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Sammanfattning: 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolebarns användande av surfplattan, dels 

undersöks vilka lärandeprinciper som kan kopplas till detta användande dels vilka 

applikationer som erbjuds och används av barnen. 

 

Studien genomfördes på en förskola tillsammans med en grupp barn och deras 

förskollärare. För att besvara studiens forskningsfrågor, används videoobservation när 

barnen arbetar med surfplattan i en förskola, där en förskollärare specifikt hade ett 

intresse att arbeta med surfplattor. Det empiriska materialet består av sammanlagt två 

timmars videoobservationer. Videoobservationerna sammanställdes och analyserades 

utifrån tidigare forskning samt utifrån Gees (2005) lärandeprinciper. 

 

Resultatet visar att på denna förskola används surfplattan som ett pedagogiskt verktyg. 

De applikationer på surfplattan som barnen erbjuds att spela på ska bland annat bidra till 

barnens språkliga utveckling samtidigt som det även finns en idé från förskolläraren om 

samarbete och turtagning mellan barnen i spelaktiviteterna. Resultatet visar även att 

lärandeprinciper som observerats vid barns datoranvändande av Gee (2005) även 

iakttagits i detta examensarbete när barn spelat på en surfplatta. I alla tre aktiviteter har 

lärandeprinciper som interaction, risk taking, situated meanings och performance, 

before competence iakttagits. Vilka anses bidra till en vidare förståelse till vad 

surfplattan kan understödja och synliggöra i vad barnen lär sig när de arbetar med en 

surfplatta. 

 

 

Nyckelord: applikation, förskola, lärandeprinciper, surfplatta, videoobservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord  
 

Först vill jag tacka förskolan som ställde upp och låtit mig tagit del av sin verksamhet 

kring arbetet med surfplattan. Sedan vill jag tacka alla personer som står mig nära, som 

har stöttat mig under denna resans gång. Till sist vill jag tacka min handledare som har 

både stöttat mig och peppat mig under arbetets gång. 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle finns det teknologi överallt, både yngre och äldre personer använder 

sig av den teknologi som finns runt omkring oss, teknologin finner vi både i hemmet 

och inom arbetslivet. Våra barn växer upp med denna teknologi som vi har idag, och 

den tar sin plats både inom förskolans verksamhet och barnens hem.  

 

Mitt intresse för detta område tog fart under den verksamhetsförlagda utbildningen. Det 

som jag då upplevde som positivt gällande surfplattan är att många pedagoger använder 

teknologin som ett verktyg inom förskolan för att skapa dokumentationer. Många 

pedagoger är dock delvis oense vad surfplattan har sin plats inom förskolans 

verksamhet. I detta arbete skall jag skapa kunskap om barns användande av surfplattan 

och belysa detta genom fakta och resonemang. Vikten av denna forskning kan vara 

värdefull inom förskolan och skolans värld på grund av att det inte finns tillräckligt med 

forskning i nuläget. 

 

Europaparlamentet (2011) beskriver i en rapport kopplat till datorer att det är viktigt att 

det finns en lärare som handleder sina elever, vidare står det i rapporten att det är viktigt 

att barnen även får prova själva. I rapporten från Europaparlamentet menar man att 

smartphones kan fungera som ett verktyg för barn som har problem med sin skolgång, 

att de ligger efter av någon orsak med skolarbetet, men genom att använda detta verktyg 

skulle barnet kunna vara i samma fas som de andra barnen. Europaparlamentet 

beskriver vidare att om barnen får en likadan utbildning som de andra inom digital 

utbildning, kan detta leda till att barnen blir självständiga i en vuxen ålder. Detta sker 

alltså med hjälp av lärare som bland annat använder sig av e-böcker eller surfplattor 

som verktyg för att inordna dessa individer med de sociala nätverk som finns, genom att 

använda de formerna för lärande (ibid. 

 

1.1 Styrdokument 
Arbetet i förskolan styrs av läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) och varje 

förskola tolkar detta styrdokument på olika sätt, därför sker heller inte samma tankesätt 

överallt gällande styrdokumenten. Enligt läroplanen skall förskolans pedagoger sträva 

efter att varje barn utvecklar intresse för bland annat bilder samt olika medier för att 

använda sig av dessa vid exempelvis samtal. 

 

Inom förskolans uppdrag ingår även att barnen skall få tillgång till olika uttrycksformer 

som bland annat rörelse, bild, musik, skriftspråk och tal. Barnen skall också ha tillgång 

till att använda teknik och material för att forma samt konstruera. Sedan beskriver 

läroplanen (Skolverket, 2010) att både multimedia och kommunikationens teknik bland 

annat kan användas inom skapandeprocesser och i tillämpning. 

 

Vidare beskriver läroplanen (Skolverket, 2010) att förskolans pedagoger skall sträva 

efter att varje barn skall få utveckla sin nyfikenhet och stimuleras i sin lust att leka och 

lära. Förskolan skall även sträva efter att varje barn skall utveckla självständighet och 

tillit till sin egen förmåga. 

 

Dessutom står skrivet i läroplanen (Skolverket, 2010) att förskolans verksamhet ska vila 

på en demokratiskt grund, med andra ord ska förskolans pedagoger se till att barnen får 

möjlighet att bilda skilda uppfattningar och uppmuntra dessa. Utifrån detta skall 

förskolan ge varje barn möjligheter att göra val utifrån sina förutsättningar.  
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1.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av att teknologin ökar i dagens samhälle samt bristen på forskning om 

surfplattor inom förskolans verksamhet är syftet med denna studie att öka kunskapen 

om barns användande av surfplattan inom förskolan. Frågeställningar som detta arbete 

skall besvara är:  

 

1. Vilka applikationer erbjuds och används av barnen på en utvald förskola? 

2. Vilka lärandeprinciper synliggörs i barnens användande av olika applikationer 

på surfplattan? 

 

1.3 Centrala begrepp  
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en förståelse för vad de olika teknologiska 

begreppen betyder och som kommer att förekomma och delvis användas i det här 

examensarbetet. Uppgifterna kring begreppen är dels hämtade från 

Nationalencyklopedin (2014) dels från Kollegiet (2005). I det här examensarbetet har 

jag valt att använda begreppet surfplatta därför att definitionen av en surfplatta kan 

bestå av många olika märken på surfplattor som finns där ute, vidare har andra forskare 

även använt sig av begreppet surfplatta som exempelvis Shifflet, Toledo och Mattoon 

(2012) samt McManis och Gunnewig (2012). 

 

1.3.1 Surfplatta 

En surfplatta, är en pekdator som har avancerade funktioner, denna apparat har även en 

uppkoppling till internet både via det trådlösa nätverket samt det mobila nätet. 

Surfplattan används för hantering av bland annat film, spel, e-post och läsning som 

exempelvis tidningar eller e-böcker. Ett exempel på en surfplatta är en ipad 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

1.3.2 IT 

IT är en förkortning för informationsteknik, detta är ett samlingsbegrepp för de olika 

tekniska möjligheterna som skapats med hjälp av de framsteg som har gjorts inom 

datorteknik och telekommunikation. IT är även en av de viktigaste drivkrafterna för 

både det samhälleliga och industriella förändringarna (Nationalencyklopedin, 2014). 

1.3.3 Applikation 

App är en förkortning av ordet applikation, detta är ett tillämpningsprogram/ 

datorprogram. En app är ett program som laddas ner och som sedan används i en 

surfplatta eller mobiltelefon (Nationalencyklopedin, 2014).  

1.3.4 Interaktiva whiteboards 

En interaktiv whiteboard (IWB) består av en kombination av en projektor, dator och en 

tryckkänslig whiteboardtavla. Denna apparat är baserad på en dator som oftast är 

kopplad till en projektor som sitter uppe i taket. Det finns också ett program installerat 

från IWB:s som är utvecklarna kring detta verktyg. Detta innebär att allt som syns på 

datorn, även syns på tavlan. IWB:en är även tryckkänslig vilket innebär att användaren 

kan med hjälp av en speciell penna eller med fingrarna göra olika val på menyerna 

(Kollegiet,2005).  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt skall jag beskriva de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

detta examensarbete. Detta kommer att presenteras genom rubriker som skall ge läsaren 

en förberedelse kring vad som fokuseras. Den forskning som har använts i översikten 

handlar om datorer och surfplattan. Eftersom det inte finns tillräcklig forskning som 

specifikt handlar om surfplattor, valde jag att kombinera detta med datorforskning. 

