa 
förväntningar tillskrivs dessa. Ägarpositionen är den som har sitter framför datorn och styr musen. 
Barnet har rätt att bestämma över spelandet och analysen visar att barnet gärna vill ha sällskap. Det 
barn som sitter bredvid sänder signaler om en önskan att få delta. Barnet kan vara delaktig verbalt men 
även fysiskt med att hjälpa ägaren vidare i programmet. Att positioneras som åskådare innebär att man 
inte är aktiv i själva spelandet. Denna plats kan vara självvald, man utgör publik, lär sig spelet eller 
väntar på sin tur. Ljung-Djärf (2004:79) nämner att hon inte vill kategorisera barn utan strukturera och 
synliggöra de positioner som är synliga runt datorn och som hela tiden förändras beroende på det som 
sker mellan barnen.  
 
Den tredje artikeln är skriven av Ljung-Djärf, Ottosson & Åberg-Bengtsson (2004:82–87) och 
beskriver hur införandet av IKT i förskolor har inneburit nya utmaningar för personalen. De har fått 
syn på två svårigheter med införandet och det ena är att personalen inte vill att datorn ska störa eller ta 
tid från övrig verksamhet. Det andra är att personalens inställning och kunskaper påverkar om barnen 
får tillgång till den nya tekniken eller inte. Studien har fokuserat på hur pedagogerna skapar och 
erbjuder en lärmiljö för barnen. Tre olika lärmiljöer framkom i analysen. Vissa pedagoger ansåg att 
datorn utgjorde ett hot mot andra aktiviteter som de ansåg var viktigare. Pedagogerna prioriterade 
andra aktiviteter och engagerade sig sällan i det som hände kring datorn, detta kallar författarna för 
den skyddande miljön. I den stödjande miljön var personalen positiv till att de barn som ville fick 
använda datorn och såg gärna att flera barn satt tillsammans. Personalen visade intresse för vad som 
hände vid datorn och hjälpte till när problem uppstod. De barn som sökte sig till datorn fick använda 
den. I den vägledande miljön ansåg pedagogerna att datorn var ett viktigt inslag och att alla barn skulle 
få tillgång till ett lärande.  
 
Björk-Willén (2012:1) har studerat vad som sker i samspelet mellan förskolebarn under ett 
dataspelande. Hennes fokus har varit hur barnen positionerar sig i förhållandet till datorspelets 
agentskap. Genom att studera i närdetalj vad som sker under spelets gång har hon visat på hur barnens 
samspel och samtal triggas av vad som sker i datorspelet. I sin analys skriver hon att barnen hela tiden 
positionerar sig mellan dessa olika världar.  Barnen har fokus på vad som händer under spelet, tittar 
och samtalar med varandra och delger varandra erfarenheter från sin omvärld och kopplar ihop detta 
med vad som sker på skärmen. Eftersom detta uppstår i själva spelandet utgör själva spelet ett 
agentskap menar hon. Enligt Björk-Willén (2012:15) skiljer sig inte datorspelandet sig mot andra 
aktiviteter i förskolan där man för in olika artefakter eller föremål. Hon har i sin studie sett många 
likheter med andra kollaborativa verksamheter som skapas på förskolan. Men menar att det som 
kännetecknar just datorspelet är att barnen fortsätter att spela under hela samtalets gång. Det medför 
en mängd olika tecken och teckensystem som barnen hela tiden tolkar och sammanför både verbalt 
och ickeverbalt under samspelet.   
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Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att synliggöra vad som sker i interaktionen mellan barn i åldern ett till 
fem när de får tillgång till en surfplatta och hur de använder sig av spelapparna. Slutligen vill vi 
undersöka surfplattans möjligheter att bli en del av den pedagogiska miljön genom att rikta blicken 
mot barns lärande via IKT. 

Frågeställningar 
 
Hur samspelar barn i ålder ett till fem med varandra runt en surfplatta? 
På vilket sätt används spelapparna och hur blir surfplattan en del av den pedagogiska miljön?  
Vad händer i mötet mellan barn och surfplattan som signalstarkt material? 
Hur ser skillnaderna ut i användningen av surfplattan när det gäller ålder?  

Begreppsförklaringar 
 
IKT 
IKT står för informations- och kommunikationsteknik och bygger på kommunikationen mellan 
människor inom IT. 
 
Surfplatta 
Surfplattan har en skärmstorlek på 7–10 tum. Den är lätt och smidig för ett litet barn att ha i knäet och 
man navigerar med fingret. Den största tillverkaren av surfplattan är Apple som gjorde den första som 
kallas Ipad (även padda). Även HP (Hewlett Packard), HTC, Motorola och Samsung är andra 
varumärken som gör surfplattor. 
 
”Appar” 
En app, förkortning för applikation, är ett program som man laddar ned till sin surfplatta. Appar gör att 
du kan använda surfplattan till en mängd olika saker. Bland annat finns det appar för väder, foton, 
spel, informationssökning, kartor etc. Skillnaden mellan appar och spel på datorn är att appen är 
anpassad för mobilens mindre skärm och touchkontroll. 
 
”Spelappar” 
De flesta spelapparna är små, enkla spel och det tar bara några sekunder att få hem dem till surfplattan. 
I de enklaste versionerna finns det oftast en gratisvariant som man sedan kan uppgradera. Priserna 
ligger på mellan 7–25 kronor beroende på hur dollarkursen ser ut. 



11 

 
 

 

Teoretiskt perspektiv  

 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som vi har haft i vår studie.  

Designteori 
 
Selander (2008:28) beskriver att det designteoretiska perspektivet på lärandet har sin utgångspunkt i 
att människan hela tiden skapar och tolkar en mängd olika symboler, tecken och metaforer. Selander 
& Rostvall (2008:13) menar att all kommunikation som sker och därmed även alla lärandesituationer 
innehåller mycket information som består av skilda system av tecken. Man kan därför säga att 
kommunikation är multimodal. Med det menas att flera olika teckensystem sker samtidigt i all 
kommunikation. Dessa kan stödja varandra och ibland motsäga varandra. Det innebär att man kan 
säga en sak men signalera något annat med sitt kroppsspråk. I böcker och media används bilder och 
texter som förmedlar en mening som måste tolkas. Selander (2008: 33-34) beskriver att design för 
lärande som teori har vuxit fram för att det nu i samhället finns nya kommunikationsmönster och 
positioner i samspelet mellan elev och lärare. De är båda aktörer till att designa förutsättningarna för 
ett lärande. Det behövs nya begrepp för att analysera den lärprocess som sker och för att kunna hjälpa 
till att förstå hur olika medier och olika kommunikativa villkor påverkar eleven.  
Elm Fristorp & Lindstrand (2012:36–37) menar att det kan kännas onödigt att använda ord som design 
och multimodalitet när vi talar om barns lärande i förskolan. Men de menar att ett multimodalt och 
designorienterat perspektiv handlar om ett perspektiv som gör det möjligt att teoretisera kring det 
komplexa arbete som barn hela tiden utför, att förstå det lärande och meningsskapande som sker.  Det 
handlar om att synliggöra det stora i det lilla som barnen utför i sitt utforskande, experimenterande och 
provande. Design för lärande blir även ett verktyg som pedagoger kan använda sig av för att analysera 
vilka förutsättningar de har skapat till barnen för att ett lärande och meningsskapande ska kunna ske, 
t.ex. i utformningen av miljön, aktiviteter och olika material. Elm Fristorp & Lindstrand (2012:40) 
menar med multimodalitet att vi använder oss av en mängd olika teckensystem när vi kommunicerar 
med varandra. Med en multimodal och designorienterad teori som grund blir det verbala talet i ett 
samtal bara ett tecken bland många andra som t ex mimik och gester.  

Materialets agens och performativa agenter  
 
Lenz Taguchi (2012:19) anser att man bör fokusera mera på det intra-aktiva förhållandet. Med det 
menar hon att föremål, artefakter, rum och platser tillsammans spelar en stor roll i det pedagogiska 
arbetet. Föremålen ”ropar på oss” och inbjuder oss att intra-agera. Lenz Taguchi betraktar allt material 
som performativa agenter. Karen Barad, teoretisk fysiker och feminist från USA, använder 
benämningen performativa agenter för att förklara att allt material ständigt är i rörelse och genererar 
nya handlingsmönster. Människor, materia och material som samexisterar får styrka av att vara intra-
aktiva med varandra (Barad 2007:89). Inom Reggio Emilia pedagogiken talar man om miljö och 
material som den tredje pedagogen vilket innebär att materialet kommunicerar och uppmanar barnen 
till att sätta igång att utforska.  Enligt Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008:76) blir 
barnen påverkade när de blir erbjudna ett nytt material. De menar att barnen själva måste få upptäcka 
vad materialet skapar för sorts relation till dem.  Materialet gör så att säga något med barnen.  Men 
barnen påverkar även materialet eftersom de börjar utforska det på sitt sätt, något som kanske inte 
alltid överensstämmer med den vuxnes tanke menar författarna.  Materialvalet påverkar starkt hur och 
vad som barnen lär sig. Inom Reggio Emilia pratar man om intelligent material. Med det menar de 
material som inbjuder till frågor, nyfikenhet och experiment. Dessa material leder till spänning och 
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förundran vilket gör att barnen vill återvända till det flera gånger. Om materialet skapar en situation 
där barnen behöver utforska problem tillsammans så tränar gruppen på att ha en forskande inriktning. 
Förmågan att kommunicera och framställa sitt tänkande stärks i dessa grupper (Projekt Zero & Reggio 
children 2006:253).  

