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Sammanfattning 

 

Enligt statens medieråd (2013) lever dagens barn med digitala verktyg som en helt naturlig 

del av sin vardag. Majoriteten av 3-åringarna (55 procent) har använt internet och bland 6-

åringarna är det hela 87 procent som använder internet. När jag läser statistiken från statens 

medieråd och ser det stora antalet barn som använder sig av digitala verktyg i sin vardag så får 

det mig att funderar över hur barnen använder digitala verktyg i skolan. Det finns en del 

forskning om barn och datorer i skolan, men jag vill försöka se om surfplattan som är ett 

relativt enkelt redskap att använda, kan vara till fördel för barnen i inlärningssituationer.  

Syftet med studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv försöka förstå barns organisation och 

användning av surfplattan. Särskilt intresse riktas mot barnens deltagande i relation till 

aktiviteter där surfplattan används. De barn som ingår i studien är 6-7 år och går i 

förskoleklass/åk1. Som metod har videokamera använts för att dokumentera användningen av 

surfplattan, det deltagande och det positioneringsarbete barnen i interaktion med varandra gör. 

I resultatet ser jag att barnen lägger stort värde i vilken position man har vid de olika 

speltillfällena. Har man den position som, Ljung-Djärf (2004) i sin avhandling kallar 

ägarpositionen, så är man den som får styra användandet av surfplattan. Blir man istället 

tilldelad rollen som deltagare eller åskådare så får man oftast finna sig i att ha tämligen lite att 

säga till om. Barnen är positiva till att arbeta med surfplattan och jag tycker mig kunna se att 

ett spontant lärande sker mellan barnen när de arbetar tillsammans. 
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1. Inledning 

 

I läroplanen (Lgr11) betonas idag vikten av, att kunna samarbeta och kommunicera, att kunna 

orientera sig i det stora informationsflöde som finns och att kunna söka och värdera 

information. Detta förutsätter att skolan har tillgång till digital teknik och redan i 1980 års 

läroplan för grundskolan skrevs datalära in som ett huvudmoment i kursplanen. 

Introduktionen av datorer och informationsteknik i skolan har pågått i nära trettio år. Sedan 

1994 har det hänt mycket i utvecklingen och staten har genomfört ett stort antal kampanjer. 

Idag betonas att IKT (informations och kommunikationsteknik)ska utgöra en drivande kraft 

för att utveckla skolan. Läraren ska lämna sin gamla roll och bli handledare och inspirera 

eleverna i deras lärande. Att lära eleverna att lära är en av skolans huvuduppgifter (skolverket, 

2013). Strandberg (2009) anser att i en framgångsrik lärmiljö behövs många interaktionella 

aktiviteter och att de bör utvecklas på våra förskolor och skolor.  

 

I skolportens artikelserie för utvecklingsarbete i skolan nummer 3/2012 skriver Aglassinger, 

U. Strindholm, S. Kallin, E-M. Rudnik Norling, C. hur surfplattan kan stödja lärandet i 

förskolan. I artikeln redogörs för observationer av barn och pedagoger och deras användning 

av ipaden. De tittade särskilt efter vilket lärande som skedde, barnens och pedagogernas 

samspel och de diskussioner som arbetet med ipads väckte. Resultatet visade att det är viktigt 

att barnen har stöd av en pedagog när de arbetar med ipaden. En pedagog som plockar upp 

barnens tankar och leder diskussionen framåt om det behövs och ställer frågor och utmanar 

barnens tänkande. Rapporten nämner också att i samverkan med en god pedagog och en aktiv 

barngrupp kunde en till synes ganska dålig app. bli en del av en lysande lärsituation. 

Jag anser att samspelet mellan barnen i olika lärsituationer är viktig och ju fler lärmiljöer och 

verktyg vi erbjuder eleverna dess bättre.   

Ljung-Djärf (2004) skriver att i forskning framträder bilden av datorn som en samlingsplats 

där samarbete, kommunikation och interaktion mellan barnen inte bara erbjuds, utan också är 

ständigt närvarande. Barnen beskrivs vara engagerade i turtagande och att undervisa och 

hjälpa varandra runt datorn. Studien visar också att det är mer vanligt att barnen 

kommunicerar med varandra och samarbetar vid datorn än vid andra aktiviteter (ibid).  

 

I Skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan (skolverket, 2013) kan 

man läsa att tillgången till datorer har ökat kraftigt i den svenska skolan. Idag har nästan alla 

lärare i gymnasieskolan och tre av fyra lärare i grundskolan tillgång till egen dator. Elevernas 
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tillgång till datorer har också fördubblats sedan 2008. Samtidigt är kompetensbehovet stort, 

inte minst när det gäller kunskap om nätkränkningar och att använda datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel enligt rapporten.   

 

Statens medieråd är en statlig myndighet med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna 

medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. De har tagit fram en handbok, 

som heter, Expert på medier, digitalkompetens i läroplanen Lgr11. I inledningen står det att 

information och kommunikation har fått en framskjutande plats i Lgr11. I stället för att vara 

ett enskilt ämne, genomsyrar det nu en stor del av kursplanerna. Ett nyckelbegrepp är digital 

kompetens, som omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för 

att klara sig i dagens kunskapssamhälle (statens medieråd, 2013). 

 

I Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande 

(2006) ingår digital kompetens som lika viktig som språk, läs- och skrivkunnighet och 

matematiska färdigheter.  I ett pressmedelande från Europeiska unionens råd den 15 februari 

2013 i Bryssel var en av punkterna som diskuterades, att investera i utbildning, 

medlemsstaterna uppmanas att maximera IKT- stött lärande och tillgången till öppna 

utbildningsresurser av hög kvalitet (regeringen, 2013).  

Mot denna bakgrund, blir det av vikt, anser jag, att studera barns användning av surfplattor i 

skolan, särskilt intresse riktas mot barnens deltagande och samspel i aktiviteter där surfplattor 

används.  
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2. Bakgrund 
 

Nedan redovisas studiens teoretiska ramverk där tidigare forskning om datoranvändning i 

skola belyses. Barns lärande, deltagande och interaktion behandlas också i detta kapitel. 