Surfplattan är i stort sett en mindre dator som kan hantera det en dator kan göra (se 

1.3.1).   

 

2.1 Forskning om datorer i skolan 
Forskning har bland annat visat att barn som använder datorer, utvecklar färdigheter 

inom språket, läskunnigheten, kognitiva, matematiska och de sociala aspekterna. 

Exempel på detta är att barnen är sociala tillsammans med andra barn genom att fråga 

om hjälp för att lösa problem, hitta information och att få förklarningar från deras 

kamrater när de sitter i ett klassrum (Heft & Swaminathan, 2002; Wang & Ching, 2003 

refererad i McManis & Gunnewig, 2012). I en ny studie belyser Walldén Hillström 

(2014) gällande förskolebarn och surfplattan också detta om att barn använder varandra 

som resurser för att lösa problem som uppstår när de spelar på surfplattan. 

 

Primavera, Widerlight och Di Giacomo (2001), Nir-Gal och Klein (2004, refererad i 

McManis & Gunnewig, 2010) beskriver vidare att med hjälp av en lärares handledning 

utökas även barnens färdigheter av att använda koordination, visuella minnen och deras 

abstrakta resonemang utvecklas. Genom en lärarhandledd undervisning kan läraren då, 

be barnen att observera och förklara för läraren vad som sker på skärmen inom olika 

situationer, när de sitter med olika program som är anpassade för detta.  

 

Vidare beskriver Primavera et al. (2001), Nir-Gal och Klein (2004) samt Penuel et al. 

(2009, refererad i McManis & Gunnewig, 2012) att när en lärare stödjer barnen i deras 

arbete gällande multimediala innehåll som är tänkt utifrån läroplanen, har det visat sig 

att användandet av datorer har utvecklat barnen markant, speciellt hos de barn som har 

haft med sig en lärare som är kunnig inom IT. Dessa färdigheter är till exempel att 

känna igen olika bokstäver, få en större inblick vad olika sagor och historier innebär 

samtidigt som deras förmåga till lyssnande och författande har ökat. 

 
Svensson (2001) beskriver i en studie där barn i åtta års ålder har använt sig av datorer, i 

samband med skolrelaterade arbeten. Resultatet i studien visar att barnen ofta samtalar 

och diskuterar med varandra när de använder datorn till skillnad från de traditionella 

aktiviteterna, som exempelvis när barnen arbetar med lera eller ritar. Greenfield och 

Cocking (1996) beskriver att individer som använder datorspel socialiserar spelaren 

samtidigt som individen också lär sig att behandla datorns symbolsystem.   

 
Alexandersson (2002) beskriver från en rapport som heter LärIT-projektet, där barn som 

är sex till nio år gamla, har använt sig av olika former av socialt samspel i samband när 

de har arbetat med datorer inom grundskolan och förskoleklassen. Denna studie har lagt 

sitt fokus på hur barnen går tillväga för att lösa uppgifter vid datorn. Studien visar att 

när barnen samarbetar för att lösa olika uppgifter vid datorn, har de satt upp ett 

gemensamt mål, samtidigt som de tagit hänsyn till sin kamrat genom att ha kommit 

fram till ett samförstånd mellan varandra. Studien har visat på att när barn utför olika 

arbeten tillsammans vid datorn, har detta gett barnen utrymme för bland annat 

interaktion och en känsla för samarbetsförmåga (ibid.).  
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Vidare rapporterar Svensson (2001) om att barn som arbetar tillsammans vid datorn 

oavsett ifall de använder datormusen eller bara tittar på skärmen är lika involverade 

oavsett. Interaktionen beskriver Svensson som samarbetsorienterat, barnen arbetar 

effektivt vid datorn och är målorienterade och som nämnts är barnen måna om att både 

hjälpa varandra och samarbeta.  

 

Lövgren (2009) beskriver att när barnen arbetar med sitt skrivande, skall detta vara en 

lek för dem. Vidare beskriver Lövgren att barnens berättande och fantasi skall användas 

för att få både motivation och lust för sitt skrivande. Många av barnen blir drabbade av 

skrivkramp, vilket påverkar eleverna att utföra sitt skrivande. Dock har detta motverkats 

när barnen har fått möjlighet att skriva på surfplattan och på datorn. Lövgren menar 

också att skriva och forma bokstäver även handlar om den motoriska utvecklingen men 

att skriva en text på datorn ger barnen flera möjligheter för sin utveckling. 

 

2.1.1 Gees dataspels principer  

Gee (2005) beskriver att han spelade tv-spel tillsammans med sin son som var sex år 

gammal, för att stödja honom inom problemlösning. Spelet som spelades heter Pjama 

Sam och detta är inte ett spel som används i utbildningssyfte utan spelet är ett ”vanligt” 

spel. Många ställer sig emot dataspel, och flera har frågat vad en individ egentligen kan 

lära sig av dataspel. Detta har Gee kopplat ihop med att lära sig biologi. I skolan läser 

eleverna och repeterar olika fakta som står i böckerna och som sedan kommer med i ett 

prov. Det betyder inte att eleverna sedan kan använda denna kunskap när det kommer 

till verkligheten för att lösa olika problem. Mot det menar Gee att när individer spelar 

dataspel använder individen som spelar olika språk, verktyg och aktiviteter för spelet på 

ett naturligt sätt.  

 

Vidare beskriver Gee (2005) att individer som spelar dataspel måste följa spelets 

uppställda regler för att klara de olika utmaningar som finns inom spelet. Därför har han 

utformat olika principer som han kopplar till lärande. Gee har påvisat sexton olika 

principer och av dessa sexton principer kommer jag att använda mig av fyra stycken i 

min analys och vilka jag menar är väsentliga för min studie. De fyra principerna är: 

princip 2; interaction, princip 4; risk taking, princip 10; situated meaning och princip 

16; performance, before competence.  Dessa fyra olika principer kommer att presenteras 

närmare i analysarbetet. 

 

2.2 Forskning om datorer i förskolan  
Wood (2001, refererad i McManis & Gunnewig, 2010) menar att förskolebarn 

samverkar bättre när de använder sig av interaktiva whiteboards än när de använder 

vanliga datorer. Det de bland annat har upptäckt är ökade färdigheter inom matematik 

och läskunnighet bland förskolebarnen när de har använt sig av skolrelaterade material 

på interaktiva whiteboards. Vidare beskriver forskarna, att barn som har använt sig av 

mobila teknikprylar som till exempel en surfplatta, dator och interaktiva whiteboards 

har genom sitt utforskande lärt sig hur de skall använda verktyget på kort tid (McManis 

& Gunnewig, 2010, refererad i Couse & Chen, 2010; Michael Cohen Group & USDOE, 

2011).  

 

McManis och Gunnewig (2012) beskriver att det finns föräldrar, forskare och även 

lärare som finner användningen av teknologin i förskolan som negativ. Däremot anser 
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forskarna att teknologin finns där, som en alternativ metod för att barnen skall kunna 

lära sig på ett meningsfullt sätt. Teknologin skall ge barnen stöd inom sitt lärande, 

därför är det då viktigt att pedagogerna har en utbildning kring hur en dator eller 

surfplatta skall kunna användas för att utveckla barnen (ibid.).  

 

Datorn är ett verktyg som har blivit central i dagens samhälle, genom att barnen 

använder datorspel introduceras de även till datorvärlden och socialiserar sig till detta 

samhälle (Clements, Nastasi & Swaminathan, 1993). Vidare har forskning visat att 

barnen, när de har befunnit sig vid en dator, har använt sig av interaktionsformer som 

samarbete och kommunikation i högre grad än som är vanligt när de i deltar i andra 

traditionella aktiviteter som exempelvis att bygga med klossar och lägga pussel. När 

barnen i förskolan har arbetat tillsammans vid en dator har det skett ett turtagande 

(Clements et al., 1993; Alexandersson, 2002). Detta såg även Walldén Hillström (2014) 

i sin forskning kring surfplattan med förskolebarn.   