Metod 
 
I denna del kommer vi att redogöra för vilken metod och vilka urval vi har gjort när vi har samlat in 
material till vår studie. Vidare presenterar vi hur vi genomförde studien och bearbetade och 
analyserade det material som vi samlade in. Slutligen beskriver vi hur vi har förhållit oss till de 
forskningsetiska aspekterna.  

Val av metod 
 
Vi har som metod valt att göra en kvalitativ undersökning genom att göra filmobservationer och i 
samband med det skriva minnesanteckningar. Enligt Backman (2008:53) kännetecknar det kvalitativa 
perspektivet att man studerar hur människor tolkar och uppfattar sin omgivning. Han menar att 
omgivningen är subjektiv och det individuella, sociala och kulturella ingår i en enhet och går inte att 
särskilja. I denna studie ville vi studera barn i deras naturliga möte med teknik i form av surfplattor på 
förskolan. Därför var valet av en kvalitativ undersökning naturligt eftersom intresset som Backman 
(2008:54) nämner riktar sig mot barnet och hur det tolkar, upplever och förstår sin omvärld på ett, för 
barnet, meningsfullt sätt. Backman (2008:59) menar att många tror att det är lätt att utföra en kvalitativ 
undersökning. Enligt honom går många ut och försöker fånga vardagliga händelser genom observation 
utan att förstå att det ställer höga krav på observatören som i slutändan tolkar materialet.  
 
Vi valde att i huvudsak filma barnen med en egen surfplatta. Vi ville fånga samspelet som utspelade 
sig runt surfplattan och mellan barnen och därför kändes valet att filma som en bra metod. Enligt 
Wehner-Godée (2000:83) är videoobservationer att rekommendera när man vill fånga de yngsta 
barnens lärande och upplevelser på förskolan. En anledning är att deras verbala språk är begränsat och 
man kan studera deras kroppsspråk och mimik bättre när man kan återkomma till observationen flera 
gånger. Vi ville dessutom delge varandra vårt material eftersom vi samlade in material på var sin 
förskola.   Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:36) menar att observera med hjälp av att filma kan 
ge ett bra material på olika sätt. Som observatör kan man följa händelsen med hjälp av kameralinsen 
och man kan återse observationen gång på gång. 

Genomförandet av observationer 
 
Vi har valt att observera i varsin förskola. En av oss filmade barn i åldrarna tre till fem och den andra 
ett till tre. Vi har utfört observationerna på våra egna arbetsplatser. En tanke var att barnen redan 
kände oss och att de inte skulle reagera på att vi filmade dem eftersom de är vana vid det sedan 
tidigare. Aarsand & Forsberg (2009:156) menar att man ofta möter på två olika sätt att problematisera 
frågan om filmning av människor. Den ena är tanken att människor påverkas av att bli filmade och 
agerar annorlunda eller att man glömmer bort kameran och agerar naturligt. De menar även att det är 
oerhört svårt att avgöra om aktörerna påverkas eller inte.  Vidare hänvisar de till Barad (2007) som 
menar att ur ett konstruktivistiskt synsätt är inte frågan om människor påverkas av att blir filmade utan 
hur de påverkas av tekniken och forskarens närvaro i sitt meningsskapande. Det som vi upptäckte var 
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att vi blev en del av barnens miljö och tekniken i form av en surfplatta som lockade med frågor om 
vad vi gjorde. De kunde även stå bredvid oss och studera det som vi spelade in. Det var tydligt att de 
påverkades av den surfplatta som vi höll i men det kändes som en naturlig del i deras lärande när de 
var med och observerade vad andra barn gjorde.  Detta skulle även ha kunnat uppstå i en miljö med 
barn som vi inte hade känt sedan tidigare. Backman (2008:54) menar att i den kvalitativa metoden 
ingår den som observerar själv som en del i miljön och befinner sig nära och kan ibland ingå i det som 
man försöker fånga.  Under själva observationstillfällena har vi varit både passiva och deltagande. 
Ibland har barnen vänt sig till oss med frågor eller bett om hjälp och då har vi besvarat dessa.   
 
Vi har valt att filma korta sekvenser av barn i olika åldrar när de får tillgång till en surfplatta. Pramling 
Samuelsson & Lindahl (1999:44) menar att en viktig sak att tänka på är längden på de sekvenser man 
spelar in. De måste vara tillräckligt långa för att man skall kunna analysera men för mycket material 
blir svårt att ta hand om.  Det var en tanke vi hade med oss och försökt att förhålla oss till. De tillfällen 
som vi filmat har varit tillfällen då vi erbjudit dem att använda surfplattan och vissa spelappar. Men 
det har även funnits tillfällen som vi har kunna filma när barnen spontant har sökt sig till dessa 
spelappar. Vi har även fört anteckningar under tiden som vi har observerat.  För att se vilken spelapp 
som valdes flest gånger förde vi statistik under ca sex timmar (under en vecka) då barnen hade ”fri 
tillgång” till surfplattan och själva valde spelapp. Vi filmade varje ålderskategori i ca en timma för att 
se vilka spelappar som lockade mest. 

Urval av observationer 
 
Vi insåg i tidigt skede att vi var tvungna att avgränsa oss i vårt insamlande av material.  För att göra 
det valde vi att filma sex timmar på var sin förskola. Därefter valde var och en av oss ut tre 
situationer/spelapp som vi ansåg var meningsfulla i vårt skrivande utifrån frågeställningarna. Dessa 
situationer valde vi sedan att gemensamt titta på för att se vad som skulle transkriberas och analyseras. 
Wehner-Godée (2000:55) menar att det är viktigt att ha i åtanke att en videoobservation aldrig visar 
hela sanningen. Hon menar att observationer alltid är subjektiva och påverkas av den som observerar, i 
detta fall den av oss som filmade. Här hade vi frågeställningarna som utgångsläge när vi filmade och 
ville fånga vardagliga händelser när barnen kom i kontakt med surfplattan.  Enligt Pramling 
Samuelsson & Lindahl (1999:58) är det förta steget i analys av filmerna att man kommer överens om 
vad som skall tolkas. Vår utgångspunkt vid det första urvalet blev frågeställningarna. Vi hade efter 
urvalet fortfarande ganska mycket material men vi valde att gå igenom detta tillsammans för att kunna 
ge en så objektiv bild som möjligt. Wehner-Godée (2000:55) hänvisar till Vea Vecchi som menar att 
det är först när flera pedagoger studerar och diskuterar samma observationer som den kan bli mindre 
subjektiv. Därför var det ett medvetet val att tillsammans studera och försöka förstå det som vi samlat 
in.  Men även Pramling Samuelsson & Lindahl (1999:37) menar att man skall vara medveten om att 
det blir mycket material att ta hand om när man videofilmar.  

