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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka barns interaktion och positionering runt 
lärplattan. Det empiriska materialet har samlats in genom fem observationer. Denna 
studie grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Resultatet av denna studie visar att barnen positionerar sig och interagerar runt 
lärplattan på flera olika sätt. Vid observationerna utgick vi ifrån Ljung-Djärfs (2004) tre 
positioner ägare, deltagare och åskådare. Vi kunde se alla dessa men också ytterligare 
en positionering. En stor del av interaktionen bestod av att barnen förhandlade om makt 
över lärplattan, men också att de mer kunniga barnen stöttade och hjälpte sina kamrater. 
Vi kunde också se att konstellationen av barn visade sig ha betydelse för interaktionen, 
samt att pedagogens roll var ännu viktigare än förväntat, på grund av den struktur som 
pedagogen skapade i aktiviteten. Även valet av applikation var av relevans för 
interaktionen. Baserat på observationerna upplevdes vissa applikationer främja 
kommunikation och samarbete mer än andra.  
 
Förhoppningsvis kan den här studien bidra till att främja och berika både vårt men 
också andra pedagogers förhållningssätt kring barns interaktion med varandra runt 
lärplattan, samt ge en djupare förståelse för hur lärplattan kan fungera som ett kulturellt 
redskap och stödja barns utveckling av sociala och kommunikativa förmågor. 
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1. Inledning 
Förekomsten av lärplattor har ökat både i svenska förskolor (Skolverket, 2013) men 
även i hemmen. Samhället präglas allt mer av den ökande användningen av digital 
media, vilket innefattar även barnens användning. Innehavet av digital media överlag är 
idag mycket större än för bara ett par år sedan, och därmed har även barns tillgång till 
digital media ökat (Statens medieråd, 2015). 
 
Med den tilltagande förekomsten av lärplattor både i förskolan och i hemmet, har 
behovet av forskning om lärplattor i förskolan också ökat. (Kjällander, 2014). Gävle 
kommuns förskolor är ett exempel där förekomsten av lärplattor har tilltagit mycket de 
senaste åren. Där har kommunen gjort en stor satsning inom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) genom att förse förskolor med just lärplattor (Gävle 
kommun, 2012). För att arbetet med lärplatta tillsammans med barnen ska bli 
meningsfullt krävs dock kunskap i ämnet, det finns alltså fortfarande behov av 
kompetensutveckling hos förskolepersonalen (Skolverket, 2013).  
 
Enligt läroplanen ska; “Förskolan [...] vara en levande social och kulturell miljö som 
stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 
kompetens.” (Skolverket, 2010, s. 6.) och i relation till att socialt samspel och 
kommunikation lyfts upp i läroplanen samt att Skolverket (u.å) även belyser att IT kan 
stödja samarbete och kommunikation mellan små barn, behöver det sociala samspelet 
runt lärplattan undersökas mer. Även enligt Skollagen är social gemenskap viktig för 
barns fortsatta utbildning. Där står det att “Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning” (SFS 2010:800). 
Eftersom allt lärande sker genom socialt samspel (Sträng & Persson, 2003), kan alltså 
främjandet av barns sociala och kommunikativa förmågor bidra till barns utveckling 
även inom andra områden.  
 
De avsnitt ur läroplanen för förskolan som kan sägas ha en koppling till IKT, handlar 
om att eftersom samhället utvecklas och förändras måste även förskolan göra det. 
Läroplanen belyser också att multimedia och IKT kan vara både en metod för att uppnå 
olika strävansmål men också själva innehållet i sig, det vill säga att lära sig använda 
digitala redskap (Skolverket, 2010). Det är alltså inte en fråga om IKT ska användas i 
förskolan, utan hur det ska användas. 
  