 

2.3 Forskning om surfplattan i förskolan  
Shifflet et al. (2012) beskriver i sin studie att när förskolebarnen använder surfplattan 

under en lång tid visade det sig att pedagogerna upplevde att barnen fick mindre 

problem med sitt beteende med anledning av att surfplattan ökade barnens sociala 

färdigheter. Vidare beskriver forskarna att barnen inte använde surfplattan i syfte att 

isolera sig själva, utan snarare hade barnen en interaktion med varandra även fast det 

fanns fyra surfplattor bland fyra barn (jfr även Walldén Hillström, 2014). Att barnen satt 

separerade från varandra hade ingen betydelse då de ändå sökte sig tillbaka till varandra 

för att ha ett gemensamt samspel. Barnen visade olika applikationer för varandra, de 

ställde olika frågor till varandra och de delade med sig av sina tankar och idéer (Shifflet 

et al., 2012; Svensson, 2001).  

 

Vidare beskriver Shifflet et al. (2012) att barnen använder applikationer för att rita, och 

att de arbetar mycket med designen av sina bilder som de hade skapat. I vanliga fall 

brukar barnen oftast rita sina egna bilder och inte samarbeta när de arbetar med bilder 

menar Shifflet et al. Forskarna upptäckte att barnen arbetade tillsammans för att skapa 

sina bilder, genom att ge råd på vad de skulle lägga till i bilden som de hade skapat 

tillsammans. Vidare beskriver de att genom att använda en surfplatta skapas ett 

samarbete mellan barnen. Detta beskriver även Alexandersson (2002) i sin forskning. 

 

Shifflet et al. (2012) beskriver att surfplattan inte ska vara något som skall ersätta det 

som redan finns inom förskolans fysiska miljö utan surfplattan skall vara ett 

komplement som skall finnas där. Surfplattan skall ses som ett verktyg som finns inom 

förskolan som vilket annat verktyg som helst. I en undersökning av Shifflet et al. (2012) 

fick barnen läsa om kakor, sedan fick de titta på ett videoklipp som handlade om 

bagerier. Efter det fick barnen sedan flera olika frågor från läraren och sedan skulle de 

knäcka ett ägg och använda smöret. Läraren ställde sedan frågor om hur det var att 

knäcka ägg på surfplattan, barnet som fick frågan sa att det var svårare att göra det på 

riktigt än att göra det på surfplattan. På surfplattan räcker det med att ”klicka” så händer 

det, detta visade sig vara en stor skillnad på hur det går till när man bakar på riktigt 

tyckte barnet. Vidare förstod barnet att det finns skillnader mellan det realistiska och det 

virtuella. Barnet gav även exempel på resonemang, att det bland annat inte går att lukta 

på en surfplatta när du skall baka. Studien visade också att barnen fortfarande ville vara 

aktiva inom den realistiska världen (ibid.).   
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Walldén Hillström (2014) har undersökt hur både barnen och pedagogerna samarbetar 

kring surfplattan i förskolan i vardagliga aktiviteter. Studien har bland annat visat att 

barnen har använt sig av tillträdesstrategier när de skall delta inom digitala aktiviteter 

och att de orienterar sig mot de institutionella förutsättningar som ges dem. Såsom 

exempelvis antalet surfplattor som finns att tillgå i verksamheten samt den tid som 

avsätts till arbete och lek med surfplattan.  

  

2.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Den tidigare forskning som jag lyft har handlat om hur både datorer och surfplattan har 

gynnat barnen inom såväl förskolan som skolan. De olika forskarnas resultat har 

bidragit till att belysa hur teknologin kan komplettera undervisningen i skolan och 

förskolan. Den tidigare forskningen visar även att datorer och surfplattor används mer 

och mer i dagens samhälle, en teknologi som människan faktiskt lever i idag. Med hjälp 

av den tidigare forskningen motiveras även min studie, som handlar om att öka 

kunskapen om barns användande av surfplattan inom förskolan. 
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3. Metod  
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att hantera och 

undersöka min studie. Jag kommer även att behandla de olika val som jag har gjort 

under de olika faserna av forskningen. Genomgående i texten kommer etiska 

ställningstaganden att vävas in. 

 

3.1 Sökmetod 
För att få en större förståelse, kring vilka sökmetoder som kan behövas vid ett 

uppsatsskrivande, lästes Backman (2008). I denna litteratur framgår, bland annat att det 

finns två olika sökmetoder att använda när man skall söka efter litteraturer och 

forskning. Dessa två sökmetoder är manuell sökning, databaserad sökning. Genom att 

läsa detta inspirerades jag att använda mig av båda dessa metoder för att tillhandhålla 

litteratur, styrdokument men även artiklar och avhandlingar.  

 

Det första jag använde mig av var manuell sökning, för att leta fram både avhandlingar 

och litteratur som skulle användas för min studie. Surfplattan är ett nytt fenomen inom 

förskola och skola, därför anpassades min sökning från 2010 och framåt. Den metod 

som jag främst använt mig av för att få fram den senaste forskningen, är databaserad 

sökning. Backman (2008) menar att datorbaserad sökning bör göras för att få den 

senaste forskningen inom ett specifikt ämne. Den databas som har varit mest givande är 

Eric, därefter har bland annat Swepub och Google Scholar använts för att få fram 

relevanta avhandlingar och artiklar. I det arbetet använde jag mig av olika nyckelord 

som exempelvis computer uses in education, technology integration, early childhood 

education och educational technology i olika kombinationer. 

 

3.2 Val av metod 
Den observationsmetod som jag har valt till denna studie är videofilmning. Det finns 

fördelar med att använda sig av videofilmning och Bjørndal (2005) beskriver ett 

begrepp som heter konserverade observationer, vilket innebär att videofilmningen 

bidrar till att de pedagogiska ögonblicken kvarstår, vilket i vanliga fall skulle bli förlorat 

eller inte registrerat. 

 

Denna metod bidrar till att den som observerar, noggrant kan kontrollera inspelningen 

genom att undersöka filmklippet flera och upprepade gånger och spola fram eller 

tillbaka inspelningen. Videoinspelning bidrar till att observatören kan få syn på olika 

detaljer, genom att observatören har tittat på videoinspelningen under upprepade gånger, 

genom detta förfaringssätt kan observatören finna intressanta aspekter och något nytt 

kan upptäckas (Bjørndal, 2005).  

 

Vidare har observatören även tillfälle att kunna fokusera varje gång hen tittar på klippet, 

vilket gör att observatören kan fokusera på olika saker varje gång. Med hjälp av 

videofilmning kan forskaren även följa samspelet mellan verbal och icke verbal 

kommunikation (Bjørndal, 2005).  

 
Genomgående i studien har jag förhållit mig till de etiska överväganden som är viktiga 

att göra enligt Vetenskapsrådet (2011). I informationsbrevet till vårdnadshavarna 

informerades om att medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när 

som helst avbryta sin medverkan. Vårdnadshavare informerades om rätten till 

anonymitet, att varken barnens, pedagogens eller förskolans namn kommer att nämnas i 

det färdiga arbetet. I informationsbrevet informerades också om, att allt insamlat 
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material kommer att förvaras på högskolan och gallras ut allt eftersom. Av anledning av 

deltagarnas rätt till konfidentialitet enligt Vetenskapsrådet (2011) kommer heller inte 

kommunens namn att nämnas detta med anledning av att varken förskolan eller enskilda 

individer skall kunna identifieras. Utifrån detta har fiktiva namn använts på barnen i 

denna studie.  

 

3.3 Urval och genomförande 
Inledningsvis kontaktade jag olika förskolor och frågade om det fanns pedagoger som 

särskilt arbetade med surfplattor på deras förskola. Många förskolechefer sa att de inte 

hade någon speciell pedagog som var riktigt insatt med att arbeta med surfplattor med 

barnen. Det innebar att jag delade ut informationsbrev till flera olika förskolor, även till 

dem som inte hade pedagoger som arbetade aktivt med surfplattan. Detta medförde 

också att jag inte fick några påskrivna papper från vårdnadshavarna, till examensarbetet. 

Till slut fick jag dock kontakt med en förskola där det fanns en förskollärare som aktivt 

arbetade med surfplattan. Det första jag gjorde var att besöka förskolan och lämna ut 

informationsbrevet samt tala med pedagogerna (se bilaga 1). Därefter väntade jag på 

svar från förskolläraren via mejl, för att få veta hur många föräldrar som hade skrivit 

under tillståndsblanketterna. Efter cirka en veckas väntetid fick jag besked att de hade 

fått in tillståndsblanketterna från totalt sex vårdnadshavare.  