Genomgång och analys av material 
 
Efter det första urvalet av observationerna hade vi ungefär två timmars material att börja tolka och 
analysera. Det rörde sig om filmsekvenser som var från två till åtta minuter. Repstad (1988:127) 
menar att själva analysen av data är en process där man försöker skapa ordning för att få fram ett 
mönster som gör det lättare att tolka. För att kunna skapa ordning i vårt insamlade material skapade vi 
en matris (se Bilaga 1). Lodrätt skrev vi in de olika spelappar som vi valt att granska närmare och 
vågrätt våra fyra frågeställningar. Sedan tittade vi på våra observationsfilmer och började fylla i 
matrisen. Repstad (1988:147) skriver att det gäller att hitta rätt grad av information som man lägger in 
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i matrisen. Skriver man för lite information ger det ett dåligt underlag till analysen och för mycket 
information gör att man tappar översikten. När den är ifylld får man bra översikt om man har ett fylligt 
material eller om det är tunt på något område.  När vi fyllt i vår matris fick vi en bra överblick som 
gjorde det möjligt att urskilja skillnader och mönster som vi kunde börja analysera.  Vi hade då även 
möjlighet att gå tillbaka till det inspelade materialet och transkribera vissa sekvenser som vi ville 
synliggöra och på så vis stärka analysen. Själva transkriberingen utförde vi genom att skapa en 
spaltdokumentation (se Bilaga 4). Här använde vi oss av designteorin för att få syn på den lärprocess 
som ägde rum. Elm Fristorp & Lindstrand (2012:36) menar att med ett designorienterat perspektiv kan 
man teoretisera kring det komplexa arbete som barn utför. Det blir ett verktyg att använda för att förstå 
det lärande och det meningsskapande som sker. Vi är sedan tidigare vana att utföra en trespalts 
dokumentation där fokus ligger på vad barnet gör och säger men vi behövde få syn på mer. Vi var 
tvungna att skapa fler spalter i dokumentationen eftersom det var så mycket mer vi behövde 
transkribera för att kunna analysera empirin. Selander (2008:28) menar att det designteoretiska 
perspektivet på lärandet utgår från att människan hela tiden skapar och tolkar mängder av olika 
symboler, tecken och metaforer. Med det menar han att man kan säga att all kommunikation är 
multimodal och att flera olika teckensystem äger rum samtidigt i all kommunikation. Vi ville 
synliggöra det barnen sa men även icke verbal kommunikation som gester, mimik och kroppsspråk var 
viktig att få syn på för att kunna förstå den kommunikation som ägde rum. Vi var även tvungna att se 
hur spelapparna kommunicerade med barnen, hur spelröster och ljud påverkade dem. Därför behövde 
vi även transkribera vad som skedde på skärmen och hur barnen tolkade det.  Med hjälp av 
designteorin blev det även möjligt att analysera hur den pedagogiska miljön var designade för att ett 
lärande och ett meningsskapande skulle kunna äga rum. Elm Fristorp & Lindstand (2012:37) menar att 
design för lärande även är ett verktyg som pedagoger kan använda för att analysera vilka 
förutsättningar de har skapat till barnen när det gäller hur miljön, aktiviteter och material är utformade 
för att ett lärande och meningsskapande ska kunna äga rum.  Sammanställningen av valda spelappar 
gjorde vi genom att notera vilka spelappar olika ålderskategorier valde och förde in det i ett 
stapeldiagram (se Bilaga 3).  
 
Utvalda spelappar  
 
För att avgränsa vår studie valde vi att fokusera på följande spelappar i våra observationer. Vi valde ut 
dessa spelappar för de, enligt tillverkaren, var anpassade till olika åldrar och för att vi ansåg att de 
skulle passa vår studie. De spelappar vi valt är Lego app4+, Pettsons uppfinningar, Kalle kunskap 
förskola, Toca Tea party och Zoola djur. 

Etiska aspekter 
 
Vi har haft för avsikt att förhålla oss till de etiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) råder till. 
Vi började med att skicka ut ett skriftligt brev till vårdnadshavande på respektive förskola i syfte att 
informera föräldrarna om studiens syfte (se Bilaga 2). De fick möjlighet att välja om de ville att deras 
barn skulle medverka i studien eller inte. Vi var tydliga med att påvisa att vi inte skulle lämna ut 
uppgifter eller information om barnen och att det material som vi samlade in bara skulle användas av 
oss i denna studie. Vidare skrev vi att vi skulle respektera om barnet inte ville bli filmad och att man 
som förälder kunde avbryta sitt deltagande när som helst.  I valet av de situationer som vi valde ut 
enskilt och tillsammans var vi tvungna att förhålla oss till etiska aspekter. Aarsand & Forsberg 
(2009:152) menar att när vi videofilmar händelser räcker det inte med att förhålla sig till 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer utan man måste som forskare göra egna bedömningar och att man 
har ett eget ansvar i det som man väljer att göra offentligt. Vi behövde ta ställning till det som vi ansåg 
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vara privat och det som skulle göras offentligt även om vi hade tolkat att vi fick filma barnen. 
Vardagen på förskolan kan ses som barnens privata värld även om den är en offentlig miljö och här 
försökte vi reflektera över det vi såg och ta ställning till den etiska aspekten. Var det tillåtet att göra 
detta offentligt sett från barnens sida och vad skulle föräldrarna säga om de fick tillgång till vårt 
material? Men det var vi som gjorde detta val och barnen kunde inte påverka detta. Vilket kan ses som 
ett övertramp ur ett barnperspektiv. Det vill säga barnen har inte tagit del av vårt material som vi valt 
att offentliggöra. Vi skulle inte ha offentliggjort en dokumentation av barnen på förskolan utan att 
fråga barnen om lov först. Men som pedagog i förskolan behöver vi studera och analysera det barnen 
gör för att kunna utveckla verksamheten. Det är verksamheten som ska granskas och inte det enskilda 
barnets beteende. I denna studie har vi inte analyserat barnens beteende utan riktat fokus till det som 
sker i mötet med surfplattan i den pedagogiska miljön. Det går dock inte ur en etisk aspekt att bortse 
från att vi har utfört studien på våra arbetsplatser. Det finns en viss möjligt att ta reda på vilka 
förskolor som studien bygger på. Men det går inte att ta reda på vilken avdelning eller vilka barn som 
ingår i studien. Därför har vi gjort den bedömningen att vi inte bryter mot Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principers konfidentialitets krav. (2002:12) Med det menar vi att det inte är möjligt 
för utomstående eller personer som känner barnen att identifiera vilka barn studien berör. Vi anser 
även att vi inte har lämnat ut något känsligt material som kan tänkas kränka eller skada en annan 
individ. Det faktum att vi har forskat på våra egna arbetsplatser kan ses som om vi haft möjlighet att 
styra våra resultat i en riktning. Men vi har varit intresserade av att objektivt studera våra 
forskningsfrågor och gör den bedömningen att vi inte påverkat resultaten i någon riktning.   
 

Tillförlitlighetsfrågor 
 
Repstad (1988:151) menar att en viktig del i analysen av data är att inta ett kritiskt förhållningssätt när 
det gäller kvaliteten på det arbetet man har gjort. Man skall under hela studien bedöma det man gör 
men även göra en slutlig bedömning av hela studien. Vidare nämner han att man inom forskning 
brukar använda sig av begreppen reliabilitet och validitet för att visa på hur pass god kvalitet det är på 
studien. Med reliabilitet menas hur pass pålitlig studien är och hur bra och exakta mätinstrument man 
har använt sig av. Eftersom vi valde att videofilma våra observationer har vi haft möjlighet att gå 
tillbaka till dessa och studera dem tillsammans när vi har tolkat våra resultat. Det faktum att vi har 
reflekterat tillsammans tror vi har gjort läsningen av resultatet mer objektiv än om vi valt att arbeta 
ensam i och med att vi är förtrogna med arbetsplatsen. Därför anser vi att reliabiliteten har hög 
tillförlitlighet i denna studie. Validitet handlar enligt Repstad (1988:151) om hur väl man har lyckats 
studera det som var studiens syfte. Vi tror att valet av observationsmetod gjorde att vi hade möjlighet 
att fånga det som var studiens syfte. När vi gjorde vår första genomgång av allt material kunde vi 
utesluta sådant som ej fanns med i våra frågeställningar och spara sådant inspelat material som kändes 
relevant att analysera. Att vi gjort studien på två olika förskolor tror vi höjer validiteten på studien 
eftersom det omfattar en större grupp barn. Det innebar också att det inte blev en specifik bild av en 
förskola utan vi kunde på detta sätt titta på två förskolors arbete med surfplattan samt olika åldrar.  
Denna studie är dock för liten för att kunna dra några generella slutsatser som gäller förskolor i 
allmänhet.
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Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt resultat och analysera det. 

Beskrivning av förskolorna 
 
På den första förskolan valde vi att observera de yngsta barnens avdelning. Där går tolv barn i åldrarna 
ett till tre. De har haft en surfplatta på avdelningen i ett år. Surfplattan har barnen fri tillgång till när 
barnen är inomhus och under den s.k. fria leken på för- och eftermiddagarna. De får använda den i ett 
större rum där det även finns pussel, spel och material för mer stillasittande aktiviteter. De får använda 
den sittandes vid ett bord eller på golvet. Turordningen hjälper pedagogerna till med men barnen 
sköter ibland även detta själva.  
 
Den andra förskolan som vi valt ut i vår studie är en syskonavdelning. Där går nitton barn i åldrarna 
tre till fem. På denna förskola finns bara surfplattan tillgänglig vissa stunder på dagen om pedagogerna 
godkänner det. Att ha tillgång till surfplatta på förskolan är för barnen helt nytt. Vi upplevde att vissa 
barn upplevde inslaget som lustfyllt då de började fråga redan när de anlände till förskolan på 
morgonen om de skulle få spela under dagen.  
 

Spelappar 
 
Nedan tittar vi närmare på våra utvalda spelappar för visa vad vi kunde fånga när barnen använde 
spelapparna och vi vad vi såg för ett lärande. Vi börjar med att beskriva spelapparna för att sedan 
beskriva resultat och analysera det. 
 