När barn använder dator på förskolan, intar de olika positioner, och detta är något som 
Ljung-Djärf (2004) har undersökt. Hon har definierat tre positioner; ägare, deltagare och 
åskådare. Vidare har hon studerat interaktion med datorn i centrum, medan den här 
studien ämnar undersöka barnens interaktion runt lärplattan. Många tidigare studier 
intar pedagogens perspektiv, men i denna studie undersöks istället vad barnen faktiskt 
gör och säger - ett försök att närma sig barnens perspektiv. Genom att studera hur 
barnen interagerar, kommunicerar och positionerar sig runt lärplattan kan det 
förhoppningsvis ge inblick och insikt i vad som egentligen händer mellan barnen när de 
använder lärplattan. Den här kunskapen kan bidra till att utveckla förhållningssättet som 
pedagoger har gentemot barns användning av lärplattan. Skolverket (2013) lyfter också 
fram att majoriteten av förskollärare är skeptiska till att IT i förskolan inspirerar och 
stärker barnens kommunikations- och samarbetsförmåga, vilket är ytterligare en orsak 
till att studera detta närmare. Således ligger fokus i denna studie på barnens interaktion 
och positionering runt lärplattan - hur de agerar och kommunicerar med varandra.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur barn interagerar och positionerar sig 
runt lärplattor i förskolans verksamhet. 
 
Frågorna som studien utgår ifrån är följande: 
Hur positionerar sig barn när de använder lärplattan? 
Hur interagerar barn med varandra runt lärplattan? 
 
1.2 Begreppsdefinition 
Applikation - Kallas även app, ett program eller spel som kan laddas ner på lärplattan. I 
denna studie används applikationerna Skolstil, Toca Store, Toca Hair Salon - Christmas 
Gift, Språka mera - Färger och fordon samt Kids Canvas (Se bilaga 4).  
 
IKT - Informations- och kommunikationsteknik. IKT i förskolan innefattar både datorer 
och lärplattor, och på förskolan där observationerna till denna studie har gjorts fanns 
både lärplattor och datorer men baserat på studiens syfte observerades bara aktiviteter 
runt lärplattan. 
 
Lärplatta - Samlingsbegrepp för surfplatta/iPad/tablet/datorplatta. I denna studie 
används benämningen “lärplatta” eftersom det är det begreppet som generellt används 
inom förskolan.  
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2. Bakgrund  
Här presenteras den litteratur som är relevant för den här studien, för att ge en 
grundläggande förståelse för bakgrunden. Den litteratur som har använts till detta 
examensarbete har dels sökts fram i databasen Discovery, och genom de avhandlingar 
som vi funnit där har deras referenslistor genererat fler artiklar inom området. Även 
tidigare kurslitteratur har varit användbar. Orsaken till att endast svenska referenser har 
använts är att forskningen inom området är något begränsad och en stor del av den 
forskning som finns är på svenska. 
 
Bakgrunden inleds med en genomgång av hur lärplattan används i förskolan och 
hemmet. De följande två rubrikerna, Interaktion och Positionering, består av litteratur 
som har en koppling till studiens fokusområden. Slutligen berörs tidigare forskning som 
ligger till grund för den här studien. 
 
2.1 Lärplattan i förskolan och hemmet 
En surfplatta (i denna studie: lärplatta) definieras av Nationalencyklopedin som en 
pekdator som mestadels används till att surfa på nätet, skicka och ta emot e-post, spela 
samt att titta på film, läsa e-böcker och lyssna på musik (Helmersson, 2015). På 
förskolan används lärplattan så som beskrivet nedan, men även av pedagogerna för att 
dokumentera barns utveckling. Det finns många orsaker till att lärplattan är bättre 
anpassad till förskolans miljö än datorn; lärplattan lämpar sig mer för gemensamma 
aktiviteter, den är flyttbar och lättare att använda även för de yngsta barnen (Nilsen, 
2014). 
 
Skolverket publicerade år 2013 rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan 
som redogör för vilka förutsättningar elever och lärare har för att använda IT, samt hur 
IT används och vilken kompetens som finns. Förskolan inkluderas också i rapporten och 
dator används som ett samlingsbegrepp som även omfattar lärplattor. En motsvarande 
rapport publicerades 2009 och rapporten från 2013 är således en uppföljning av denna. 
Enligt rapporten används dator/lärplatta av barn på förskolan både på egen hand och 
även tillsammans med förskolepersonalen. De främsta användningsområdena är att titta 
på film, lyssna på musik och att utveckla barnens förmågor inom språk, skrift och 
matematik. Antalet datorer har ökat betydligt i förskolan under perioden 2008-2012 
(Skolverket, 2013). 
                                 