 

Den valda förskolan är en kommunalt driven förskola, förskolan inspireras av metoder 

och förhållningsätt från Reggio Emilia i Italien. På denna förskola finns det fem 

avdelningar och det finns femton pedagoger (både förskollärare och barnskötare, därav 

namnet pedagoger) som arbetar. Jag hade ingen personlig relation till denna förskola, 

vilket jag anser är positivt, på grund av att barnen inte var intresserade av mig under 

observationen, utan av aktiviteterna som utfördes. Vidare fanns det en förskollärare som 

arbetade aktivt med surfplattan på den här förskolan, vilket också var en anledning till 

att jag valde att utföra mina observationer just på denna förskola.  

 

Videoobservationen pågick under en dag på förskolan, under den dagen videofilmades 

barnens aktiviteter med surfplattan under cirka två timmar. Det var totalt tre av de barn 

som fått tillstånd att delta för att bli observerade och videofilmade och som till slut kom 

att delta i studien. De deltagande barnen var alla fyra år gamla, varav en var pojke och 

de två andra barnen var flickor. I studien kallas barnen Kalle, Anna och Lisa, vilket är 

fingerade namn på barnen (Vetenskapsrådet, 2011). Förskolläraren som deltog under 

observationen hade arbetat med dessa barn och med surfplattan tidigare, vilket även var 

ett av mina urvalskriterier.  

 

Beroende på pågående ”surfplatteaktivitet” delades videofilmningen upp i olika 

sekvenser. Jag hade inför datainsamlingen och videofilmningen med mig mina 

forskningsfrågor, det gjorde att jag kunde fokusera på sådant som var väsentligt att 

filma under observationen. Efter observationen och videofilmningen diskuterade jag 

med den deltagande förskolläraren. Bland annat beskriver förskolläraren att vissa av 

spelen som användes var framtagna av logopeder och speciallärare för att stödja barns 

språkliga utveckling, något som förskolläraren betonade som viktigt.  

 

3.4 Bearbetning och analys 
Under analysarbetet använde jag mig av videodokumentation som är en teknik som kan 

användas vid nära dataanalyser (Mondada, 2006). Det empiriska materialet kommer jag 

att redovisa genom transkriptioner, vilket visar alla de olika handlingar som deltagarna 
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har haft. Transkriptioner är också ett hjälpmedel för att visa analytiska poänger i sitt 

datamaterial menar Mondada (2006). Vidare har jag genom det Bjørndal (2005) 

beskriver, fokuserat på olika detaljer varje gång när jag har tittat och bearbetat 

videodokumentationen, för att lyfta upp det som har med studiens forskningsfrågor och 

syfte att göra. 

 

Jag tittade på videoklippet ett flertal gånger genom att anteckna det barnen sade till 

varandra och det de gjorde på plattan. Detta transkriberades sedan i något som Bryman 

(2011) kallar samtalsanalys. Det har inneburit noga, ordagranna nedskrivna 

transkriptioner av barnens alla handlingar. Se bilaga 2 för de olika symbolernas 

betydelser som jag har använt mig av när materialet transkriberats. Både barn och vuxna 

kommunicerar på olika sätt och är beroende av varandra. Det kan handla om att hen 

använder sig av både medvetna och omedvetna uttrycksmedel som bland annat olika 

röstlägen, responser, gester, miner och rörelser etcetera (ibid.). 

 

I analysarbetet har jag särskilt fokuserat på fyra av Gees (2005) lärandeprinciper som är 

interaction, risk taking, situated meaning och performance, before competence. Dessa 

olika principer har jag översatt och redogör för nedan. Originalprincipernas namn är 

utifrån Gee i kursiv text, och sedan följs en svensk översättning av principerna.  

 

Princip 2: Interaction, handlar om att spelen och övriga deltagare ger feedback till den 

individ som spelar oavsett om spelaren klarar utmaningen eller inte. Det kan alltså 

handla om att det sker en dialog mellan individerna som spelar dataspelet och därefter 

gör spelaren ett val, efter instruktionerna från spelet. Men det kan också handla om 

”feedback” om att du har utfört uppgiften på ett korrekt sätt eller att spelet gett en 

ledtråd kring vad som är rätt, för att spelaren skall förstå. 

 

Princip 4: Risk taking, handlar om att när spelaren spelar ett dataspel, är det inte fel att 

misslyckas. Ifall du har misslyckats av att klara av uppgiften som spelet har gett dig, är 

det bara för dig som spelare att börja om från den tidpunkten som du misslyckades på. 

Det är även positivt om spelaren misslyckas, då kan spelaren lägga detta på minnet och 

efter ett antal försök löser spelaren problemet och kommer förbi den delen av spelet. 

Det betyder enligt Gee att spelaren har förstått mönstret kring problemet. 

 

Princip 10: Situated meanings, handlar om att det oftast är svårt att lära sig olika ord och 

dess betydelse. Om det finns något som du kan hänvisa ordet till, genom bland annat 

bilder, dialoger och olika beslut, blir det lättare för spelaren att förstå ordet och 

innebörden kring det.  

 

Princip 16: Performance, before competence, handlar om att spelaren kan börja spela 

dataspelet innan de själva har erfarenhet av spelet, för att förstå hur spelet skall spelas. 

Eftersom spelet är uppbyggt på ett sätt, genom bra utförda instruktioner, förklarningar 

av spelets miljö till exempel, vilket gör att spelaren kan börja utföra handlingen direkt.  

 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet innebär noggrannhet gällande studiens tillförlitlighet, om någon annan 

skulle göra en likadan undersökning som denna, skulle ett liknande resultatet kunna 

konstateras. Urvalet av deltagare har varit begränsat i studien och att då påstå att detta 

skulle gälla för alla förskolor och barn ger måhända inte ett trovärdigt intryck. Men då 

jag använder Gees (2005) lärandeprinciper samt annan forskning i analysarbetet menar 
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jag att andra skulle kunna redovisa ett likande resultat som mitt. Jag anser att 

reliabiliteten av denna studie är god, med anledning av den observationsmetod som jag 

har valt.  

 

Videoinspelningarna har bidragit till detaljrika analyser, kring hur barnen använder sitt 

kroppsspråk, talar med varandra och hanterar surfplattan. Utöver detta har jag utförligt 

beskrivit hur jag gått tillväga, gällande val av förskola, val av observationsmetod och 

även val av teorier för att komma fram till studiens resultat. 

 

Mätinstrumentet för denna studie är videoobservation, vilket täcker mina 

forskningsfrågor och mitt syfte som jag har valt till denna studie. Detta eftersom det har 

gett mig tillgång till att titta på videoklippen upprepade gånger och genom den 

möjligheten har jag också kunnat kontrollera att mina forskningsfrågor svarats på samt 

att syftet för studien uppfyllts, vilket var en av anledningarna till varför jag valde detta 

som observationsmetod.  

 

Validitet handlar om studiens giltighet och relevans, detta handlar om undersökningen 

som har gjorts har uppfyllts i de data som insamlats och som forskningsfrågorna och 

syftet skall handla om, vidare handlar detta också om hur bra mätningsinstrumentet är 

angående det som skall mätas (Stukát, 2011). Validiteten av denna studie har varit god, 

med anledning av att jag har valt en förskola som har en förskollärare som arbetar aktivt 

med surfplattan och har ett intresse inom detta område. Vidare har jag noggrant 

bearbetat materialet som jag har fått utifrån videoobservationen, för att få ett samband 

mellan forskningsfrågorna, teorierna och observationen. Jag har mätt det som är avsett 

att mäta kring denna studie, vilket således ökar validiteten av studien. 
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4. Resultat och analys  
I detta avsnitt skall jag presentera tre olika aktiviteter när tre barn på den kommunala 

förskolan spelar tre olika spel på en surfplatta. Barnen är fyra år gamla och det är två 

flickor och en pojke som deltar i observationerna. I inledningen till varje aktivitet 

presenteras och analyseras den applikation som barnen använder och spelar på. 

Informationen för presentationen av applikationerna är hämtade från Itunes store. 

 I analysen av datamaterialet kommer bland annat tidigare forskning, delar från 

läroplanen samt Gees (2005) lärandeprinciper att användas. 