Kalle Kunskap Förskolan 

 
När Kalle Kunskap och Leo Lejon är ute och flyger med sitt Drömskepp får de oväntat besök av 
Tindra från Stjärnlandet. För att kunna hjälpa henne måste den som spelar klara av olika banor där 
man tränar på matematik, språk och logiskt tänkande. Spelet har olika nivåer så att övningarna blir 
klurigare i takt med att barnet utvecklas. Enligt tillverkaren passar detta spel bäst till barn mellan fyra 
och sex år (https://itunes.spelapple.com/th/spelapp/kalle-kunskap-forskolan/id506745891?mt=8).  
 

   
Figur 1. Kalle Kunskap förskola. Geometridelen. 
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Fem barn sitter på golvet runt en surfplatta. Barnen är fyra och fem år. De turas om att ha 
surfplattan och den som har den får välja spelapp. Barnet i denna observation är fyra år och har 
valt Kalle Kunskap. I spelappen har han hamnat på en bana där en röst ber en hitta olika former 
samt färglägga dessa. I observationen har vi valt att benämna honom som spelare. 
 
Spelröst:   Färglägg alla cirklar gröna. 
Spelare:   Grön. Var är grön? 
Ett av barnen bredvid pekar på den gröna penseln. Spelaren väljer den och klickar på fyrkanter, 
cirklar och trianglar. Flera av barnen skriker att det är fel. En femårig pojke pekar på cirkeln och 
säger frustrerat:  Bara dom ska vara gröna. 
Spelare:   Jag VET!  
Spelröst:   Färglägg alla trianglar gula.  
Den här gången färglägger pojken alla trianglar gula utan hjälp från barnen runt om.  

 
I denna sekvens kan vi ana hur surfplattan får barnen att börja förstå matematik. Barnens lärande sker 
inte bara från surfplattan de utan tar även hjälp av vännerna runt om.   
 

Samma barn sitter senare på dagen åter samlade runt surfplattan. Nu är det en femårig pojke 
som är spelaren. Det är samma spelapp men en bana där man ser en bild på ett föremål som man 
ska koppla ihop med första bokstaven på föremålet. På skärmen ser man ett äpple samt 
bokstäverna Ä, F och U. Barnen börjar högljutt ljuda. 
-Äpple, äää.. äpple. Ett Ä! 
- Ä! Ta Ä! 
Pojken som spelar kan inte bokstäverna utan väljer U. De andra barnen skriker -Nej, det är fel. 
Ett av barnen som sitter bredvid pekar på Ä och spelaren väljer nu den.  
Spelröst: Ä - Äpple. Fantastiskt! 
Barnen skrattar och väntar spänt på nästa föremål. 

 
Här ser man hur barnen visar intresse för att lära sig bokstäver och att ljuda. Alla som sitter runt om 
pratar och försöker att hjälpa varandra. De delar med sig av sina kunskaper samtidigt som ett lärande 
sker. De belönande kommentarerna i spelappen, från spelarröst samt vänner, kan få dem att uppleva 
lärandet som lustfyllt. Då ingen pedagog sitter med så blir här surfplattan den tredje pedagogen. Det är 
surfplattan som uppmanar barnen att utforska och prova. 

LEGO app4+ 
 
Spelet går ut på att man bygger en bil genom att sätta ihop färdiga delar. Därefter åker man med bilen 
och samlar upp guldmynt. Samlar man ihop tillräckligt många guldmynt får man nya delar som gör att 
man kan använda den för att skapa nya typer av fordon. När man klarat en bana får man lösa ett enkelt 
pussel. Enligt tillverkaren är målgruppen fyra till sju år men på förskolan använder flera av 
treåringarna det utan problem enligt vår studie 
(https://itunes.apple.com/au/app/legoapp4+/id491075156?mt=8). 
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Figur 2. LEGO Spelapp4+. 

 
Barnen sitter samlade runt surfplattan en eftermiddag. Det är en treåring som spelar Lego 
Spelapp4+ och blandade åldrar på barnen runt om. Några barn tröttnar efter ett tag och går iväg 
men deras platser blir snart uppfyllda av andra barn som vill titta. Barnen runt om kommenterar 
hela tiden vad som händer på surfplattan. -Hoppa! -Kör! -Hoppa! -Där! Om barnet som kör 
legobilen framåt missar en guldpeng så hörs ett unisont -Neeeeej i rummet. En femårig pojke, 
som sitter bredvid, börjar trycka på knappen man hoppar med och genom ett tyst medgivande så 
börjar de samarbeta. När de kommer till slutet av banan och har samlat in alla pengarna är det 
flera barn som andas ut och ett barn applåderar impulsivt. De klarade banan. 
 

Den här spelappen har inget synligt pedagogiskt syfte vid första anblick. Vad vi kan se i observationen 
är att det trots allt finns där då det uppmuntrar till eget skapande där barnen kan använda sin egen 
fantasi. Barnen utvecklar sin byggteknik genom att testa, förbättra och testa igen. Den här spelappen 
ger även en träning i att behärska en surfplatta. För att köra bilen måste man dra, trycka och välja på 
skärmen. Även de yngsta barnen lärde sig snabbt att hantera tekniken. Barnen löser problem 
tillsammans, övar turtagning och håller en dialog under tiden de spelar. De hjälpte, lärde och 
samtalade med varandra vilket utvecklar både språk och lärande enligt Alexandersson, Linderoth & 
Lindö (2001:106). Författarna anser även att barnens möte med IKT ger möjlighet till lärande, är 
kreativt och erbjuder rum till samspel. (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001:99).  

Toca Tea Party 
                                                                                                                             
Det hela går ut på att man bjuder sina vänner, mjukisdjur eller mamma och pappa på en fika runt sin 
surfplatta. Som mest kan man vara tre runt fikabordet.  Man väljer duk, fat, drycker och kakor. Man 
kan sedan dricka och äta gott och ha en trevlig stund tillsammans. Tar någonting slut kan man fylla på 
från kakfaten och kannorna. Ibland råkar man spilla ut saft eller chokladdryck på bordet. Då kan man 
torka upp med servetter. Så småningom tar kakorna slut och då får man diska efter sig och kan därefter 
början om från början. Enligt tillverkaren passar detta till barn i förskoleåldern 
(https://itunes.apple.com/se/app/id424174500?mt=8 & affId=1990154). 
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Figur 3. Toca Tea Party. 
 

Två flickor och en pojke på tre år sitter tillsammans och spelar Toca Tea party. Den ena flickan 
har ägarpositionen av surfplattan och har valt denna spelapp. Hon har dukat fram tallrikar och 
glas. Det är nämligen först då man kan börja välja bland kakor och börja dricka och äta. Det gör 
man genom att trycka upprepade gånger på glaset eller kakan. Barnen har inte kommit överens 
om något genom samtal men när det är dags att välja kakor och börja fika är det genom någon 
icke verbal kommunikation tillåtet att vara delaktig. 
Pojken:  Du glömde tända ljusen. Jag gör det. Trycker på värmeljusen som då börjar 

lysa. 
Flicka 1:   Drar olika kakor till tallrikarna. 
Flicka 2:   Börjar trycka (äta upp) kakan närmast henne. 
Sedan forstätter detta samspel tills kakorna är uppätna och de börjar om från början. 
 

Dessa barn har en förkunskap om denna spelapp. De vet nämligen att man inte kan lägga ut kakor och 
börja äta förrän alla tre tallrikar och glas är framdukade. Selander & Rostvall (2008:13) menar att all 
kommunikation och lärandesituationer består av skilda system av tecken och skriver att 
kommunikation därför kan sägas vara multimodal. De menar med det att det är flera olika 
teckensystem som tolkas samtidigt i den kommunikationen som äger rum. När barnen sitter 
tillsammans runt surfplattan tolkar de vad som händer på själva skärmen som vid en viss tidpunkt 
visar på en överenskommelse när det är tillåtet att börja vara delaktig med handling. Det var väldigt 
sällan som det barn som satt bredvid inte fick vara med. I de fall som vi fångade rörde det sig oftast 
om barn som inte riktigt hade lärt sig hur spelappen var uppbyggd.                                                                                                                      

Zoola Djur – Pekbok med djur 
  
Spelappen innehåller en stor mängd fotografier på djur indelade i olika kategorier. I varje kategori kan 
man se 48 fotografier – så totalt handlar det om omkring 250 fotografier. När man väljer ett djur får 
man höra vad det heter på svenska. Man får även höra hur djuret låter. Spelappen riktar sig till barn 
som är tre år och uppåt (https://itunes.apple.com/se/app/pekbok-med-djur-en-
bilderbok/id422356594?mt=8).  

   
Figur 4. Zoola Djur. Pekbok med djur. 