Barns tillgång till lärplatta i hemmet har ökat de senaste åren. År 2014 hade 56 % av 
barn i åldern 0-1 tillgång till lärplatta i hemmet. Motsvarande siffra för 2-4-åringar är 79 
%, samt 84 % för 5-8-åringar. Den aktivitet med lärplattan som oftast sker gemensamt, 
det vill säga att föräldrarna använder lärplattan tillsammans med barnen, är när barnen 
tittar på film. Detta är naturligt eftersom det är lämpligt att se på film tillsammans. Det 
är inte lika vanligt att föräldrarna spelar tillsammans med barnen (Statens medieråd, 
2015). 
 
Nilsen (2014) hävdar i sin licentiatuppsats fram att användningen av lärplattor har ökat 
samtidigt både i hemmen och skolan/förskolan, och när detta debatteras blandas 
miljöerna ofta ihop. Förskolan är en pedagogisk verksamhet som regleras av 
styrdokument och är en del av det svenska utbildningssystemet, och skiljer sig 
därigenom markant från hemmet. 
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2.2 Interaktion 
Människor är sociala varelser redan från födseln, och behöver få känna gemenskap och 
få social stimulans för att kunna må bra och utvecklas. Sociala relationer är viktiga för 
människan, och för att kunna etablera relationer måste man kunna interagera med andra 
människor (Öhman, 2008). 
 
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av interaktion “samverkan, samspel; 
process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra” 
(Brante, 2015).  
 
Interaktion har flera betydelser och det finns flera begrepp med ungefär samma 
innebörd. Ljung-Djärf (2004) föredrar begreppet samvaro framför samarbete eftersom 
samvaro kan betyda så mycket mer än att barn samarbetar, och även Öhman (2008) 
använder främst begreppet samvaro. 
 
Tellgren (2004) däremot har studerat kamratgruppsinteraktion och hon menar att barn 
övar sina kommunikativa färdigheter genom interaktionen med sina föräldrar i ett tidigt 
stadium. En mer initiativrik och aktiv roll antas snart tillsammans med föräldrarna i 
vilken barnen hittar sin aktiva roll som “barn” gentemot “vuxna”. För att sedan i 
förskolan bli accepterad in i en kamratgrupp gäller det att lära sig hur man måste agera 
för att få vara med och leka och detta är något som behöver upprätthållas för att behålla 
en position i kamratkulturen. Även Öhman (2008) menar att barns relationer till 
varandra kräver mycket tid och engagemang, och att de relationerna inte är lika 
självklara som samvaron med familjen. Barn har dessutom olika erfarenheter med sig 
hemifrån angående hur man samspelar med andra. I en förskolegrupp kan det dessutom 
finnas flera kamratkulturer, eftersom barnen leker i mindre grupper ofta baserat på 
ålder, kön och personlighet. Inom dessa grupper finns olika regler och mönster. Löfdahl 
(2014) påvisar att för att se och förstå barns kamratkulturer måste man studera hur 
barnen interagerar, främst när de leker. 
 
Genom leken övar barn på att interagera med varandra. När de leker tillsammans får de 
lära sig att förhålla sig till vissa generella regler för att leken ska kunna fungera. Dessa 
tre sociala regler är turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Barn som inte behärskar 
dessa regler riskerar att hamna utanför den gemenskap som lek innebär (Knutsdotter-
Olofsson, 2009). 
 
Björk-Willén (2011) belyser barns egna erfarenheter från ett annat perspektiv än Öhman 
och menar att med datorspelet som utgångspunkt kan det uppstå diskussioner som är 
baserade på barnens tidigare erfarenheter, som då förs in i förskolan och barnen blir 
aktiva i skapandet av kunskap. 
 