 

4.1 Aktivitet 1 - Toca Boca Tea Party 

4.1.1 Presentation av applikationen  

Detta spel är för barn som är tre år och äldre enligt spelutvecklaren, i spelet kan man 

spela upp till tre spelare samtidigt. Spelet handlar om som titeln berättar om ett ”thé 

party”. Deltagarna får använda sig av sin fantasi gällande var själva ”fikandet” ska äga 

rum. Vidare tolkar jag att spelet handlar om hur ett thé party går till inom spelets regler, 

många av barnen brukar oftast leka att de dricker kaffe och härmar de vuxnas beteenden 

och i detta spel får de uppleva detta på surfplattan genom att använda sin fantasi och 

utforska detta på ett annorlunda sätt. I detta spel börjar spelaren först med att dra fram 

en duk till bordet som finns i en rad olika färger, sedan drar spelaren fram tallrikar till 

de andra deltagarna och tänder upp de tre värmeljusen som står på bordet. Därefter delar 

spelaren ut dryck och bakelser dels till sig själv dels till de andra spelarna. Spelaren kan 

under spelets gång hälla upp mer dryck och dela ut mer bakelser till sina kamrater, på 

slutet kan spelaren även lägga all sin disk i en låda som innehåller vatten. Detta görs när 

de vill avsluta spelet. Spelaren kan välja bland många olika dukar, koppar och tallrikar 

sedan finns det nio olika drycker såsom saft, te men även kakor att välja bland. Spelet 

spelar upp komiska ljud när spelarna äter upp sina bakelser och dricker. 

4.1.2 Analys av applikationen 

Från spelets presentation kan detta kopplas till att den spelare som är arrangör till ”te 

partyt” och som skall dela ut bakelser och dryck, måste ha en förmåga att lyssna för att 

kunna dela ut detta till de andra spelarna (Primavera et al. (2001); Nir-Gal och Klein 

(2004); Penuel et al. 2009, refererad i McManis & Gunnewig, 2012). Vidare kan denna 

applikation, relateras till turtagande, när det sitter tre spelare och det är en av dem som 

skall dela ut fikat till de andra (Clements et al., 1993; Alexandersson, 2002; Walldén 

Hillström, 2014). Eftersom det finns många olika tallrikar, koppar och bakelser att dela 

ut, kan detta förstås som att denna applikation möjliggör för barnen att använda sig av 

både samarbete och kommunikation i en högre grad såsom Clements et al. (1993) 

beskriver. Detta kan tolkas som att vid användandet av denna applikation, krävs ett 

samarbete mellan deltagarna, att barnen använder sig av turtagande och att barnen 

lyssnar på varandra för att spela efter spelets regler. Den deltagare som skall börja spela, 

har en rad olika val att göra såsom att välja färgen på duken som själva ”te partyt” utgår 

från, därefter har alla deltagarna olika val att göra såsom att välja bland många olika 

bakelser och drycker. Detta kan förstås i relation till läroplanen, att både multimedia och 

kommunikationsteknik kan användas inom skapandeprocesser och i tillämpning 

(Skolverket, 2010). 

4.1.3 Aktiviteten presenteras av förskolläraren 

Förskolläraren börjar med att säga till barnen vilket spel de skall spela först, 

förskolläraren bestämmer också vem av barnen som skall börja spela spelet 
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inledningsvis. Anna är den av barnen som först får spela. De tre barnen, Anna, Kalle 

och Lisa sitter bredvid varandra vid ett bord. Sedan startar förskolläraren spelet och kort 

därefter spelar surfplattan upp ”Toca Boca ljudet” och Kalle säger: ”Toca Boca”, 

därefter säger förskolläraren att ljudet är för högt och sänker sedan ljudet på surfplattan. 

Barnen tittar på surfplattan och förskolläraren drar sedan ut laddaren till surfplattan och 

ger den till Anna som står först på tur att spela. Anna tar emot surfplattan och trycker 

sedan på start och Kalle och Lisa tittar sedan mot skärmen och aktiviteten börjar. 

 

Exempel 4:1 
1 Anna [((tittar samtidigt ner mot surfplattan och viftar med 

pekfingret mellan de olika drickorna och tittar upp mot 

Kalle)) (.) vad vill du ha? 

2 Kalle ((tittar samtidigt ner mot surfplattan (.)  pekar sedan 

mot den rosa saften)) (.) den  

3 Anna SÅN (.)((pekar ned mot den rosa drycken samtidigt som hon 

tittar ned mot surfplattan (.) tittar sedan upp mot 

Kalle)) 

4 Kalle (.) ((nickar)) 

5 Anna (.) ((drar och klickar sedan på det glaset med den rosa 

saften och drar den vid Kalles tallrik)) 

6 Anna Åso vad vill du ha? [((tittar samtidigt ner mot 

surfplattan)) 

7 Lisa (.) ((tittar upp mot Anna och sedan ner mot surfplattan)) 

(.)            

8 Anna [((tittar fortfarande ner mot surfplattan)) 

9 Lisa [tårtor  

 

4.1.4 Analys av aktiviteten 

Anna tittar ned på surfplattan för att kontrollera vilka drickor hon har sedan frågar hon 

Kalle vad han vill ha (rad 1). Detta kan relateras till Gees princip nummer 2: 

Interaction, de dolda instruktionerna och spelets gränssnitt ger alltså Anna en ledtråd 

kring vilka regler som gäller för spelet. Kalle väjer den dryck han vill ha genom att peka 

och säger sedan ”den” (rad 2), detta kan tolkas till Gees princip nummer 10 Situated 

meanings, Kalle kopplar den rosa saften till ordets innebörd, och säger sedan ”den”. 

Anna vill få det bekräftat från Kalle, genom att högt fråga ”SÅN”, även detta kan 

förbindas till Gees princip nummer 10. Det vill säga Anna bekräftar Kalle genom att 

peka mot en dricka när hon hänvisar till bilden som finns på surfplattan. Anna fortsätter 

sedan att fråga Lisa vad hon vill ha (rad 6), detta kan tolkas till Gees princip nummer 16 

Performance, before competence, genom tolkningen att hon förstår hur spelet skall 

spelas (rad 6). Då både Lisa och Anna har tittat på surfplattan, ger Lisa till slut ett svar 

om vilken tårta hon vill ha, och detta kan alltså relateras till Gees princip nummer 16. 

Detta förstås också som att hon vet hur spelet skall spelas, det sker ett turtagande genom 

att hon har väntat på sin tur sedan ger hon sitt svar och vet att hon skall be om en 

bakelse när Anna frågar vad hon vill ha.  
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4.2 Aktivitet 2 – Bornholmslek 
 

4.2.1 Presentation av applikationen 

Enligt spelutvecklaren är i detta spel, fokus kring språket på olika vis det vill säga rim, 

lek, lyssna, ljud och språk är syftet. Denna applikation är anpassad för barn som är tre år 

och äldre. Bornholmslek är en applikation där de olika lekarna ska ge barnen en grund 

för läsandet och skrivandet. I denna applikation skall spelaren koppla ihop ett ljud med 

en bild som finns på korten som bildsymboler. Applikationen kan användas såväl i 

skolan, förskolan som i förskoleklassen och även för de som vill spela hemma. Spelet 

som användes under observationen går under ”lyssnandet” i Bornholmsleken.  

 

Spelutvecklaren beskriver att detta handlar om en lek kring lyssnandet, ljuden innehåller 

både ljud utomhus och ljud inomhus av olika ljudillustrationer för att hjälpa barnen att 

kunna koppla de olika ljuden med rätt bild. Det finns även olika svårighetsgrader inom 

lyssnandeleken, i början när spelet är enklare finns det flera bilder att välja bland för att 

spelet spelar upp ljud som passar till konkreta föremål. Sedan på den svårare nivån finns 

det färre bilder, istället ingår det abstrakta ljud som exempelvis vind, som sedan kopplas 

ihop med dessa bilder.  

4.2.2 Analys av applikationen 

Barnen använder applikationer som har med bilder och ljud att göra, denna applikation 

kan relateras till förskolans styrdokument. Med denna applikation kan barnen använda 

bilderna och ljuden som relateras till bilderna, för att använda och samtala om dessa 

(Skolverket, 2010). Denna applikation handlar om lyssnade och ljudillustrationer något 

som kan relateras till Gees princip nummer 2 Interaction, denna applikation ger barnen 

återkoppling eller feedback, genom en ledtråd. 

 

Denna ledtråd består då av ett ljud som kan kopplas till en av bilderna på surfplattan. I 

spelet finns det många bilder på skärmen att välja bland, som kan kopplas till det ljud 

som spelas upp. Detta kan förstås utifrån Gees princip nummer 4 Risk taking, om barnet 

skulle misslyckas med att lösa uppgiften, kan barnet vid ett senare tillfälle lägga detta på 

minnet när någon annan eller när de själva har utfört uppgiften rätt. 