 
Följande situation visar när två flickor och en pojke på tre år har samlats runt surfplattan. 
Pojken håller upp surfplattan som en bok mot flickorna och på skärmen visar han Zoola Djur 
spelappen. 
Pojken:   Titta delfiner. 
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Flicka 1:   Tryck igen (Då hörs ett delfinläte). 
Pojken:   Jag såg delfinshowen på Kolmården. 
Flicka1:   Jag har också varit på Kolmården. 
Pojken:   Jag provar lite afrikanska djur tror jag. 
En påfågel visas på skärmen. 
Flicka 2:   En påfågel, det har jag sett på Skansen.  

 
Det faktum att barnen fortsätter att ta sig fram på spelappen hela tiden under samtalet betyder precis 
som Björk-Willén (2012:15) menar att barnen hela tiden tolkar och sammanför många olika tecken 
och teckensystem. De tittar på skärmen och samtalet kopplas ihop med olika händelser de har varit 
med om. Det kan även tänkas att själva bilden som visas väcker minnen och tankar hos barnet som gör 
att det väljer att gå vidare i spelet på olika sett beroende av vem som väljer. Det medför att inte bara 
surfplattan har en agens utan även själva spelappen. Sett ur ett kollaborativt lärande är det viktigt att 
vara närvarande och uppmärksamma dessa situationer. Denna spelapp, Zoola Djur, klarade barnen av 
själva och i de situationer som vi observerade bad de aldrig om hjälp av någon vuxen. Därmed inte 
sagt att de gjort det tidigare.  För oss som fångade liknande situationer blev det synligt vilken kunskap 
som skapades i det utforskande som var i rörelse mellan barnen, materialet och miljön. Olika 
interaktionsmönster skapades och omskapades hela tiden. Genom att analysera denna korta sekvens 
blir design för lärande ett verktyg att använda sig av. Det handlar enligt Elm Fristorp & Lindstrand 
(2012:36-37) om att som pedagog analysera vilka förutsättningar som man har skapat till barnen för 
att ett lärande och meningsskapande ska kunna ske. Men också att kunna förstå det lilla som hela tiden 
sker i barnens utforskande. Skaparnas tanke med denna spelapp är förmodligen att barnen skall lära 
sig namnen på djuren och hur de låter. Det som vi kunde se var att barnen valde de djur de kände igen 
och lätena var det som kunde fascinera dem. Varje djurfamilj visades genom att barnen tryckte på ett 
hjärta och musik spelades upp. Barnen tryckte på knapparna om och om igen för att höra lätet. Ofta så 
fort att det nästan blev som en melodi. Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée (2008:76) menar 
att barn blir påverkade av nya material och måste själva få undersöka och upptäcka materialet för att 
skapa en relation till det. De menar även att barnen i sin tur påverkar materialet eftersom de utforskar 
och använder det på sitt sätt som inte alltid överensstämmer med den vuxnes tanke. Här kan man tänka 
sig att syftet och det lärande som skaparna försökte skapa med denna spelapp fick ett annat syfte för 
barnen. Det var ljudet och musiken som fascinerade de yngsta barnen. Appelberg & Ericsson såg även 
de i sin studie att just ljudet och musiken var något som yngre barn reagerade på och deras kroppar 
drogs med i detta.  

Pettsons Uppfinningar 
  
Pettson ger uppdraget att lösa ett problem och som spelare skall man uppfinna en maskin som löser 
problemet. Uppfinningarna som man skapar är väldigt kreativa i sina konstruktioner. För att lyckas 
krävs det en del experimenterande. Oftast kan man montera delarna i vilken ordning man vill, så länge 
man hittar rätt plats. Osäkerheten kring hur delarna skall monteras bidrar till att det blir lite extra 
klurigt. Här är åldersgränsen satt på fyra år men yngre barn klarar även av spelappen 
(https://itunes.apple.com/se/app/pettsons-uppfinningar/id524685220?mt=8).  
 



21 

 
 

 

   
Figur 5. Pettsons Uppfinningar. Barnen får tillsammans eller enskilt lösa uppgifter. 

 
En flicka som är drygt två år sitter med surfplattan och har valt Pettsons uppfinningar. En 
pedagog sitter med vid bordet. Den uppfinning som flickan valt går ut på att man ska bygga en 
dusch och lyckas man kommer det vatten.  
 
Spelet:   Hjälp fågeln att duscha. 
Flickan:  Drar olika föremål som behövs för att kunna konstruera en dusch. Hon 

fortsätter tills det är ett antal föremål kvar som hon inte kan placera ut. 
Flickan:   Hjälp mig. Tittar mot pedagogen. 
Pedagogen:  Drar de föremål som är kvar men får dem inte att stanna kvar. 
Pedagogen:  Jag kan inte. Fråga Kalle (En pojke på 2,5 år som är i ett angränsande rum). 
Flickan:  Går in och frågar Kalle som följer med till surfplattan. Hon sätter sig på stolen 

framför surfplattan. Kalle ställer sig bredvid och pedagogen lutar sig fram för 
att se skärmen. 

Kalle:   Drar de olika föremålen som är kvar till rätt plats på skärmen. 
Pedagogen:  Kolla (riktat mot flickan) man ska sätta hjulen på de färger som har samma 

som hjulen. Det har jag inte förstått tidigare. Ser du (riktat mot flickan)? 
Flickan:   Tittar intensivt på skärmen. 
Kalle:  Placerar ut de föremål som är kvar och drar i en spak på spelet för att se om 

uppfinningen funkar vilket den gör. 
Kalle:   Ja, jag kunde hjälpa dig. 

 
Denna sekvens, eller möte visar på det som Selander (2008:33) beskriver som design för lärande. Både 
barnen och pedagogen är medskapare till den lärsituation och den lärmiljö som uppstår. Detta stämmer 
även med Skolverkets (2012:21) beskrivning av det kollaborativa arbetssättet. Att läraren är en del i 
det samspel som uppstår och blir tillsammans med barnen delaktig i det som äger rum kring 
surfplattan. Att pedagogen stannar kvar och riktar sin fokus mot surfplattan visar på ett intresse och 
nyfikenhet av barnens utforskande. Detta utforskande leder även till att ny kunskap skapas även hos 
pedagogen. Pedagogen har inte kunskapen att hjälpa flickan vidare men ett annat barn blir delaktig 
genom att pedagogen föreslår att flickan skall fråga honom. Appelberg & Eriksson (1999:42) menar 
att det sociala samspelet runt datorn är positivt och att det kan skapa möten mellan barn som behärskar 
tekniken och barn som är ovana. I situationen ovan visste förmodligen pedagogen att pojken hade den 
kunskap som behövdes för att ta sig vidare i spelet. Bland de yngsta barnen i studien uppstår liknande 
händelser flera gånger när det gäller denna spelapp. Det barn som frågar om hjälp får aldrig ett nej. 
Detta för tankarna till själva materialet. Att surfplattan är ett signalstarkt material som lockar barn till 
sig men även lockar till samspel. Denna spelapp, Pettsons uppfinningar, kunde vi se var en spelapp 
som barnen gärna samspelade kring.   
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Kollaborativt lärande 
 
Surfplattan har en dragningskraft som bidrar till interaktionen som uppstår.  Interaktion kan beskrivas 
som ett möte eller ett samspel som sker mellan människor och mellan människor och föremål. Björk-
Willén (2012:15) såg i sin studie att själva spelet som valdes var en viktig del i själva interaktionen. 
Barnen tolkade det som skedde på skärmen, samtalade om andra saker kopplat till spelet och fortsatt 
hela tiden att spela. Detta var även något som vi kunde se i samspelet runt surfplattan. För att förstå 
vad som händer mellan barnen, pedagogerna och surfplattan när de integrerar med varandra så har vi 
skapat en figur för att förklara detta. 
 

 
 

   Figur 6. Interaktionen sker mellan barn - barn, barn - pedagog, 
pedagog - surfplatta och barn - surfplatta. 

 
Det skedde många olika interaktioner. Ibland var flera barn inblandade och samspelade runt 
surfplattan. Det kunde även finnas tillfällen då det bara var surfplattan och ett barn som interagerade 
med varandra. Surfplattans ljud och bild påverkade barnet och det uppstod en ömsesidig påverkan. 
Lenz Taguchi (1997:59) menar att lärandet är något som hela tiden är i rörelse och skapas av de som 
är delaktiga.  
 

Två barn sitter tillsammans runt ett bord. Båda barnen är två år och pojken gör ett pussel och 
flicka sitter med surfplattan framför sig. Pettsons uppfinningar visas på skärmen. De sitter 
tysta och har blicken mot det som de har framför sig. 
 
Flickan:  Drar ett föremål på skärmen, släpper. Ett ljud hörs och föremålet åker tillbaka 

mot kanten. 
Pojken:   Lägger bitar på pusslet med blicken mot pusslet. 
Flickan:  Drar föremålet till ett annat ställe på skärmen och släpper. Samma ljud hörs 

och föremålet åker tillbaka. 
Pojken:   Nä, såhär ska du göra. Drar föremålet till rätt plats. Fortsätter med sitt pussel. 
Flickan:  Drar ett nytt föremål på skärmen och släpper. Inget ljud hörs för föremålet 

fastnar.  
 