 

2.1 Tidigare forskning om datoranvändande i skola och förskola 

De digitala verktygen har haft en snabb utveckling de senaste tjugo åren och skolan har fått 

till uppgift att förbereda barn och ungdomar med den nya tekniken. Riis (2000) skriver att den 

första motion i Sveriges riksdag som handlade om att introducera datorteknik i skolan lades 

fram i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet fick skolöverstyrelsen i uppdrag att 

inleda försöksverksamhet med datorn i skolan. Studien visade att det var möjligt att använda 

datorer i skolan och man slår också fast att datorer behövs i gymnasieskolan men inte i 

grundskolan. I 1980 års läroplan för grundskolan skrevs datalära in som ett huvudmoment i 

kursplanen för matematik på högstadiet. En hårdvarusatsning under mitten av 1980-talet 

följdes av en mjukvarusatsning. Lärarna behöver inte bara kunna använda datorn praktiskt 

utan de behöver även veta när de ska använda den, till vad och varför.  

 

1994 fick skolverket i uppgift att utveckla och ansvara för ett svenskt skoldatanät. Nu 

använder sig de flesta skolor/förskolor av datorer i sin verksamhet och i olika undersökningar 

som Ljung-Djärf (2004) skriver om i Spelet vid datorn, framträder bilden av datorn som en 

samlingsplats, där samarbete, kommunikation och interaktion mellan barnen inte bara erbjuds 

utan också ständigt äger rum. Samarbetet vid datorn beskrivs både som målinriktat och som 

effektivt och konstruktivt. Barnen beskrivs vara engagerade i turtagandet och i att undervisa 

varandra runt datorn.  

 

Alexandersson, Linderoth, Lindö, R (2001) skriver i boken bland barn och datorer att när 

man observerat barns samspel i grupp så är det slående att den konkurrenssituation, som 

ibland observeras mellan barnen i andra situationer som t.ex. hur barnen jämför hur långt de 

har kommit i sina böcker, verkar fullständigt bortblåst när barnen arbetar tillsammans vid 

datorn. 

Kjällander (2011) uttrycker i sin avhandling, hur elever kommunicerar och skapar mening när 

de använder digitala verktyg. Hon menar att eleverna självmant samarbetar och tar ett 
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gemensamt ansvar för de uppgifter de arbetar med. Kjällander beskriver också hur lärare och 

elever skapar sitt digitala material, hur elever samarbetar och lär sig inte bara via text och 

språk utan även via ljud, bilder, animeringar, symboler och färger; samt hur elever skapar 

egna parallella lärvägar beroende på sina egna intressen. Säljö (2000) skriver om alla de 

fysiska redskap – artefakter – som vår vardag är fylld av. Han menar att en konsekvens av den 

nya utvecklingen är att lärande i stor utsträckning kommer att handla om att lära sig behärska 

den nya tekniken i dess olika former. Men han anser att det är i interaktion mellan människor 

som kunskaper och färdigheter får liv. Klerfelt (2007) menar att när barn sitter tillsammans 

runt datorn med kamrater och pedagoger så påvisas olika former av interaktion. Hon ser i sin 

studie att it används för att stödja samarbete, kommunikation och kreativitet. 

Ljung-Djärf (2004) påvisar tre olika positioner runt datorn, benämnda ägare-, deltagare- och 

åskådarpositionen och att det med dem följer ett visst handlingsutrymme inkluderande vissa 

rättigheter, skyldigheter och förväntningar.  

 

Det är inte all forskning som är positiv till hur de digitala verktygen används idag utan ett 

flertal forskare påvisar ett behov av att titta på om det verkligen finns belägg för förbättrade 

skolresultat. Sonia Livingston (2012), professor med stort forskningsintresse för barn och 

digitala medier, skriver i en artikel med fokus på IT-utveckling att det finns behov för kritisk 

analys av alla påståenden om att IT förändrar utbildning. Även om lärare, elever och föräldrar 

tror att digitala medier bidrar till att förbättra skolresultaten finns det få oberoende 

utvärderingar som jämför utbildningsmiljöer med respektive utan IT. Hon menar att de som 

existerar är ganska dubbeltydiga i sina slutsatser. 

Gärdenfors (2010) skriver att det finns en naiv tro på att bara det finns många datorer i skolan 

så kommer de flesta av skolans problem att lösa sig. Men han menar att det inte räcker med att 

det finns en massa datorer i skolorna utan datorerna måste kunna användas på ett vettigt sätt. 

Gärdenfors förslag till skolan är att använda it för att öka motivation och förståelse. Han 

menar att datorerna har en stor pedagogisk potential som tyvärr är väldigt dåligt utnyttjad 

(Skolverket, 2011). 
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2.2 Interaktion i pedagogiska sammanhang 

 

Lindblad, Sahlström (2001) menar att när man studerar interaktion i pedagogiska 

sammanhang så är det nödvändigt att studera verksamheten ”inifrån” och på ett sätt som 

lyckas fånga dess karaktär på en konkret nivå. De skriver att i ett sociokulturellt perspektiv 

utgår man från att människor och institutioners kunskap skapas och upprätthålls genom 

interaktion som sker i specifika kulturella och historiska sammanhang. Interaktion ses som en 

grundläggande sociala handling där människor förhåller sig till andra människors handlingar 

och på så sätt byggs sociala relationer och strukturer. Enligt Lindblad och Sahlström är det 

genom våra handlingar i vardagslivet vi bygger interaktionsmönster som regler och normer 

för sociala sammanhang. Det viktigasta sättet enligt dem när man konstruera de regler och 

normer som är relevanta i våra vardagsliv är den mellanmänskliga interaktion, ansikte mot 

ansikte.   

Melander, Sahlström (2010) refererar till Goodwin som menar att interaktionen mellan 

människor inte enbart framträder i deras handlingar utan också i det sammanhang som dessa 

handlingar utförs och tolkas i. För att utföra sociala handlingar räcker det inte med att en 

individ utför en handling utan det krävs också en mottagare som kan känna igen formen och 

karaktären på det som händer.  Det sociala samspelet uppstår när den mottagande parten i 

interaktion svarar inte bara med en egen handling utan med en handling som är kopplad till 

det någon annan just har gjort. Goodwin beskriver också hur kroppens olika positioner har en 

betydande påverkan på samspelet mellan människor. Hur vi positionerar oss i de olika 

handlingarna, vilka gester och kroppsliga uttryck som görs.   