 

Denna applikation möjliggör för barnen att använda sig av såväl samarbete som 

kommunikation när de inte förstår exempelvis vilket ljud som skall kopplas till vilken 

bild. Sedan kan denna applikation även skapa ett turtagande mellan barnen, att för varje 

bild som kommer fram är det ett barn som spelar/agerar sedan är det nästa spelares tur 

att handla såsom Clements et al. (1993) och Alexandersson (2002) beskriver. 

4.2.3 Aktiviteten presenteras av förskolläraren 

Förskolläraren börjar med att berätta för mig att barnen skall få spela ett spel, där 

barnens lyssnande är viktigt. Vidare förklarar förskolläraren för barnen att de skall 

koppla rätt ljud med rätt bild. Sedan frågar förskolläraren barnen: ”ska jag visa hur vi 

arbetar med lyssnandet?” Barnen bejakar detta genom att nicka och säga "mm". Sedan 

säger förskolläraren att Kalle är den av barnen som skall få börja med att spela detta 

spel först denna gång. Under tiden medan spelet startar upp förklarar förskolläraren för 

mig att applikationen Bornholmsleken, är framtagen av logopeder och speciallärare i 

syfte att träna barnen i språket, minnet och rim. Vidare förklarar förskolläraren att de 
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arbetar mycket med denna applikation som behandlar barns språkutveckling, ibland 

ingår flera barn i aktiviteten, ibland sker aktiviteten med ett enskilt barn.  

 

Exempel 4:2 

 
1 Kalle ((hästen gör gnäggljudet)) [((samtidigt som Kalle tittar 

ner på surfplattan och samtidigt som han för fingret mot 

bilden som består av en häst och klickar på den)) [häst 

2 Lisa                                                   [((tittar 

samtidigt ner mot surfplattan)) 

3 Anna (.) ((kossan gör sitt råmande ljud)) (.) ((för fingret 

snabbt mot bilden på kossan och klickar sedan på bilden))                                                                                                                          

4 Spelet (.) superduperbra säger spelet                                                                            

5 Lisa ((tittar fortfarande ner mot surfplattan)) 

6 Kalle (.) ((tittar upp mot förskolläraren och vänder sig sedan 

mot Anna)) SUPERDUPERBRA  

7 Lisa ((tittar fortfarande ner mot surfplattan)) ((tuppen gör 

sitt ljud samtidigt som Lisa snabbt klickar på bilden av 

tuppen)) 

8 Kalle [tupp  

9 Spelet [riktigt bra 

 

4.2.4 Analys av aktiviteten 

Kalle lyssnar först på ljudet som hästen gör samtidigt som han ser bilden av hästen på 

surfplattan (rad 1), samtidigt som Lisa iakttar vad som sker på surfplattan (rad 2). Efter 

det att Kalle har både sett bilden av hästen och hört ljudet, trycker han sedan på bilden 

av hästen på surfplattan och säger ordet häst (rad 1). Detta kan kopplas till Gees princip 

nummer 10 Situated meanings, genom att spelet förmedlar både ett ljud från en häst och 

bild på en häst, bland alla de andra bilderna som finns på skärmen, kan detta förstås som 

att Kalle förstår innebörden av ljudet. När Anna sedan skall spela, lyssnar hon också på 

ljudet och kopplar det snabbt till bilden som finns på kossan, som även det kan relateras 

till princip nummer 10, det vill säga att Anna har kopplat ljudet till bilden.  

 

Vidare när Anna har klickat på bilden på kossan bekräftar spelet detta som rätt 

“superduperbra”(rad 4). Något som kan kopplas till Gees princip nummer 2 

Interaction, vilket innebär att Anna har utfört uppgiften på ett korrekt sätt, därför har 

spelet gett den feedbacken till spelaren. Detta reagerar Kalle på och när han tittar på 

Anna och säger med en hög röststyrka "SUPERDUPERBRA”(rad 6). Då Lisa har 

iakttagit när både Anna och Kalle har spelat, trycker hon snabbt på rätt bild (rad 7). 

Detta kan förstås i relation till Gees princip nummer 4 Risk taking, Lisa lyssnar på ordet 

samtidigt som hon klickar på rätt bild väldigt snabbt. Ingen av de förra deltagarna före 

Lisa hade misslyckats, detta kan förstås som att Lisa lade det Kalle och Anna gjorde på 

minnet, och förstod mönstret kring spelet.  

 

Men detta kan även kopplas till Gees princip nummer 2 Interaction, att Lisa hörde 

tuppens ljud och såg bilden på tuppen, och på det viset kan hon ha förstått innebörden. 

När Kalle sedan säger ”tupp” (rad 8) kan även detta kopplas samman med princip 

nummer 2 interaction, vilket kan tolkas att han kopplade ihop ljudet med bilden och 

förstod ordet och därför sa tupp. Spelet bekräftar även detta, genom att säga ”riktigt bra” 

(rad 9) vilket kan kopplas till Gee princip nummer 2 Interaction, att spelaren får 

feedback om att uppgiften är korrekt utförd.  
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4.3 Aktivitet 3- Lär dig ABC  
 

4.3.1 Presentation av applikationen 

Detta spel är för barn som är fyra år och äldre och enligt spelutvecklaren, finns det 

trettio olika ord som tillhör olika bilder, ljud och även uttal. Detta spel beskrivs som ett 

underhållande spel, barnen skall med hjälp av detta spel lära sig att stava ord eller förstå 

vad bilden innebär. Utvecklaren beskriver att detta spel skall lära barnen att förbättra 

deras ordförråd sedan skall spelet möjliggöra för barnen att lära sig nya språk utöver 

modersmålet. Vidare finns en idé om att barnen ska få möjlighet att lära sig att stava 

orden och känna igen bokstäver. Detta spel finns på olika språk som exempelvis, 

engelska, ryska, svenska och ukrainska. 

4.3.2 Analys av applikationen 

Fokus kring denna applikation ligger på språket, med denna applikation kan barnen ta 

hjälp av varandra, när de inte förstår innebörden av ordet, vilket kan kopplas till 

läroplanen, att när barn använder sig av bilder eller ljud samtalar de om dessa 

(Skolverket 2010). När barnen använder detta spel kan de förstå vad specifika ord 

innebär och detta kan relateras till Gees princip nummer 10 Situated meanings. Detta 

kan tolkas som att barnen förstår ett ord när de kan hänvisa till detta genom bilder och 

dialoger.  

 

Vidare möjliggör denna applikation att barnen använder sig av sin samarbetsförmåga 

när de inte förstår språket (Alexandersson, 2002). Denna applikation kopplas även till 

styrdokumentet förskolans läroplan, när barnen använder för att ljuda och koppla ihop 

bokstäverna med bildsymbolen. Barnen skall få tillgång till att använda teknik och 

material för att forma och konstruera står att läsa (Skolverket 2010). 

 

4.3.3 Aktiviteten presenteras av förskolläraren 

Förskolläraren börjar med att förklara för mig, att barnen inte har spelat detta spel 

tidigare. Vidare förklarar förskolläraren att denna applikation har använts på andra 

förskolor vilket har visat sig fungerat bra. Sedan övergår förskolläraren till att förklara 

för barnen att på det här spelet, skall de para ihop genom att placera bokstäver till rätt 

bild, ”om ni trycker på bokstäverna kommer ni få höra ljudet” förklarar hon för barnen. 

Denna gång är det Lisa som får börja spela först. Förskolläraren förklarar för barnen att 

det inte gör något om de inte klarar av spelet och tittar med en koncentrerad blick mot 

barnen. Barnen tittar aktivt och nyfiket mot surfplattan medan förskolläraren startar upp 

spelet. 

 

Exempel 4:3 

 
1 Förskollärare Vad är det här för nånting ((samtidigt som hon 

vänder sig mot Anna))[vad är det här för djur? 