Samvarokompetens, som innebär att lära sig vara tillsammans med andra, innefattar 
många förmågor men handlar i stort sett om att lära sig balansen mellan sina egna och 
andras behov. Mycket av barns samvaro handlar om etiska dilemman, när barn gör 
avvägningar om vad som är acceptabelt att göra mot varandra. Förhandlingar mellan 
barnen är vanligt, det kan handla om makt, positioner, vad som är rättvist och vad som 
är snällt eller dumt (Öhman, 2008). 
 
Det finns flera faktorer som påverkar om samarbete inträffar. Dessa faktorer är: 
uppgiftens utformning, gruppens storlek och kombinationen av barn (Ljung-Djärf, 
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2004). Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att även programvarans 
utformning har betydelse för hur samspelet mellan barnen blir. 
 
2.3 Positionering 
Positionering innebär inte bara geografisk placering i en aktivitet utan det kan också 
betyda olika makt- och statuspositioner. Att undersöka positioneringar under barns 
aktiviteter är ett sätt att fokusera på hur barnens interaktion och samspel ser ut. Nedan 
kommer dessa olika positioneringar att beskrivas. 
 
Barn förhandlar kontinuerligt om statuspositioner under lek. Faktorer som barn 
använder sig av för att argumentera för en önskad position är exempelvis ålder, hur de 
ser ut och vad de har för kläder på sig. De sociala strukturerna och statuspositionerna 
mellan barn i förskolan och skolan är ganska konstanta under skolåret, och positionerna 
ifrågasätts inte (Löfdahl, 2014). 
  
Även Öhman (2008) hävdar att barn tilldelas men också förhandlar sig till 
maktpositioner med rätt att bestämma, genom att hänvisa till att de är exempelvis störst, 
äldst, snabbast eller först. Om man är mindre eller yngre är det alltså svårare att 
förhandla sig till en högre maktposition. Makt är något som alla barn använder och 
förhandlar om, och maktfördelningen mellan barn är inte alltid jämlik. Det här innebär 
att barn tilldelas eller antar olika positioner, så som underordnad eller överordnad. 
 
När en aktivitet vid datorn pågår skapas positioneringar mellan objekt (datorn) och 
individ (barnet). Alltså har även datorn både en position och agens, det vill säga har en 
aktiv roll i aktiviteten. Jämfört med en bok eller en teckning påverkar datorn barnens 
samspel på många olika sätt genom semiotiska fält som exempelvis ljud, tal och rörliga 
bilder. Barnen integrerar och förändrar de semiotiska fälten i sitt samspel. När det finns 
en karaktär i datorspelet kan barnen positionera sig även mot karaktären genom att tala 
och agera mot den. Barnen gör då karaktären mänsklig vilket inte betyder att karaktären 
får egen agens, utan behöver integreras i barnens aktivitet för att få agens (Björk-
Willén, 2011). Även Nordin-Hultman (2004) menar att individens relation till ett objekt 
påverkar objektets roll i samspelet. När en individ interagerar med objektet är det inte 
bara ett (dött) ting utan påverkar interaktionen aktivt. 
 
2.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning tar upp positionering runt datorn och det sociala samspelet runt 
lärplattan.  
 
Ljung-Djärf (2004) undersöker samvaron mellan barn runt lärplattan i sin studie. Syftet 
med studien är att belysa barns samvaro från ett problematiserande perspektiv, med 
hjälp av att undersöka positioneringen som sker i samvaron runt datorn. Metoden som 
använts är videoobservation som har skrivits ut, samt löpande anteckningar, och de 
teoretiska utgångspunkter som använts för att analysera det empiriska materialet är 
Harré och van Langenhoves (1999) teorier om positioner och positionering. 
 