 

Klerfelt (2007) ser kunskapsbildning som en interaktiv process, där människor genom aktivt 

deltagande konstruerar och erövrar kunskap. Hon beskriver platsen vid datorn som en plats 

för intensiv interaktion. I sin studie kan hon se att pedagogerna inte bara använder ord, utan 

även olika former av gester när de samtalar med barnen vid datorn.  
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2.3 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

Nedan behandlas lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv vilket är den teori som ligger till 

grund för syn på lärandet i den här studien. 

 

Det finns olika teorier kring barn och lärande. I den här studien ses lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket innebär en teori som menar att vi människor lär oss nya saker 

hela tiden i många olika sammanhang och i samspel med andra. Dysthe (2003) menar att det 

är genom att lyssna, härma och samtala som barnet får de kunskaper och färdigheter som är 

betydelsefulla i den kultur de befinner sig i.  

Enligt ett sociokulturellt perspektiv så är kommunikation mellan människor en förutsättning 

för lärande. Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) teori ligger till grund för eller 

har varit en inspirationskälla till de flesta sociokulturella teorier där kommunikation fått en 

avgörande roll. Williams (2006) menar att i ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom 

interaktion, det generella antagandet är att den mer kunnige i ett sociokulturellt hänseende 

vägleder eller stöttar den som är mindre kunnig i den aktuella praktiken(s.47)  

Williams (2006) skriver om Vygotskij term den proximala utvecklingszonen, skillnaden 

mellan vad barn lär sig på egen hand och vad de lär med hjälp av någon annan. Vygotskij 

menade att barnet endast tar det steg som de är redo för. Det steg som barnet kan ta 

tillsammans med en som kan, när man ännu inte kan själv och enligt Williams (2006) startar 

alltid något slags samspel när barn möts och att samspelet kan bli utgångspunkten för ett 

konstruktivt samlärande.  

 

Säljö (2000) skriver om utvecklingszonen att det är den mer kompetente som vägleder den 

mindre kompetente. Han anser också att vårt sätt att se och uppfatta omvärlden är en produkt 

av interaktion mellan människor och att kunskap kommer utifrån och individen blir delaktig i 

den genom argumentation och meningsutbyte. Språk och kommunikation är centralt för 

mänskligt lärande. Gärdenfors (2010) menar att vardagligt lärande är en väsentlig del av den 

kultur vi lever i. Vi föds med en naturlig vilja att lära och att vår motivation kommer inifrån. 

Han anser också att det mesta av vårt lärande sker utan ansträngning och att vi ibland inte ens 

märker att vi lär oss.  
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Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson(2000) skriver i sin forskningsöversikt om barns 

samlärande, då barnet samarbetar med vuxna eller mer kunniga kamrater kan detta bidra till 

att barn konstruerar kunskap tillsammans, medan de samspelar med varandra (s.24).  

De skriver också att när barn lär av varandra så är inte de yttre förutsättningarna tvingande 

utan vill någon utav barnen inte vara med längre så kan de välja att gå därifrån. Ett spontant 

lärande uppstår där barn lär och tar efter varandra och ser man sedan lärande i ett större 

perspektiv så blir enligt Williams et al.(2000) barns erfarenheter och de olika kompetenser de 

besitter, kunskap.  

Mellander, Sahlström (2010) menar att lärande i första hand är något som deltagare i 

interaktion gör genom konkreta handlingar som är orienterade mot förändring. 

 

2.4 Positioner enligt Ljung-Djärf 
 

Ljung-Djärf (2004)  har i sin avhandling, Spelet runt datorn, definierat tre positioner som hon 

kallar ägare, deltagare och åskådare. Ljung-Djärf beskriver ägaren, som den som kontrollerar 

mus och tangentbord. Men det krävs oftast också en verbal markering som t.ex. att nu är det 

min tur att spela, jag har fått lov. Ägaren är den som bestämmer över vad som ska hända på 

skärmen och vem utav de andra barnen som får komma med idéer och förslag. Ägaren kan då 

välja på att acceptera, avvisa eller ignorera förslagen. Ägaren har också viss rätt att bestämma 

över vem som ska få efterträda som ny ägare till datorn.  

Deltagaren är de barn som sitter bredvid ägaren och genom att använda sig av en bedjande 

och frågande framtoning så kan idéerna och förslagen accepteras av ägaren. Deltagaren kan få 

styra musen och hjälpa till att lösa problem som uppstår. Som deltagare kan du bli beskylld 

för de eventuella misstag som görs och ägaren är den som bestämmer om man fortfarande är 

deltagare eller förpassas till åskådarbänken.  

Åskådare är de barn som håller sig i närheten av datorn men deltar inte i spelandet. Det kan 

vara en plats man väljer för att få möjlighet att lära sig spelet eller att vänta på sin tur. Men det 

kan också vara en plats du tilldelas av ägaren.  

 

I relation till mitt syfte att försöka förstå barns samspel och deltagande i aktiviteter där 

surfplattan används så funderar jag över om de positionerna som framträder i Ljung-Djärf 

avhandling även finns med i de aktiviteter jag observerat i mitt arbete med surfplattan. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande studie är att försöka förstå hur tio barn på 6-7 år använder surfplattor 

i skolan, särskilt intresse riktas mot barns deltagande och samspel i aktiviteter där surfplattan 

ingår.  

 

 

3.1 Följande frågeställningar har preciserats: 
 

Hur organiseras barnens deltagande i aktiviteter där surfplattan används? 

Hur samspelar och positionerar sig barnen i aktiviteter där surfplattan används? 
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3.2 Centrala begrepp 
 

Nedan definieras olika begrepp som används i uppsatsen som surfplatta, ipad, app. och IKT. 

 

Surfplatta - pekdator med avancerade funktioner och uppkoppling mot internet via trådlöst 

nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattor används för bl.a. surfing på nätet (där av 

namnet), hantering av e-post, spel, musik och film samt läsning av e-böcker, tidningar och 

tidskrifter. Surfplattans framsida har en tryckkänslig skärm, en s.k. pekskärm, med 

bakgrundsbelysning (Ne, 2013). 