2 Anna                      [((tittar ner mot surfplattan 

och tittar på bokstäverna))[säl  

4 Lisa                            [((tittar ner mot 

surfplattan och tittar på bokstäverna))säl  

5 Förskollärare (.) då börjar den på s: 

6 Lisa     [((har redan klickat på bokstaven s och för den 
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sedan mot första boxen)) 

7 Lisa [s::  

8 Anna [s:: 

9 Förskollärare (.) sen har vi 

10 Lisa [((har fortfarande blicken mot surfplattan)) 

11 Anna [((klickar på bokstaven l och spelet ljudar 

bokstaven))      

12 Lisa [l: 

13 Anna (.) ((klickar på bokstaven ä)) 

[ä:: 

14 Lisa [((har fortfarande blicken på surfplattan))                          

[ä:: 

15 Anna (.) ((klickar på bokstaven l spelet ljudar bokstaven 

samtidigt som Anna lägger bokstaven mot den sista 

boxen))[l: 

16 Lisa        [l:((riktar samtidigt blicken mot plattan)) 

 

18 Spelet S ä l[((ljudar spelet))(.) säl 

19 Spelet (.)((ett glatt ljud dyker upp från spelet samtidigt 

som sälen gör ett ljud)) 

 

4.3.4 Analys av aktiviteten  

Förskolläraren börjar med att fråga barnen vilket djur det är på surfplattan (rad 1). Både 

Anna och Lisa säger samtidigt säl (rad 2 och 3), vilket kan kopplas till Gees princip 

nummer 10 Situated meanings, Anna och Lisa kan ha vetat detta sedan tidigare, vilket 

vi inte vet. Utifrån barnens handlingar kan detta tolkas som att både Anna och Lisa 

kopplar bilden på sälen som är på surfplattan och kan koppla samman bilden med de tre 

bokstäverna som finns på surfplattan. Vidare kan detta förstås som att när Anna drar 

ordet s mot den första boxen, kan hon ha hört både förskolläraren och Lisa säga s 

samtidigt, detta kan tolkas som att hon har fått någon slags feedback till att s skall vara 

den första bokstaven i ordet.  

 

Lisa iakttar det som händer på plattan och deltar på det viset under hela händelsen (rad 

10).  På rad 11 börjar Anna sedan med bokstaven l, när hon klickar på bokstaven börjar 

spelet att ljuda. Lisa ljudar l också samtidigt som spelet gör detta (rad 16), vilket kan 

kopplas till Gees princip nummer 10. Att Lisa ser när Anna klickar på bokstaven l, kan 

tolkas som att hon sätter i förbindelse bokstaven med ljudet, detta kan kopplas till 

princip nummer 2 Interaction. När Anna hör ljudandet får hon en feedback från spelet, 

som kan i detta sammanhang förstås som att hon från en ledtråd från spelet.  

 

Detta kan också vidare kopplas till princip nr 10 Situated meanings, när hon ser 

bokstäverna på surfplattan verkar det som hon förstår innebörden av ordet och att 

bokstaven l inte skall ligga före bokstaven ä. Kort därefter trycker Anna sedan på 

bokstaven ä och drar den sedan mot den andra boxen, vilket kan relateras till princip nr 

4 Risk taking. Det vill säga att Anna har förstått mönstret kring spelet, att det främst 

gäller att ljuda bokstäverna och att sedan koppla ihop bilden med bokstäverna som i 

princip nr 10.  

 

Sedan trycker Anna på bokstaven l igen, samtidigt som både Lisa och Anna ljudar 

bokstaven (rad 15 och 16), efter det för hon den sedan till den sista bokstaven, detta kan 
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relateras till Gees princip nummer 16 Performance, before competence, genom att 

spelet innehåller bilder som kan kopplas ihop med bokstäverna och genom att spelet 

sedan kan ljuda alla bokstäver när spelaren klickar på dem. Att Anna kopplade hur 

spelet skulle spelas innan hon lärde sig det. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera metoden först. Därefter kommer jag att 

diskutera studiens resultat och efter det följer egna reflektioner och förslag på fortsatt 

forskning inom området. Kapitlet avslutas med ett slutord.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Jag har i denna studie valt att observera med videodokumentation, detta ansåg jag vara 

den metod som främst skulle ge svar på mina forskningsfrågor. Bjørndal (2005) tar 

vidare upp flera fördelar som handlar om videoobservation, vilket fick mig att välja 

detta. Med hjälp av denna metod, kunde jag bland annat titta på videoklippet flera 

gånger om och om igen. Detta var till stor hjälp gällande att analysera resultatet, varje 

gång jag undersökte videoklippen, användes olika perspektiv och fokus. I vissa 

sammanhang pausade jag videoklippet för att kontrollera det som visades på filmen med 

teorin eller mot mina forskningsfrågor. Vidare var videodokumentationen till stor hjälp 

när transkriptionen skulle skrivas ner, detta för att jag kunde titta och spola fram och 

tillbaka om och om igen. 

 

Denna metod passade studien om surfplattan, på grund av att det skedde många 

händelser på surfplattan medan barnen lekte/arbetade med verktyget.  Både barnen och 

surfplattan filmades och detta skulle ha varit väldigt svårt att hinna med om 

observationen hade skett genom att anteckna det barnen sa och gjorde. Detta skulle även 

leda till att alla detaljer skulle försvinna. Fördelen med metoden är också att såväl 

verbala som icke verbala handlingar kunnat diskuteras.  

 

Nackdelen med metoden som jag har valt, är främst att det har varit väldigt många 

föräldrar som har nekat till sitt barns deltagande. Detta anser jag har med att 

observationen är en videoobservation, vilket kan skrämma många föräldrar. Detta trots 

att det stod att de etiska forskningsprinciperna kommer att användas till denna studie. 

Ytterligare en nackdel är att jag enbart filmade i en förskola, det hade varit intressant att 

undersöka flera förskolor som också arbetade medvetet med surfplattan för att se 

likheter och skillnader.  

 

Det finns cirka två timmar videodokumentationer, intensivt insamlat under en dag i en 

förskola. Trots ett tämligen litet material anser jag ändå att jag har fått svar på mina 

forskningsfrågor. Främst med hjälp av Gees (2005) lärandeprinciper som användes i 

analysarbetet och vilket fokuserades där.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att fyra av Gees (2005) lärandeprinciper har kunnat identifieras i alla de 

analyserade aktiviteterna. Lärandeprinciper som bygger på att deltagarna samspelar med 

såväl spelet som med övriga deltagare och att den av deltagarna som spelar inte tar 

någon risk om han eller hon misslyckas med sina handlingar. Tvärtom har det i 

forskning av Gee visats sig vara positivt att misslyckas ibland. Att kunna koppla ord till 

bilder och ljud visade sig vara en fördel när barnen spelade såväl Bornholmslek som Lär 

dig ABC, något som kan förstås i relation till Gees princip nummer 10 Situated 

meanings. När barnen i studien spelade på applikationen Lär dig ABC gjorde de det för 

första gången. Men med hjälp av förskolläraren, övriga deltagare samt spelets 

instruktioner fungerade detta ändå bra. Detta lyfter Gee i princip nummer 16 

Performence, before competence. Genom att ha själv, utgått från dessa principer när 

barnen har arbetat med surfplattan, skulle jag rekommendera att andra förskollärare 
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använder dessa principer när de själva arbetar med surfplattan tillsammans med barnen, 

för att förstå och se barnens kunnande samt lärande när de spelar på surfplattan. 

 

Resultatet har bland annat visat på att barnen har fått feedback när de har klarat av 

utmaningen inom alla tre applikationerna och detta kopplas till Gees princip nummer 2 

som innebär att barnen får feedback från spelet genom att visa bild eller ljud. Vidare har 

resultatet visat att barnen har genom att observerat varandra, visat att de har löst 

uppgiften och förstått mönstret från exempelvis applikationen Bornholmslek genom att 

snabbt koppla ljudet med rätt bild. Detta kopplas med Gees princip nummer 4 som 

innebär att det inte är fel att misslyckas, utan försöka lägga detta på minnet, för att sedan 

förstå mönstret och lösa utmaningen. Resultatet visar att barnen har använt bild och ljud 

för att förstå bilderna eller innebörden av ett ord när de har använt applikationen 

Bornholmslek. Detta kopplas ihop med Gees princip nummer 10 som innebär att spelet 

erbjuder spelaren bilder, dialoger och olika beslut för att spelaren skall förstå ordets 

betydelse. Barnen har spelat Lär Dig ABC för första gången utan att ha någon 

erfarenhet av spelet och klarat av den utmaningen, genom att använda sig av den 

feedback som spelet ger i form av ljud och bilder. I detta spel deltog även förskolläraren 

som stöd inledningsvis. Barnen har förstått och använt sig av spelets tydliga 

instruktioner för att spela spelet som kopplas med Gees princip 16. Det innebär att 

spelet är uppbyggt på ett sätt, med bra utförda instruktioner, förklarningar och spelets 

miljö till exempel, som gör att spelaren kan börja utföra handlingen direkt.  