Sekvensen visar på en process där det sker ett samspel mellan barn, barn och surfplattan. Pojken 
interagerar med surfplattan via ljudet och förstår att flickan behöver hjälp. De barn som inte besatt 
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kunskapen om hur en surfplatta fungerade lärde sig snabbt via interaktionen med andra barn om hur de 
skulle göra. Oftast tittade de på för att sedan trycka på skärmen. Vanligt var att dessa barn bytte 
spelapp ofta och provade sig fram utan att vara orolig över att det skulle bli fel. Det uppstod en 
interaktion mellan barn och surfplatta samtidigt som barnet hade interaktioner med barnen runt om.  
 

En fyraårig pojke sitter själv i soffan med surfplattan. Han väljer en spelapp, tittar, trycker på 
knappen som gör att man kommer bort från sidan. Sen väljer han en annan spelapp och avslutar 
även den. Han fortsätter att göra så i flera minuter. En del spelappar är han inne på flera gånger. 
Så frågar han plötsligt hur man sätter på ljudet. Pedagogen förklarar att ljudet är på. - Men vart 
är filmerna då? Pedagogen frågar om han tittar på film hemma. - Nä, bara på pappas jobb, 
svarar pojken. Han har en erfarenhet av att se film via en surfplatta när han är med sin pappa på 
jobbet. Efter samtal mellan pedagog och pojken så förstår hon vad det är han letar efter. Han får 
förklarat att förskolans surfplatta inte har några filmer och han nöjer sig med det.  
 

Hvit (2010:24) menar i sin artikel att barn föds in i den digitala världen och att de tar med sig sina 
erfarenheter till förskolan. Enligt Hvit (2010:24) är förskolorna dåliga på att följa upp och ta tillvara på 
den erfarenhet och kunskap som barnen har. I detta fall har förskolan ingen internetuppkoppling på 
surfplattan. Hade så varit fallet hade pedagogen och barnet enkelt kunnat titta på en filmsnutt 
tillsammans och samtalat om det.  
 
I vår studie har vi funnit att de flesta barnen provar sig fram och utforskar innan de ber om hjälp. 
Hjälpen kan även ske icke verbalt genom att ett barn som sitter bredvid drar med fingret över skärmen 
för att sedan åter bli åskådare. Ljung-Djärf (2004: 71-75) visar i sin avhandling att sättet som barnen 
positionerade sig och varandra hade stor betydelse när det gällde samvaron runt datorn och det gav 
olika handlingsutrymmen. Ägarpositionen var den som styrde musen och önskade gärna sällskap. 
Åskådaren som satt bredvid ville gärna delta och var delaktig både verbalt och genom handling. 
Åskådarens position innebar att man inte var delaktig i själva spelandet. När vi har granskat vårt 
resultat är dessa positioner mer flytande runt surfplattan. Ägarpositionen är den som har surfplattan 
framför sig och väljer spel men åskådar och deltagarpositionen skiljer sig från Ljung-Djärfs (2004) 
studie. Dessa två positioner samspelar mycket mer eftersom det bara behövs ett fingerdrag i samspelet 
runt surfplattan i jämförelse med datorn där men behöver musen för att kunna styra programmet. Båda 
dessa positioner var i högsta grad delaktiga i vad som hände på surfplattan och tolkade en mängd olika 
tecken. Elm Fristorp & Lindstrand (2012:40) menar att multimodalt innebär att det verbala språket 
bara är ett tecken bland många andra. Här tolkar barnen hur och när de får delta genom det som sker 
på skärmen, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Om problem uppstår runt en spelapp löser barnen detta 
ofta själva genom att någon av de som sitter bredvid hjälper till, verbalt eller genom handling.  I 
flertalet situationer under förskoledagen får pedagogerna hjälpa till eller uppmuntra barnen att försöka 
själva. Det som vi fick syn på var att när det gällde surfplattan vill de oftast lösa problem som uppstår 
själva eller bad om hjälp av en kompis. Pedagogerna var i många fall den som de i sist hand bad om 
hjälp. Det kan tolkas som att surfplattan blir ett intelligent material. Med det menar vi i likhet med det 
man pratar om i Reggio Emilia att materialet väcker något hos barnet som gör att de återkommer till 
det om och om igen för att lösa de problem som uppstår. Surfplattan som material och performativ 
agent uppmuntrar till ett samspel där barnen utforskar något tillsammans som också stärker deras 
förmåga att kommunicera med varandra (Projekt Zero & Reggio children 2006:253). Vi tycker att vi 
har sett att barnen är nyfikna på hur surfplattan fungerar och provar sig fram med både spänning och 
förundran.  

Ålderns betydelse i val av spelappar 
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I valet av spelapp kunde vi se vissa skillnader när det gäller ålder och tidigare kunskaper. Bland de 
äldre barnen hade vissa svårt att välja själva och behövde vänner bredvid som sade vad de skulle 
spela. Detta var tydligast bland de mer oerfarna femåringarna. Andra barn valde utan att lyssna på vad 
vännerna, ofta högljutt, föreslog.  
 

Två barn sitter ensamma i ett rum med surfplattan. Det är en treåring och en femåring. De har 
kommit överens om att byta spelapp men vet inte vad de ska välja. 
 
Treåring:  (Håller fram surfplattan mot femåringen). Vilket? 
Femåring: (Rycker på axlarna). Ta bara. 
Treåring:  Toca Boca? 
Femåring:  Vet inte? Vad är det? 
Treåring:  (Himlar med ögonen). Meh, vet du inte? 
Femåring: Joooo! Du får välja.  

 
Denna sekvens synliggör att det är barnens förkunskaper som ger makt att spela och bestämma över 
surfplattan. I många andra situationer skulle troligen femåringen vara den som var mest aktiv, men här 
backar han och låter treåringen bestämma. 
 
De yngsta barnen, som haft surfplattan i sin miljö under en längre tid, valde själva vilken spelapp de 
ville använda. Den spelapp som var mest populärt i nästan alla ålderskategorier var Toca Tea party. 
Lego app4+ spelades nästan lika mycket av de äldre barnen och var den populäraste spelappen bland 
femåringarna. De yngre barnen använde inte denna spelapp lika mycket. En tolkning kan vara att det 
var den nyaste spelappen för dem och att de inte riktigt förstod vad de skulle göra. Spelappen bygger 
på att man skall styra en bil med hjälp av båda händerna vilket barnen inte gjorde. De använde en hand 
vilket resulterade i att man inte kom vidare i programmet. Zoola Djur var den spelapp som valdes 
minst gånger och var även den spelapp som barnen använde kortast tid innan de bytte. Detta gällde 
oavsett ålder. Kalle kunskap och Pettsons uppfinningar blev båda populärare med stigande ålder (se 
Bilaga 3). 
 
Vi har, genom observationer, kommit fram till att ålder inte har speciellt stor betydelse vid valet av 
spelapp eller hur barnen använder sig av surfplattan. Det handlar om vilka förkunskaper som barnet 
har med sig och ser man till Findahls (2012:6) undersökning har var tredje barnfamilj en surfplatta 
vilket medför att många av barnen redan har förkunskaper i hur man hanterar verktyget.  
 

Följande sekvens visar att barn ofta besitter förkunskaper som för vuxna kanske inte är lika 
självklara. En pojke på fyra år sitter själv med surfplattan och på skärmen visas LEGO app 4+. 
En pedagog går förbi och stannar upp och studerar vad pojken gör. 
 
Pedagogen:  Har du spelat den appen tidigare? 
Pojken:   Nä…(fortsätter att ta sig fram i spelet) 
Pedagogen:  Jag menar inte här, utan hemma? 
Pojken:   Nä…(fortsätter att spela) 
Pedagogen:  Ja, men hur visste du att man skulle trycka och inte dra (syftar på hur pojken 

bygger ihop en bil)? 
Pojken:   Rycker bara frågande på axlarna och fortsätter att spela. 
 

 Därför blir det mer intressant att tänka utifrån materialet, surfplattan som performativ agent. Lenz 
Taguchi (2012:19) menar att allt material är performativa agenter, att materialet hela tiden är i rörelse 
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och att det skapar nya handlingsmönster. I detta fall är det barn, surfplattan som artefakt som utforskas 
tillsammans i intra-aktiva processer. Barnen använder sin kropp och sina sinnen för att tillsammans 
skapa mening och nya kunskaper. Varje barn befinner sig i sitt meningsskapande vilket medför att 
mötet med denna artefakt ser olika ut. Vissa barn försöker skapa sin egen förståelse av materialet och 
sitter ensam och utforskar och undersöker surfplattan. Andra barn deltar i en aktivitet tillsammans. Det 
kan vara återkommande processer där de försöker ta sig vidare i en specifik spelapp, eller handla om 
ett möte där båda har förkunskaper och samarbetar.    