 

Ipad - en surfplatta, dvs. en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig skärm och avancerade 

funktioner, lanserad 2010 av Apple (Ne, 2013). 

 

App.- förkortning av ordet applikation, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett 

för en viss tillämpning i praktiskt arbete (Ne, 2013). 

 

IKT - förkortning för informations- och kommunikationsteknik (Ne, 2013). 
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4. Metod 
 

Nedan beskrivs de metoder som används i studien samt urval, upplägg och genomförande. 

Det finns också ett stycke med etiska aspekter. 

 

Syftet med studien är att försöka se hur barnen organiserar deltagandet, samspelar och 

positionerar sig i aktiviteter där surfplattan används. Data har samlats in genom observationer 

för att försöka besvara syfte och frågeställning. 

Kylén (2004) anser att observationer är den mest grundläggande metoden för att få en 

beskrivning av det som händer just nu. I denna studie så har videokamera används under alla 

observationstillfällen och det har också gjorts fältanteckningar under hela tiden.  

Fältanteckningar är viktigta enligt Bryman (2011) eftersom människans minne inte är helt 

pålitligt. Man bör då skriva ner sina intryck så snabbt som möjligt medan man observerar och 

anteckningarna ska vara förhållandevis detaljerade. De är sedan ett bra hjälpmedel när den 

utförligare texten skrivs.  

 

Enligt Kylén så kan inte observationen förklara det som händer, utan det är observatören som 

med sin erfarenhet som försöker förstå samband eller se vad vissa beteenden leder till. Kylén 

menar att om flera personer observera samma händelse så är det inte säkert att de sett samma 

sak, utan varje person ser det med ”egna ögon” och att en väl strukturerad observation ger mer 

tillförlitlig data medan en mindre strukturerad observation ger en mer nyanserad bild. Lökken, 

Söbstad (1995) skriver att när man använder filmkamera så har man kvar så mycket av 

händelsen som möjligt, inte bara det som man kommer ihåg för stunden och genom sina 

anteckningar. Utan inspelningen gör det möjligt att titta tillbaka på situationen flera gånger 

och kanske upptäcka något nytt och intressant man inte sett tidigare.  

Björndal (2005) nämner minst fem faktorer som kan tänkas vara av betydelse för i vilken 

utsträckning observationerna färgas av observatören. Hur synlig är observatören? Hur pass 

känslig är den situation och det samspel som observeras? Vilken grad av tillit har de som 

observeras till observatören? Hur starkt uppmärksammas samspelet? Hur pass vana är de 

observerade vid att det finns en observatör närvarande?  
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Sparrman (2003) menar att observatören själv skapar sin data genom att göra valet att 

fokusera blicken på det som händer framför kameran just vid det filmtillfället. Observatörens 

val påverkas också av yttre förutsättningar som miljö och de aktiviteter som försiggår. 

Sparrman skriver om den akademiskt analytiska blicken som bör vara kritisk i analysarbetet, 

både när man tittar på filmandet, det som filmats och det inspelade resultatet. 

 

4.1 Urval 
 

Jag har valt att göra min studie på en kommunal skola i en förskolleklass/åk.1 på en liten ort i 

mellan Sverige. Eleverna har tillgång till datorer i varje klassrum men ingen har tillgång till 

surfplatta i skolan. Det är lika många flickor som pojkar i gruppen och alla har mer eller 

mindre vana att använda sig av surfplattor. Några har egna surfplattor hemma eller så känner 

de någon som har en som de får använda ibland. Föräldrarna i förskoleklass/åk.1 har fått 

information och det har sedan kunnat göra ett val om deras barn får vara med i studien. De 

flesta av barnen har fritidsverksamhet på eftermiddagarna så det har gjort det möjligt att göra 

observationer både på för- och eftermiddag. 

 

4.2 Genomförande  
 

För att kunna genomföra studien så lånade pedagogerna en surfplatta som de och barnen har 

haft tillgång till under våren. När valet av metod var bestämt så observerades elever vid ett 

flertal tillfällen när de arbetade tillsammans med surfplattan.  Det gjordes fältanteckningar 

både under och efter observationstillfällena och de har varit till stor nytta när arbetet 

sammanställts. Barnen blev alltid tillfrågade innan de blev filmade så de har varit medvetna 

om att de är iakttagna. Ibland kom fokus mer på kameran än på surfplattan. Eftersom kameran 

är synlig för barnen så har det säkert påverkat dem i vissa filmsituationer men pedagogen har 

försökt att vara så neutral som möjligt och inte lagt sig i barnens arbete.  

I resultatkapitelet är av etiska skäl inte några bilder med, utan handlingarna beskrivs i text.  
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4.3 Etiska aspekter 
 

När man observerar barn är det flera etiska principer att ta hänsyn till. Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer är fyra huvudkrav. Informationskravet – forskaren ska 

informera de berörda om syftet med forskningen och att deltagandet är frivilligt.  

Samtyckeskravet – forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarens samtycke, dessutom 

inhämta samtycke från förälder eller vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år.  

Konfidentialitetskravet – personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet – uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningens ändamål.  

 

Gällande informationskravet så har information lämnats till barn och föräldrar om att jag 

skriver ett examensarbete om vad som sker i mötet mellan barnet och surfplattan. Föräldrarna 

har fått skrivit på att de samtycker, enligt samtyckeskravet och de har fått information om att 

det inte är något enskilt barn som kommer att studeras utan det är aktiviteten kring surfplattan 

som iakttas. Allt material som samlas in kommer bara att ses av mig och redovisas anonymt, 

konfidentialitetskravet och enligt nyttjandekravet kommer materialet endast användas i denna 

studie och raderas när arbetet är slutfört.  
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5. Resultat och analys 

 

I resultatdelen beskrivs tre filmsekvenser som jag anser relevant för studien. Jag har vid 

analys av dessa utgått från de olika positioner som Ljung-Djärf (2004) påvisat i sin 

avhandling, då de känns tillämpliga även i denna studie. När transkriptionen skrivits har (( )) 

använts för att beskriva vad barnen gör, det som sägs skrivs i text ibland före och ibland efter 

handling.  