 

Forskaren Wood (2001, refererad i McManis & Gunnewig, 2010) kom i sin forskning 

fram till att barn som använder sig av skolrelaterat material, när de har arbetat med 

interaktiva whiteboards hade ökat sina färdigheter inom läskunnigheten. I detta 

sammanhang finner jag en likhet kring applikationen Lär Dig ABC, när barnen arbetade 

kring denna applikation fick de bland annat höra bokstävernas ljud från spelet, och de 

ljudade även tillsammans, dessutom fick de även möjlighet att se alla delar på en gång, 

med detta menar jag bildsymbolen på objektet, bokstäverna, och ljudningen. Allt detta 

menar jag bidrar till att barnen får träna på läskunnigheten och även språket. När barnen 

utförde detta klarade de även utmaningen, barnet som inte spelade utan endast iakttog 

hjälpte det barnet som spelade, genom att ljuda och att iaktta. Barnen som inte spelade 

på surfplattan deltog ändå och tillsammans samarbetade de i aktiviteten, mot ett 

gemensamt mål. Detta är i linje med det som Svensson (2001) beskriver, att även ifall 

barnen endast tittar på skärmen och inte är den som spelar, är de ändå lika involverade 

oavsett. Barnen arbetar effektivt vid datorn och är målorienterade, med andra ord verkar 

det inte vara någon skillnad gällande deltagande och samarbete om barnen spelar på en 

dator eller om det spelar på en surfplatta. 

 

5.3 Slutsatser och egna reflektioner 
Mina slutsatser av detta, är att låta barnen utforska surfplattan och därigenom få en 

variation för sitt lärande. Att vara emot surfplattan eller vara negativ mot detta verktyg 

anser jag är att begränsa ett viktigt sakligt lärandeverktyg som kan påverka barnens 

inflytande och lärande i deras senare åldrar inom det teknologiska samhälle som detta 

land går mot. Vidare utvecklas tekniken enbart framåt och detta går heller inte att 

ignorera, och med teknikens utveckling följer barnens utveckling efter. Som beskrivits 

inledningsvis har barn oftast denna teknologi även i hemmet. Jag anser att som lärare i 

förskola och skola är det viktigt att erbjuda barnen olika verktyg för att barnen skall 

kunna få möjlighet att tillägna sig kunskaper, detta eftersom barn kommer från olika 

kulturer och har olika erfarenheter och kunskaper. Därför är det viktigt att förskolan 
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erbjuder barnen detta verktyg och varierade aktiviteter. Dessutom är det också viktigt att 

som förskollärare att aldrig se sig själv som fullärd, det finns alltid något som kan 

utvecklas inom sig själv om man själv tillåter detta. Att se surfplattan som ett verktyg 

som inte hör hemma i förskolan, anser jag handlar om okunskap och brist på förståelse, 

därför är min förhoppning med denna studie att kunna leverera ett budskap som skall få 

både lärare och personer som är allmänt intresserade av surfplattan, att inte vara rädda 

för att använda denna i arbetet med barnen.  

 

Denna studie kommer jag ha med mig när jag sedan arbetar i förskolan, det jag tycker är 

väsentligt att ta fasta på är det som Shifflet et al. (2012) beskriver att surfplattan skall 

vara ett komplement som skall finnas i verksamheten och som inte skall ersätta de 

traditionella aktiviteterna. Vidare anser jag att det är viktigt att pedagoger som arbetar 

med surfplattan använder sig av genomtänkta pedagogiska applikationer. Förutom det 

menar jag också att det är viktigt att pedagogen vet till vilket syfte applikationen skall 

användas för, som till exempel Lär dig ABC (aktivitet 3), syftet med det skulle för mig 

innebära att barnen tränar på att lyssna på bokstäverna och koppla det samman med 

bildsymbolen som visas upp på surfplattan.  

 

Med denna teknik finns det mycket att göra, det finns applikationer som är 

rekommenderade av speciallärare och logopeder som exempelvis Bornholmslek 

(aktivitet 2). Vidare kan lärare vara mer kreativa och använda denna teknik mot en 

whiteboard så att flera barn kan prova på att spela och att utforska. Problemet kring 

surfplattan är att många pedagoger inte har tillräcklig med kunskap vilket kan skapa en 

negativ inställning kring detta. Genom att flera förskolor och skolor, genomför och 

erbjuder fortutbildningar till de pedagoger som finns där ute kommer surfplattan så 

småningom att finnas i verksamheten som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. 

 

5.4 Vidare forskning  
Det finns fortfarande mycket att forska om inom detta ämne som handlar om 

surfplattan. Det hade varit intressant att forska om, hur det skulle se ut om barnen lättare 

hade tillgång till en surfplatta inom förskolans verksamhet. Skulle denna oenighet om 

vad surfplattan inom förskolans miljö betyder ändras mot ett positivare håll, om barnen 

skulle ha samma tillgång till surfplattan som de har tillgång till att använda papper och 

pennor och saxar etc. 

 

För att skapa och använda barns kreativa sida, hade det varit intressant att undersöka hur 

detta skulle se ut om barnen använde en surfplatta för att skapa och anteckna och rita 

oftare, utan denna regel att de behöver övervakas (av vuxna) när de använder en 

surfplatta. Ytterligare en intressant aspekt hade varit att undersöka om hur utvecklingen 

ser ut från det att barnet är ett år gammalt till det är fem år gammalt och har använt 

surfplattan från det att de varit ett år på förskolan. Detta för att se barnets utveckling 

utan stränga regler kring surfplattan, självklart i samband med alla de andra traditionella 

aktiviteter som pågår i verksamheten. Denna forskning skulle då pågå över tid, för att 

verkligen fastställa vad surfplattan gör i förskolans verksamhet inom många kategorier. 

 

5.5 Slutord 
Avslutningsvis anser jag och vilket min studie visar att surfplattan kan användas på ett 

annat sätt inom förskolans verksamhet, istället för att endast användas som 

dokumentationsverktyg. Surfplattan är ett positivt verktyg om den används på ett 

pedagogiskt sätt. Genom att ha kunskap om surfplattan och förståelse för hur man som 
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pedagog kan använda surfplattan som ett komplement utöver de vanliga traditionella 

aktiviteterna anser jag att min studie påvisar, att surfplattan kan komplettera de 

traditionella aktiviteterna för att barn ska kunna ta till sig olika kunskaper i förskolan på 

bästa sätt. Surfplattan bidrar bland annat till fler och andra möjligheter för ett barn att 

utforska och lära sig.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej föräldrar!   

 

Jag är en lärarstudent på Högskolan i Gävle som läser till förskollärare. Jag håller på 

mitt examensarbete och jag är intresserad av att undersöka hur barnen använder 

surfplattan i förskolan.  

 

Undersökningen genomförs med hjälp av videodokumentationer i samband med när 

barnen använder surfplattan. Undersökningen kommer att redovisas i en c-uppsats. 

 

I arbetet kommer jag att använda fiktiva namn, vilket innebär att barnens riktiga namn 

inte kommer nämnas eller stå med någonstans. Bilder på barnen eller skolans namn 

kommer heller inte benämnas i arbetet. Videomaterialet förvaras på Högskolan i Gävle. 

Jag använder de forskningsetiska principer som finns att läsa på Vetenskapsrådets 

hemsida (www.vr.se). 

 

För att ert barn ska kunna få delta behöver jag Er tillåtelse till detta. Medverkan i 

undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan. Av 

den anledningen ber jag dig/Er fylla i nedanstående talong. 

 

Med vänliga hälsningar    

Alex Kamal Ali 

xxxx/ 

 

 

 
Lämnas in senast 2014-11-10  

 

……………………………………………………………………………………. 
Barnets namn 

 

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i observationsstudien om surfplattan. 

 

Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barns deltagande i studien om surfplattan. 

 

Vårdnadshavare                                                   Vårdnadshavare 

 

………………………….                                     ……………………….. 
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel 
 

Tecken Betydelse 

[    Markerar början av samtidigt tal 

 

((tittar)) ((transkriberarens kommentarer och icke verbala handlingar)) 

 

NEJ Tal med hög röststyrka 

 

(.) Mikropaus i tal 

 

::  Förlängt vokalljud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