Miljön 
 
Båda förskolorna har var sin surfplatta till sitt förfogande. På förskolan med de yngre barnen, ett till 
tre år är surfplattan, när den inte används, placerad på ett bord i vuxenstorlek med två stolar. När något 
barn vill använda den sätter de sig oftast i det bordet men det händer även att de tar med sig den till 
någon annan del av rummet. Vissa barn frågar om de får använda surfplattan medan andra bara hämtar 
den. De tar aldrig med sig den till något annat rum. Pedagogerna kan ibland fråga om något barn vill 
använda surfplattan. Pedagogen kan då föreslå en specifik spelapp till barnet eller bara låta barnet 
välja själv. Det finns inga regler om hur många som får sitta runt en surfplatta eller hur lång tid som 
barnet får använda den. Denna regel är svävande, ibland sitter något barn länge med surfplattan och 
ibland säger en pedagog till när det är dags att byta utan att se vad barnet håller på med. Vid vissa 
tillfällen sitter en pedagog med och tittar på vad barnet gör och föreslår byte när barnet har avslutat 
något. Bytet kan även ske genom att en pedagog tar surfplattan och ger det till ett annat barn. Även om 
barnen har fri tillgång till den begränsas deras handlingsutrymme ibland av denna tidsbegränsning. 
Men det finns även tillfällen då barnen sköter detta själv genom att komma överens om regler. 
 

Två flickor och en pojke sitter runt en surfplatta. Den ena flickan har valt spelappen Toca Tea 
party. 
Pojken:  Man kan spela tre gånger var. 
Flickan:  Mm 
Pojken:  Man kan det. 
Båda flickorna nickar medhållande.  
 

Surfplattan är ett material som alla barn söker sig till. Ibland sitter de och väntar på sin tur och ibland 
går de iväg och återkommer när det är dags för dem att spela. Surfplattan är ett material som barnen 
frågar efter, säger hejdå till och tröstar. Pedagogerna på de yngre barnens förskola kan vid konflikter 
eller i avledningssyfte erbjuda barn att använda surfplattan, något som alltid funderar. Barnen 
använder surfplattan till olika saker. Vissa barn trycker sig fram och verkar undersöka tekniken och 
hur själva surfplattan fungerar.  Några barn sitter försjunkna i en och samma spelapp under en längre 
tid. På förskolan med de äldre barnen, tre till fem år är surfplattan inlåst i ett skåp när den inte används 
för att barnen inte ska sitta med den hela tiden vilket innebär en reglering av tid kring objektet. Det är 
ofta under eftermiddagen den kommer fram och då blir den väldigt signalstark. Flera barn släpper 
genast vad de håller på med för att inte missa vad som händer vid surfplattan. Ofta tas den in i ett 
mindre rum där några barn kan sitta ifred med den. Utanför rummet står barn och väntar på deras tur. 
Vid ett tillfälle grät ett barn länge i väntan på sin tur. Pedagogerna försökte avleda honom genom att 
visa andra material men det gick inte. På den här förskolan var det sällan pedagoger som satte sig med 
barnen utan de lärde sig av och med varandra. Detta ledde till att de utformade egna regler för hur och 
när de skulle byta spelare eller spelapp. 
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Det var tydligt att surfplattan var ett signalstarkt material som fanns i miljön på de båda förskolorna. 
Lenz Taguchi (2012:19) nämner att man bör fokusera mer på det intra-aktiva förhållandet. Det handlar 
om ett samspel som sker i miljön mellan material, människor. I intra-aktiviteter är det inte bara 
samspelet som sker mellan människor som man synar utan även människors samspel med material och 
miljö. I de miljöer som vi har tittat på är det mycket tydligt att surfplattan verkligen ”ropar på barnen” 
och inbjuder dem till att samspela och detta samspel smittar av sig till andra. Barnen och materialet är 
hela tiden i rörelse och det händer mycket i samspelet runtomkring. Surfplattan blir en viktig del i den 
pedagogiska miljön i och med att den inbjuder till ett lärande som barnen hela tiden återvänder till. 
Detta lärande kan handla om tekniken, att trycka, dra med fingret och bara undersöka surfplattans 
olika funktioner. Det verkar som att när barnen har knäckt koden hur surfplattan struktur är uppbyggd 
börjar de intressera sig för innehållet i den. De undersöker och bygger på sin kunskap hela tiden. Det 
som skiljer sig åt i de båda miljöerna är att barnen i det ena fallet inte har fri tillgång till surfplattan. 
Det medför i detta fall att den är mycket åtråvärd och att barnen verkligen väntade på sin tur. De är 
också de barn som nyligen har fått tillgång till en surfplatta vilket kanske bidrar till de inte är vana att 
den ibland är en del av miljön. Man kan även tänka att de inte vet hur länge och när de får tillgång till 
den vilket gör att de är intresserade av att få ta del av den. Vi kunde se att de barn som hade fri tillgång 
till surfplattan inte satt och väntade på sin tur i alla lägen utan kunde ta något annat material under 
tiden. Därför blandades surfplattan med annat material och kunde väljas bort när något annat på bordet 
lockade. Wehner-Godée (2000:42) refererar till Nordin-Hultman (1996) som menar att när vi kommer 
till ett rum ställs vi i relation till det och det material som finns där signalerar vad vi kan göra. Den 
förskola som har den inlåst är det pedagogerna som bestämmer när den får användas. Den andra 
miljön som har den tillgänglig sänder också signaler att det är vissa bestämmelser kring materialet. 
Pedagogerna har valt att placera surfplattan på ett vuxenbord istället för ett lågt barnbord eller på 
hyllorna bland annat material. Det kan vara en orsak till att vissa barn frågar om lov att använda den 
vilket de inte gör med övriga material i rummet.  Det finns vissa likheter med det som Nordin-
Hultman (2009:86) såg i sin studie nämligen att man i Sverige gärna placerar signalstarka material i 
avgränsade rum som barn inte har fri tillgång till.  
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Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel avser vi att diskutera och problematisera det insamlade resultatet från observationerna. 
Vi tittar närmare på om resultatet har svarat på våra frågeställningar. Syftet med undersökningen var 
att se vad som sker i interaktionen mellan barnen och surfplattan samt hur de använder sig av 
spelapparna. Vi hade också för avsikt att undersöka surfplattans möjligheter att bli en del av den 
pedagogiska miljön. De frågor som vi har utgått från är följande: 
 
Hur samspelar barn i ålder ett till fem med varandra runt en surfplatta? 
På vilket sätt används spelapparna och hur blir surfplattan en del av den pedagogiska miljön?  
Vad händer i mötet mellan barn och surfplattan som signalstarkt material? 
Hur ser skillnaderna ut i användningen av surfplattan när det gäller ålder?  
 

Samspelet 
 
Olika interaktionsmönster skapades och omskapades hela tiden mellan barn, vuxna och surfplattan. Vi 
såg att barnen löste problem tillsammans, övade turtagning och höll en dialog under tiden de spelade. 
De hjälpte, lärde och samtalade med varandra vilket utvecklar både språk och lärande vilket stämmer 
med det Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001:106) skriver. De anser även att barnens möte med 
IKT ger möjlighet till lärande, är kreativt och erbjuder rum till samspel. (Alexandersson, Linderoth & 
Lindö 2001:99). Appelberg & Eriksson (1999:42) menar att det sociala samspelet runt datorn är 
positivt och att det kan skapa möten mellan barn som behärskar tekniken och barn som är ovana. Detta 
blev tydligt i vår studie när vi observerade barnen. Barnen tog hjälp av varandra för att ta sig fram i 
olika spelappar. Vi anser att man som pedagog har goda förutsättningar att skapa möten mellan barn. 
Genom att observera hur olika barn samspelar och tar hjälp av varandra kan man stärka det sociala 
samspelet. Man kan skapa möten mellan barn som behärskar tekniken och ovana, men även skapa 
möten mellan barn som visar intresse för liknande saker. Vi såg även i vår studie att vissa spelappar 
lockade till samspel. Därför anser vi att det är viktigt att reflektera över olika spelappars betydelse och 
som pedagog ha klart för sig vilka spelappar som t ex lockar till samspel.  Det kan öppna upp för nya 
möten mellan barn.  
 

Spelapparna och surfplatta som en del av den pedagogiska 
miljön. 
 