 

5.1 Filmsekvens 1 
 

Sofie, Jessica och Sara sitter lutade över surfplattan med huvudena tätt ihop. Surfplattan ligger 

på ett bord i köket i förskoleklass/fritids lokal. Bordet som det sitter runt står centralt i 

rummet, så det är flera andra barn och vuxna som passerar när de arbetar tillsammans. Det 

verkar inte störa dem nämnvärt utan de fokuserar på surfplattan. Flickorna arbetar intensivt 

och tar i varandras händer och räknar högt. 

Jessica och Sara spelar bingo, spelet går ut på att lösa matteuppgifter och har man rätt så får 

man en blomma på bingobrickan. Sofie sitter bredvid, men är med i diskussionerna. Flickorna 

diskuterar och hjälper varandra att räkna. De räknar på varandras fingrar och kommenterar 

olika möjligheter.  

 

1    Jessica      det är din tur 5+3.  

2    Jessica      (( tittar på Sara och fnissar lite retfullt)) 

3    Sara          ((tvekar lite med svaret)) det bliiir        

4    Jessica      jag vet ja… 

5    Sara          fyra 

6    Jessica      (( böjer sig fram över bordet mot Sara)) åtta 

7    Sofie         åtta 

8    Sara          (( markerar siffran åtta )) 

9    Sofie         bra Sara 

10  Jessica      det är bara för att jag hjälpte hon 
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5.2 Analys av filmsekvens 1 
 

När Jessica böjer sig fram (rad 6) så ser det ut som att hon tänker viska svaret till Sara men 

hon säger högt, åtta, så att vi andra hör. Sofie som sitter bredvid berömmer Sara. Då svarar 

Jessica (rad10) att det blev rätt bara för att hon hjälpte Sara.  

Flickorna spelar bingo tillsammans, men Jessica styr över vilka val Sara ska göra och hon 

säger sedan vid flera tillfällen det rätta svaret innan Sara hinner tänka efter. Sofie deltar 

genom att hjälpa de andra två att räkna på fingrarna och komma med uppmuntrande 

kommentarer. Sofie inväntar sin tur att få spela och säger när Sara får bingo att nu vill jag 

spela mot dig.  

Det är Jessica som styr spelet trots att de spelar ett bingospel tillsammans hon och Sara. Sofie 

är åskådare men har mer utav en deltagares roll. Deltagaren är enligt Ljung-Djärf de barn som 

sitter bredvid ägaren och genom att använda sig av en bedjande och frågande framtoning kan 

få idéer och förslag accepterad. Deltagaren kan också få hjälpa till att lösa problem som 

uppstår.  

Sofie får komma med förslag och hjälpa de andra två att räkna. Hon är med i diskussionerna 

som blir och samtidigt som Jessica och Sofie ser ut att styra över Sara så tycker jag mig se att 

det sker ett lärande. De hjälper varandra och ger varandra uppmuntrande kommentarer. De 

räknar högt tillsammans och pekar på sina egna och varandras fingrar.  

 

Det positiva samspel som sker mellan flickorna känns lärorikt och som Williams et al.(2000) 

skriver, så kan ett spontant lärande uppstå där barn lär och tar efter varandra och ser man 

sedan lärande i ett större perspektiv så blir enligt Williams et al.(2000) barns erfarenheter och 

de olika kompetenser de besitter, kunskap.  
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5.3 Filmsekvens 2 
 

Anna och Fia sitter tätt tillsammans i en soffa, det är fler barn i rummet som arbetar vid en 

dator.  Anna har surfplattan i knät och det är hon som pekar på skärmen. Fia försöker att få 

peka hon också men Anna skjuter undan hennes hand hela tiden. De säger inte mycket utan 

jobbar i tystnad med ett bokstavsspel. Anna suckar lite när Fia försöker. När inte Anna 

kommer på hur hon ska göra så frågar hon pedagogen:  

 

1    Anna          vet du nått? Vet du nått, vad jag kan skriva? 

2    Pedagog     men jag tycker det ser ut som att Fia har en massa förslag. 

3    Anna          ((sträcker fram plattan mot Fia och hon får försöka))  

4    Anna, Fia   ((turas om att peka))  

5    Anna           jag fick ett 

6    Fia              det och det 

7    Fia               nej 

8    Anna           ((tar tag i Fias hand och hjälper henne att peka på skärmen)) 

                      9    Fia             ((lutar sig över plattan)) 

10  Anna          vad gör du ((skjuter bort Fias hand))             

11  Anna          (( pekar på skärmen)) ja  

12  Fia              yes 

13  Fia              ((lutar sig tillbaka mot soffan)) 

14  Anna           ja nu är det din… skriv nu Fia (( skjuter över plattan i Fias knä))  

15  Fia               ((pekar på plattan)) 

16  Anna           ((drar tillbaka plattan till sitt knä)) 
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5.4 Analys av filmsekvens 2 
 

På (rad 4) när flickorna kommer framåt i spelet så blir båda glada, de hjälper varandra och Fia 

blir på det viset mer engagerad. Klerfelt(2007) redogör för hur barn lär av varandra också 

genom att sitta bredvid. Fia lutar sig fram över plattan och är med och pekar på den. Det blir 

inte rätt, så Anna tar över och här är det tydligt att det är Anna som är den som bestämmer och 

Fia är deltagare och finner sig i hennes beslut. Enligt Ljung-Djärfs avhandlingen är ägaren 

den som kontrollerar mus och tangentbord och är den som bestämmer över vad som ska hända 

på skärmen och vem som får komma med idéer och förslag. Deltagaren är de barn som sitter 

bredvid ägaren och genom att använda sig av en bedjande och frågande framtoning så kan 

idéerna och förslagen accepteras av ägaren. Anna är den som har ägarpositionen, hon 

bestämmer när Fia får delta. (rad10) När Anna skjuter undan Fias händer och undrar vad hon 

gör, sitter fortfarande Fia vänd mot Anna och försöker trycka på skärmen igen men Anna 

skjuter undan hennes händer på nytt. (rad13) Fia gör inget fler försök just då, utan lutar sig 

bakåt i soffan. Goodwin (2010) beskriver hur kroppens olika positioner har en betydande 

påverkan på samspelet mellan människor. När Fia inte har händerna direkt på plattan utan 

lutar sig tillbaka får hon tillåtelse av Anna att försöka igen.    