Det barn som bestämmer över musen och tangentbordet är ägaren. Ägaren fungerar som 
samvarons centrum i och med att barnens interaktion vid datorn väldigt tydligt visar 
vem ägaren är. Ägarpositionen handlar inte bara om barnets placering utan även en 
muntlig överenskommelse mellan barnen eller en uppmaning från en vuxen angående 
vems tur det är att spela. Ägaren har dessutom makt över vad som händer på skärmen, 
vem som ska få delta samt vem som ska få spela efter ägaren. Även om en deltagare 
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inbjuds att hjälpa till med det som händer på skärmen så innebär inte detta ett ägarbyte 
utan en tillfällig hjälp till ägaren. Dock kan erbjuden hjälp också avvisas av ägaren och 
med detta blir deltagarpositionen en åskådarposition. 
Deltagaren sitter ofta bredvid ägaren, men det krävs mer än så för att bli accepterad som 
deltagare. Allt handlar om hur deltagarens förslag och synpunkter bemöts av ägaren. 
Förslagen kan antingen accepteras eller avböjas, beroende på om de gynnar ägaren eller 
om de innebär risker för ägaren.  Samtidigt finns också vissa förväntningar på 
deltagaren om att han eller hon ska framföra idéer som kan vara till hjälp för ägaren. 
Deltagarpositionen medför potential för delaktighet i samvaron, men är också riskfylld i 
och med att deltagaren kan bli beskylld för att vara orsaken till tänkbara nederlag. 
 
En åskådarposition innehas av någon som inte är delaktig i aktiviteten. Detta kan ha 
olika anledningar utöver väntan på sin tur; så som ett självvalt agerande som sällskap 
eller publik, att få en möjlighet att observera aktiviteten i syfte att lära sig exempelvis 
spelet, samt att oron för att misslyckas också kan vara en bidragande faktor till att barnet 
intar en åskådarposition. Ytterligare ett skäl till åskådarpositioneringen kan vara ett 
avvisande från ägaren, efter ett misslyckat försök att bli deltagare i aktiviteten. 
Positionerna är dock föränderliga, exempelvis kan man som åskådare bli deltagare, men 
det krävs då ett godkännande från ägaren. 
 
Slutsatsen av Ljung-Djärfs (2004) studie är att tre positioner kan urskiljas; ägare, 
deltagare och åskådare. Hon menar att positionerna är å ena sidan statiska, i och med att 
de inbegriper ett visst handlingsutrymme med rättigheter, skyldigheter och 
förväntningar. Barn deltar alltså i interaktion på olika villkor och med olika mycket 
makt och inflytande. Å andra sidan är positionerna föränderliga. Det finns ett 
handlingsutrymme genom möjligheten att byta position.  
 
Kjällander (2014) har i sin undersökning studerat barns samspel runt lärplattan genom 
forskningsprojektet Appknapp. Ett av studiens syften var att undersöka det sociala 
samspelet i barngruppen. Fyra förskolor i Botkyrka kommun deltog i studien och genom 
videoobservation studerades barns vardagliga gruppaktiviteter i förskolan. Det 
teoretiska perspektiv som studien använde sig av grundar sig i socialsemiotiska teorier 
och multimodalitet, men är ett nytt perspektiv som fokuserar mer på bildspråk än 
skriftspråk. Studien använde dessutom ett vidgat gränssnitt i observerandet, vilket 
innebär att ta flera olika faktorer i beaktande när man observerar barns interaktion. 
Faktorer som kommentarer från kompisar, förskolans miljö och gruppens regler och 
normer påverkar interaktionen mellan barnen. 
 
Även Kjällander använder termen positionering, men menar att barnen i hennes studie 
positionerar sig som producenter och inte konsumenter i sin lärprocess, att barnen 
positionerar sig ibland som lärande och ibland som spelande. Ett av nyckelresultaten 
som studien visar är att det sociala samspelet mellan barnen runt lärplattan är 
uppmuntrande. Barnen hjälper varandra, ger varandra komplimanger och efter att 
nyhetens behag lagt sig fungerar turtagningen oproblematiskt och ofta utan vuxnas 
inblandning. 
 
Nilsen (2014) har i sin licentiatuppsats studerat hur barn och förskolepersonal använder 
lärplattor. Studien motiveras med att förekomsten av lärplattan som ett pedagogiskt 
redskap har ökat i förskolans verksamhet, samt att det finns begränsat med forskning 
inom området. Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad lärplattan används 
till i förskolan. Metoden som har använts är videoobservationer, samt intervjuer och 
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informella samtal med lärare. Ett sociokulturellt perspektiv har använts för studien, och 
interaktionsanalys har använts för att analysera det insamlade materialet. Materialet har 
samlats in på två svenska förskoleavdelningar. 
 