I vår studie tittar vi på hur surfplattan används i barngruppen. Spelapparna blir en viktig del i den 
pedagogiska miljön i och med att den inbjuder till ett lärande som barnen hela tiden återvänder till. 
Om surfplattan ska användas med ett pedagogiskt syfte anser vi att den borde ta en större plats. Det 
behövs en kunskap om tekniken samt ett genomtänkt syfte från pedagogerna vid val av spelapp. Det 
kräver att pedagogerna observerar och dokumenterar vad som händer för att kritiskt kunna granska 
olika spelappar och vad som händer mellan barnet och materialet. På så vis blir det möjligt att som 
pedagog kunna följa och gå vidare i olika projekt som bygger på barns utforskande vilket kan skapa en 
utveckling hos både barn och pedagoger. Som pedagog tror vi också att det är viktigt att reflektera 
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över placering och tillgänglighet av själva surfplattan. Om man har tillgång till en surfplatta på 
förskolan varför inte göra den tillgänglig på samma sätt som övrigt material? Den pedagogiska miljön 
försöker man som pedagog hela tiden anpassa efter barngruppen. På samma sätt anser vi att man 
behöver byta ut olika spelappar. Även spelapparna måste utgå från barnens intresse och inte vad 
pedagogerna tror intresserar barnen. 

Mötet mellan barn och surfplattan. 
 
Surfplattan har en dragningskraft som bidrar till interaktionen som uppstår. Björk-Willén (2012:15) 
såg i sin studie att själva spelet som valdes var en viktig del i själva interaktionen. Detta var även 
något vi kunde se i valet av spelapp. Vi såg att interaktioner hela tiden skedde mellan barn, barn och 
pedagoger och mellan barn och surfplatta (se Figur 6, s. 22). Vissa spelappar tilltalade inte barnen 
medan andra innebar en ömsesidig påverkan genom att barnen kunde börja tala om det som skedde 
och kopplade det till händelser som de varit med om. Det var tydligt att surfplattan var ett signalstarkt 
material som fanns i miljön på de båda förskolorna. I en del av våra observationer blev det väldigt 
tydligt att surfplattan verkligen ”ropar på barnen”. Materialet väcker något hos barnet som de ville 
återkomma till. Här tror vi att det är viktigt att se och reflektera vad varje enskilt barn gör med 
surfplattan. Det handlar om att ge barnet tid att utforska verktyget både på egen hand och i interaktion 
med andra. Som pedagog kan man genom att rikta blicken mot barnet och surfplattan även följa det 
enskilda barnets utforskande av tekniken.  

Surfplattan och barnens ålder 
 
Vi tycker att mycket tyder på att ålder inte har speciellt stor betydelse av valet av spelapp eller hur 
barnen använder sig av surfplattan. Vi anser att det handlar om vilka förkunskaper som barnet har med 
sig. Därför är det egentligen ointressant att vissa spelappar har åldersrekommendationer.  En stor 
fördel med att använda en surfplatta i förskolan är att den är lätthanterlig. Till skillnad från en dator så 
behöver man inte använda sig av mus eller tangentbord. De barn som inte hade kunskapen lärde sig 
snabbt tekniken och förstod hur de skulle navigera runt. Detta gör att de själva kan välja spelappar 
som passar deras kunskap och ger dem lagom stora utmaningar. De kan direkt utgå från sina egna 
erfarenheter genom att pröva sig fram. Vi tror att det är viktigt som pedagog att ha kunskap om att 
ålder inte har betydelse hur barn använder sig av surfplattan. Precis som när det gäller möte med ett 
nytt material eller teknik måste barnen få tillgång till det och utforska det på sitt sätt. När det gäller 
surfplattan vet vi av erfarenhet att många barn som vi har mött har förkunskaper om verktyget. Därför 
handlar det som pedagog att få syn på vilka förkunskaper barnet besitter för att ge nya utmaningar. 

Metodkritiska aspekter 
 
Vi valde att utföra våra observationer på våra arbetsplatser och var väl bekanta med barnen och den 
miljö som vi vistades i. Repstad (1988:40) menar att när man är expert på det område som man skall 
studera finns en tendens att man gör bedömningar snarare än att man beskriver det man ser. Detta 
problem tycker vi inte att vi stötte på i själva barnobservationerna men att beskriva den miljö som vi 
vanligtvis vistas i var komplicerat. Vi har tagit hjälp av varandra men det hade förmodligen varit 
lättare att beskriva och ge en mer objektiv bild av en pedagogisk miljö som vi inte var bekant med 
innan. Vi hoppas att det faktum att vi har varit två som observerat och gjort samma studie vid skilda 
förskolor kan motverka eventuella subjektiva bedömningar och slutsatser. Enligt Repstad (1988:54) är 
det svårt att bara vara forskare och studera forskningsobjekt då det handlar om människor som ingår i 
relationer och i ett sammanhang. Vi fanns med i barnens miljö och då ingår vi i ett sammanhang som 
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det inte går att bortse från. Att barnen ibland intresserade sig för oss tror vi hade hänt i större 
utsträckning om vi inte hade varit bekanta med barnen.   
 
När det gäller valet av spelappar är det vi som valt dem utan samtal med pedagogerna. Några 
spelappar valde vi utifrån vad tillverkarna rekommenderade för åldrar och några som vi visste var 
populära hos barnen. En annan faktor som vi inte tagit med i vår studie är att surfplattan är mycket 
mer än bara spelappar. Barnen använder den även till att vara på internet, lyssna på musik/sagor eller 
att fota och se på foton. 

Slutsatser 
 
Efter genomförandet av studie har vi kommit fram till att de flesta barnen provar sig fram och 
utforskar innan de ber om hjälp och i sista hand vänder de sig till pedagogen. Om problem uppstår runt 
en spelapp löser barnen detta ofta själva genom att någon av de som sitter bredvid hjälper till, verbalt 
eller genom handling. Då undersökningen utfördes på olika förskolor med olika mycket tillgänglighet 
till surfplattan kunde vi se en fördel med att den alltid var tillgänglig. Vi tror att om surfplattan blir en 
naturlig del av miljön så lär sig barnen att vänta på sin tur precis som vid andra material t.ex. gungan. 
Kanske så blir det, precis som med andra signalstarka material, någon form av turtagning. 
Pedagogerna runt barnen behöver se ett samband mellan tekniken, pedagogiken och olika ämnen men 
viktigast i nuläget är en positiv, avslappnad inställning till den nya tekniken. 

Fortsatt forskning 
 
Vi har i vår studie upptäckt att barnen som har haft surfplattan mer tillgänglig under en längre tid har 
ett mer avslappnat förhållande till den. Detta gör att vi blir nyfikna på hur det ser ut om några år på de 
förskolor som introducerat surfplattan i verksamheten nu. Det skulle även vara intressant att göra en 
studie där pedagogernas kunskap och tankar om surfplattan stod i fokus. 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1. Matris över frågeställningar och spelappar. 
 
 

1"3$år Hur integrerar och Hur anv�nds surfplattan/ surfplattan som material?  �lder 
samspelar barnen? den pedagogiska miljön?

Kalle Kunskap F�rskolan

LEGO App4+

Toca Tea Party

Zoola Djur 

samtliga
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Bilaga 2. Missivbrev 
 
Till vårdnadshavare på förskolan XXX 

Hej 
Jag heter XXX och läser den sista och sjunde terminen på Lärarprogrammet, Förskoledidaktik: 
Barnskötare till förskollärare, på Stockholms universitet. Inom ramen för denna utbildning kommer 
jag i denna delkurs, Självständigt arbete inom Förskoledidaktik, att göra en undersökning och skriva 
ett examensarbete om Ipad i förskolan. 

Mitt intresse för barns möten med och användning av digitala tekniker och redskap har väckts under 
de senaste åren och därför vill jag titta närmare på detta i mitt arbete. Syftet med min studie är att 
undersöka vad som händer med barns kommunikation, samspel och lärande i mötet med Ipaden på 
förskolan. Detta kommer jag att göra med hjälp av ett flertal observationer där jag antecknar och 
skriver ner vad som sker när Ipaden används i barngruppen. Observationerna kommer jag att påbörja 
under v.6. Barnens deltagande i observationerna är anonyma och inga personuppgifter kommer att 
avslöjas. Insamlat material är endast till för denna studie och kommer enbart att användas av mig för 
analys. 
Som vårdnadshavare har du rätt att bestämma över ditt barns medverkan i denna studie. Du kan också 
välja att avbryta barnets deltagande i studien när som helst. Meddela mig om du ej önskar att ditt barn 
deltar i studien via nedanstående mail eller via telefon. Om barnet ej vill delta under 
observationstillfället kommer jag att ta hänsyn till detta. 

Är det någon som inte vill att just ert barn skall ingå i denna studie, eller om du har ytterligare frågor 
var vänlig och kontakta mig via mail, XXX@su.se  

Med vänlig hälsning 

XXX 
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Bilaga 3. Stapeldiagram över valda spelappar efter ålder. 
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Bilaga 4. Spaltdokumentation vid transkribering från film.  

 
 

Namn: Gör: Säger: Kroppsspråk: Valt6spel: Händelser6på6skärmen:6

 
 
 
 
 



36 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholms University/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