Fia försöker vid flera tillfällen att peka på plattan men hon ser ut att finna sig i att det är Anna 

som ”äger” plattan vid det här speltillfället. Fia deltar när hon får tillåtelse. 

 

Som Williams et al.(2000) skriver, när barn lär av varandra så kan de välja att gå därifrån, det 

är ingen pedagog som ber dem sitta kvar. Fia väljer själv att sitta kvar som deltagare och jag 

undra om det är för att få möjlighet att ta över surfplattan efter Anna, eller kanske väntar hon 

på att Anna ska byta app. så hon får chans att vara med och spela. Det är kanske en rimlig 

tolkning eftersom Anna väljer att byta app. efter några minuters spelande. Då bjuder Anna in 

Fia på ett helt annat sätt. Det ser ut som att Fia är den som spelat tidigare och får då möjlighet 

att vara den som pekar på skärmen.  
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5.5 Filmsekvens 3 
 

Fem barn sitter i en soffa som är placerad längst inne i ett rum i förskoleklass/fritids lokaler. 

De spelar ett spel tillsammans på surfplattan. Det är fler barn i rummet som ritar och pysslar. 

Uppgiften i spelet är att ordna ett kalas, man får göra en tårta och pynta med vimplar och 

belysning m.m. Alla som sitter runt surfplattan är engagerade och kommer med förslag till hur 

de ska göra. 

  

1 Mats                ((har surfplattan i knät)) 

2 Magnus, Ester ((sitter på varsin sida om Mats))  

3 Oskar, Jesper   ((sitter längst ut på soffan)) 

4  Jesper           ((ligger till och från på ryggstödet bakom Mats och kliar 

honom i håret))  

5 Magnus           ((sträcker ut armen mot Oskar och han lutar sig mot den)) 

6 Mats            ((pekar på plattan och pratar med spelet)) snark, jag vill inte 

lyssna på dig längre babbelkuse 

7 Oskar               ((säger till spelet)) babbelapa   

8 Jesper               du har inte målat vimplar 

9 Magnus           ((försöker peka på plattan)) 

10 Mats                ((skjuter undan handen))                

11 Jesper              du har inte tänt lysen heller                

12 Ester                dom där tycker jag är coolast 

13 Oskar               gör varannan 

 

Flera av barnen kommer med olika förslag som stjärnor, ränder, svärd 

  

14 Magnus              ränder 

15 Mats                   ((pekar på Magnus)) det får du bestämma 

16 Magnus              ränder 

17 Mats                   den 

18 Magnus              mm 

19 Mats                   okey 
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Barnen spelar vidare och diskuterar intensivt med varandra om hur man ska lösa de olika 

uppgifterna. Efter ca 7 minuter reser sig Ester och går iväg. 

 

20 Ester                ((reser sig och går iväg)) 

21 Magnus          ((ramlar självmant ner på golvet)) jag kan inte komma upp 

22 Magnus            jag kan inte komma upp, ja ((går iväg)) 

23 Oskar               ((flyttar sig närmare)) 

24 Jesper               ((flyttar sig närmare)) 

25 Oskar                ((tittar på pedagogen)) får jag spela på ipaden efter Mats          

26 Mats               ((snurrar och vrider på surfplattan)) det går inte att knäppa 

på ipaden 

27 Oskar                ((går iväg)) 

28 Mats            nä jag vill inte spela nå mer ((han går iväg med surfplattan)) 

29 Jesper                ((tittar på pedagogen)) kan jag få spela på ipaden  

30 Mats                  ((lägger surfplattan i Jespers knä)) 

31 Oskar                 Jesper jag frågade faktiskt före dig 

32 Ester                  ((kommer tillbaka och sätter sig bredvid Jesper)) 

 

 

5.6 Analys av filmsekvens 3 
 

Alla fem barnen är koncentrerade, de kommenterar och diskuterar det som sägs på spelet.(rad 

6) Mats bestämmer när Magnus får göra val och han pekar ofta på plattan. Det är bara ibland 

som Mats skjuter undan hans händer.(rad 10) Ester rör inte plattan på hela tiden fast hon sitter 

lika nära den som Magnus. Hon säger istället till pojkarna att de ska försöka igen, när de 

stöter på problem.(rad 11-12) Magnus och Ester tittar flera gånger in i kameran men de säger 

inget utan tittar tillbaka på surfplattan.  

Efter ca 7 minuters spelande går Ester iväg och Magnus ”ramlar” självmant ner på golvet och 

går där ifrån. Är det för att få uppmärksamhet, som han ramlar? I så fall misslyckas det, ingen 

kommenterar när Ester och Magnus går. Snabbt flyttar Oskar och Jesper närmare surfplattan 

och Oskar frågar pedagogen om han får spela.  
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Jag ser de tre positioner ägare, deltagare och åskådare som Ljung-Djärf beskriver väldigt 

tydligt. Mats har ägarpositionen, han är den som bestämmer över vad som ska hända på 

skärmen och vem utav de andra barnen som får komma med idéer och förslag. Han kan då 

välja på att acceptera, avvisa eller ignorera förslagen. Ägaren har också viss rätt att bestämma 

över vem som ska få efterträda som ny ägaren till datorn. Magnus har deltagarpositionen, han 

sitter bredvid ägaren och genom att använda frågande framtoning så kan hans idéer och 

förslag accepteras av ägaren. Han får vid några tillfällen hjälpa till att lösa problem som 

uppstår. De andra tre barnen är åskådare enligt min mening, de påverkar spelet med 

kommentarer då och då men de får inte tillgång till surfplattan utan de får vänta på sin tur. 

Mats väljer att lägga surfplattan i Jespers knä och när sedan Jesper tar över surfplattan så 

ändras hans position från åskådare till ägare och vilken roll Ester får beror nog på om hon blir 

inbjuden av Jesper att delta. Oskar anser sig inte ha spelat fast han suttit med hela tiden och 

diskuterat med de andra.  

Kjällanders (2011) menar i sin avhandling att även de barn som inte är fysiskt aktiva är med 

och samspelar med både tal, ljud och gester. I mina ögon så har alla fem barnen varit aktiv 

och deltagit i arbetet med att ordna kalas, medan de själva verkar anse att det är ägaren som 

spelar. 
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6. Diskussion  

 

Nedan kommer jag analysera min metod och utifrån det redovisade resultatet diskutera och 

försöka tolka det jag sett utifrån mitt syfte och frågeställningar.  

 

 

6.1 Metod diskussion  
 

Efter avslutande observationer så sammanfattades arbetet genom att jag gick igenom alla 

filmer och anteckningar. Jag skrev ner det jag såg så noga som möjligt och sedan 

kompletterade jag med de fältanteckningar jag gjort vid de olika observationstillfällena. Jag 

har tittat och analyserat många korta filmsekvenser och anteckningar och inser att det inte 

finns intresse av allt material utan jag har valt att använda mig av några sekvenser som jag har 

ansett vara relevant för de frågeställningar jag ämnat behandla i studien. Björndal (2005) 

nämner fem faktorer som kan tänkas vara av betydelse för i vilken utsträckning 

observationerna färgas av observatören och jag är medveten om att när jag är synlig som 

observatör så påverkar jag situationen bara genom att sitta med i barngruppen. Barnen är inte 

vana att bli observerade med filmkamera i skolan så de har varit väl medvetna om att jag 

filmat. Några barn har frågat om jag fortfarande filmar och hur länge jag ska filma.  

 

Eftersom jag tittade på barns deltagande och samspel i aktiviteter runt surfplattan så var 

tanken den att pedagogen inte skulle vara delaktig i barnens arbete under 

observationstillfället. Det gjorde kanske barnen lite frågande när de inte fick respons av en 

vuxen. I de eventuella konflikter som uppstod, om t.ex. turordning eller vem som satt på en 

speciell plats så löstes det på olika sätt, ibland av barnen själva och ibland av pedagogen. 

 

Jag anser att jag fått tillräckligt med data för den här studien och att det har varit en fördel för 

mig att jag filmade observationerna. Jag har kunnat titta tillbaka på filmerna ett flertal gånger 

och analysera materialet. Vissa situationer har blivit tydligare när jag sett på dem en andra 

gång. Jag har upptäckt att vid en del av observationstillfällena så är det de barn som sitter som 

deltagare eller åskådare som styr och för spelet framåt. Barnen får då sällan chansen att peka 

på plattan utan de styr verbalt med kommentarer och ljud. Ibland ser och hör jag att de 
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uppmuntrar varandra med positiva kommentarer men de påverkar också varandra med suckar, 

besvikna läten och kommentarer som, nej det är fel, jag kan, gör så här istället.  

 

Eftersom barnens handlingar är det som varit i fokus i studien valde jag medvetet att 

dokumentera detta med videokamera.   

 

6.2 Sammanfattande diskussion 

 

Jag har med min studie försökt se hur barnen samspelar och positionerar sig i aktiviteter där 

surfplattan används. Surfplattan är ett relativt enkelt redskap, barnen behöver varken behärska 

tangentbord eller mus, det gör det möjligt för dem att snabbt komma igång med arbetet. Det är 

lätt att placera plattan så att flera barn kan arbeta tillsammans. Har då barnens olika positioner 

någon betydelse när de samarbetar vid surfplattan? 

Jag kan se de olika positioner som Ljung-Djärv (2004) beskriver vid datorn när jag analyserar 

mitt material. Jag ser ägaren som har surfplattan framför sig eller i knät och är den som både 

kroppsligt och verbalt styr arbetet. Deltagaren, de som sitter bredvid ägaren och kan komma 

med idéer och förslag och får vid vissa tillfällen också hjälpa till att lösa problem som uppstår. 

Åskådaren, de barn som håller sig i närheten av surfplattan. De sitter med, men är inte lika 

aktiv och ibland ser det mest ut som att de sitter och väntar på att de också ska få spela.  

Det är inte så att de som sitter som åskådare är oengagerade i spelet utan vid flera tillfällen är 

de är med och kommenterar det som sker. Men jag anser att det är ägaren som väljer om 

deltagaren och åskådaren ska få möjlighet att påverka eller inte. Kan det vara så att det är de 

barn med redan ”hög status” i gruppen som också har mer att säga till om i dessa situationer.   

 

Melander, Sahlström (2010) refererar till Goodwin som beskriver hur kroppens olika 

positioner har en betydande påverkan på samspelet mellan människor. Hur vi positionerar oss 

i de olika handlingarna, vilka gester och kroppsliga uttryck som görs.  Jag ser att när någon 

sitter och arbetar med surfplattan så kommer det nästan alltid fler barn och sätter sig bredvid, 

nyfikna och intresserade.  Det är oftast den som håller i plattan som pekar, men vid flera 

tillfällen så turas barnen om att peka och tar i varandras händer så att de styr tillsammans. De 

som sitter bredvid är mycket engagerad i spelet och i vissa fall styr de spelet verbalt utan att 

peka på skärmen. Det är sällan längre diskussioner utan de kommunicerar mest med korta 
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fraser och uppmuntrande ord, de pekar och gestikulerar. De tar i varandras händer både när de 

vill ha hjälp men också för att stöta bort.  

Jag ser att barnen ber varandra om hjälp, om någon har spelat förut så frågar de dem. Alla är 

hjälpsamma, de visar och berättar för varandra. Barn och unga som vuxit upp med nätet är 

digitala på ett annat sätt än vuxna, pedagogerna har kanske inte den kunskap som behövs utan 

man frågar en kompis istället.   

Alexandersson et al.(2001) skriver i boken bland barn och datorer att när man observerat 

barns samspel i grupp så är det slående att konkurrensen mellan barnen som ibland observeras 

mellan barnen i andra situationer som t.ex. hur barnen jämför hur långt de har kommit i sina 

böcker, verkar fullständigt bortblåst när barnen arbetar tillsammans vid datorn. Det kanske är 

så att när barnen arbetar vid datorn/surfplattan så upplever de inte aktiviteten som skolarbete 

utan som en lustfylld lek och därför ett viktigt tillfälle för samspel, kommunikation och 

lärande. 

 

Williams et al.(2000) skriver att då barn samarbetar med vuxna eller en mer kunnig kamrat 

kan detta bidra till att barn konstruerar kunskap tillsammans. 

Jag kan se att även om barnen sitter bredvid (åskådare) inspirerar de varandra med tal, gester 

och ljud och genom att sitta flera tillsammans så skapas en kreativ språkutveckling. Barnen är 

positiva till att arbeta med surfplattan och jag tycker mig se att ett spontant lärande sker 

mellan barnen. Ett lärande som känns både lustfyllt och lärorikt och enligt Williams(2006) så 

startar alltid något slags samspel när barn möts och att samspelet kan bli utgångspunkten för 

ett konstruktivt samlärande.  

 

När jag fått tillfälle att observera barnen under oplanerade tillfällen som i barnens spontana 

lek, ser jag att det ofta är samma barn på samma positioner (ägare, deltagare, åskådare) Jag 

har funderat över det och tror att när barnen spelar själv utan inblandning av någon pedagog 

så finns risk att de barn som redan har ”hög status” i gruppen ser det som en självklarhet att ta 

platsen som ägare och de andra barnen finner sig i att det är så.  

Men som Williams et al.(2000) skriver så ska man som pedagog vara medveten om att det 

finns en baksida också då det gäller kamratgrupper och de roller, attityder och positioner som 

där befästs. Det kan finnas barn som blir utfrysta, mobbade och utestängda från gemenskap 

och det är något som är mycket viktigt att tänka på när man organiserar lärande.   

Det finns inte så mycket forskning om barn och surfplattan men det finns många artiklar och 

de som tycker olika om digitala verktyg och om surfplattan i förskola och skola. Jag har pratat 
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med pedagoger som tycker att vi måste följa med i utvecklingen och möta barnen där de är 

och det som intresserar dem, andra pedagoger känner att tekniken tillskrivs för stor betydelse 

och att det är så viktigt med det personliga samspelet mellan elever-elever och elever-lärare.  

Jag tror att surfplattan och den digitala tekniken är ett bra komplement. Jag kan med bakgrund 

av att studerat barns samspel vid surfplattan se att de är en fördel att använda olika verktyg för 

att kunna nå alla barn, vi är olika och vi lär oss på olika sätt. Jag ser när jag tittar på mitt 

material att barnen hela tiden kommunicerar och samspelar med varandra och när jag läste 

Kjällanders (2011) avhandling så förstärktes mina åsikter i att även de barn som inte är fysiskt 

aktiva är med och samspelar med tal, ljud och gester. 

 

Som resultatet visade i artikeln i skolportens artikelserie 3/2012 så är det viktigt att barnen har 

stöd av en pedagog när de arbetar med ipaden. En pedagog som plockar upp barnens tankar 

och leder diskussionen framåt. Det tror jag gäller även i skolan, pedagogerna ska finnas som 

stöd för barnen när de arbetar tillsammans i grupp, utmana deras tankar, vara uppmärksam 

och uppmuntra det lärande som sker i samspelet mellan dem.  

 

Det har varit intressant att se att de positioner som Ljung-Djärv (2004) skriver om runt datorn 

även finns med i de aktiviteter jag observerat i mitt arbete med surfplattan. Skillnaden för 

barnen är att när de arbetar med surfplatta så styr de genom att trycka på skärmen direkt och i 

vissa applikationer går det att vara fler deltagare samtidigt. När man arbetar med datorer så 

används oftast musen för att styra och det gör att ett av barnen är mer fysiskt aktivt än de 

andra. Men som jag ser det så är positionerna, diskussionerna och samspelet runt de digitala 

verktygen detsamma.   
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Nya frågor och vidare forskning 

 

Under tiden som jag skrivit på min studie och sett barnens samarbete runt surfplattan så har 

det gjort mig nyfiken på hur man skulle kunna utveckla arbetet med digitala verktyg i skolan.  

Är surfplattan ett bra verktyg vid inlärning? 

Kan surfplattor stimulera till bättre läs- och skrivförmåga? 

 

När jag letade efter forskning om surfplattor på nätet så läste jag en artikel om Karin Jönsson, 

forskare på Malmö Högskola, som följer en grupp elever i år 1 för att se hur de använder 

surfplattan som ett verktyg i lärandeprocessen. Hon menar att ny teknik inte löser allt och att 

man vet för lite om vad som händer i klassrummet med iPad. Det är inte tekniken som är 

pedagogisk i sig och kan surfplattan tillföra något när det gäller kunskapssökande, 

kommunikation och skapande lärande.  
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Bilaga  

Till alla föräldrar i förskoleklass och klass1. 
 

Hej!  

Under vt. 2013 ska jag skriva ett examensarbete vid Gävle högskola.  

 

Surfplattor/Ipads är ett nytt verktyg som kommit in i förskola/skola den senaste tiden. Allt fler 

pedagoger ser surfplattan/Ipaden som ett användbart redskap i den pedagogiska 

verksamheten, ett verktyg som kan bidra till nya möjligheter i förskolans/skolans skapande 

och lärande aktiviteter.  

 

Mitt examensarbete kommer att handla om att observera och försöka beskriva vad som sker i 

mötet mellan barnet och surfplattan/ Ipaden. 

Jag kommer att använda mig av papper, penna och mobiltelefon med foto och videofunktion.  

Det är inte något enskilt barn som kommer att studeras utan det är aktiviteten kring 

surfplattorna som iakttas. Allt material som jag samlar in kommer bara att ses av mig och 

enbart användas i denna studie.  

 

Jag följer etiska principer och regler enligt vetenskapsrådets riktlinjer vilket till exempel 

innebär att namn på förskola/skola, förskolegrupp, klass, barn och personal kommer att vara 

anonymiserade.  

 

Fyll i talongen nedan och lämna snarast till mig. 

 

Vänliga hälsningar 

Mari Magnusson 

 

2013-01-24 

 

Har ni några frågor gällande mitt examensarbete, maila gärna min handledare på Högskolan i 

Gävle, Kristina Walldén Hillström. (Krawam@hig.se) 

 

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

 

 

     Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i dokumentation, fotografering och eventuella 

videoinspelningar som används som underlag för examensarbetet. 

 

     Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn delta i dokumentation, fotografering och 

eventuella videoinspelningar som används som underlag för examensarbetet. 

 

 

 

Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 

 

 

………………………………….  …………………………………… 

 