Av studien framkommer att det är viktigt att undersöka hur och till vad lärplattan 
används, för att kunna säga något om vilket lärande som möjliggörs. En av slutsatserna i 
studien är att det är stora skillnader i hur lärplattan används av barn i olika ålder. Barnen 
på den ena av de två avdelningarna var yngre, och på den andra var de lite äldre. De 
yngre barnens användning av lärplattan handlade mycket om att introduceras till 
lärplattan och lära sig använda den. De äldre barnen (tre-fem år) i studien beskrivs som 
mer säkra i sitt användande av lärplattan, de spelade med målet att vinna spelet och 
bläddrade snabbt mellan applikationer. Det poängteras att lärarens roll är viktig för att 
göra användandet av lärplattan pedagogiskt. Enligt Nilsens analys behöver pedagogen 
kunskap om applikationen och om barnets kunskap om applikationen, vilka kulturella 
hjälpmedel som krävs för att det ska utvecklas till det planerade lärandet samt 
engagemang i barns perspektiv på aktiviteten. Ett lärande sker alltså inte per automatik 
för att ett barn använder en pedagogisk applikation. “Teknologin är inte 
självinstruerande” (Nilsen, 2014, s. 136). Hur komplext detta kan vara i en vardaglig 
verksamhet belyses dock också. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att Ljung-Djärf (2004) är något kritisk till om 
samvaron runt datorn alltid är av samarbetskaraktär. Hon menar att de tre positionerna - 
ägare, deltagare och åskådare - medför olika möjligheter och rättigheter, och visar att 
alla barn inte alltid har samma makt kring aktiviteterna vid datorn. Jämfört med Ljung-
Djärf har Kjällander (2014) ett annat fokus i sin studie. Kjällanders användning av 
begreppet positionering handlar om att barn är aktiva i sin lärprocess och sin utveckling. 
Resultaten som lyfts i Kjällanders studie är av positiv karaktär, i form av att barnens 
samspelsklimat är uppmuntrande. Ljung-Djärf har ett mer problematiserande perspektiv 
i sin studie. 
 
Ytterligare en skillnad mellan studierna ovan är att Ljung-Djärf har studerat samspelet 
runt datorn medan Kjällander och Nilsen (2014) har fokuserat på lärplattan. Ljung-Djärf 
hävdar dessutom att datorns fysiska utformning, med en mus och ett tangentbord, 
uppmuntrar till ett individuellt användande, medan Nilsen menar att lärplattan, eftersom 
den är mer flyttbar och utformad på ett annat sätt än datorn, underlättar för ett 
gemensamt användande. 
 
I Nilsens licentiatuppsats belyses skillnaderna i hur lärplattan faktiskt används och 
vikten av pedagogens kompetens inom IKT i förskolan. Kjällander menar också 
pedagogens position som medforskare med barnen runt lärplattan som viktig. Både 
Kjällander och Nilsens studier har en likvärdig syn på pedagogens inflytande och 
betydelse vid barnens användning av lärplattan. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn interagerar och positionerar sig runt 
lärplattan i förskolan. Kulturella artefakter är centrala inom det sociokulturella 
perspektivet (Nilsen, 2014) och lärplattan kan ses som en kulturell artefakt som 
påverkar barnens interaktion. Lärplattan har därmed en väsentlig roll i barnens 
aktiviteter, eftersom den medför både möjligheter och begränsningar. Detta motiverar 
valet av ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Nedan diskuteras det sociokulturella perspektivet som används för att analysera det 
empiriska material som har samlats in. Enligt det sociokulturella perspektivet sker 
lärande och utveckling genom socialt samspel (Sträng & Persson, 2003). Eftersom den 
här studiens syfte är att undersöka barns interaktion baserat på hur de agerar och 
kommunicerar med varandra, är detta perspektiv lämpligt.  
 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Sett utifrån det sociokulturella perspektivet sker allt lärande och all utveckling genom 
socialt samspel. Alla mänskliga handlingar sker i ett socialt kontext och påverkas av 
tidigare erfarenheter. Språk och kommunikation mellan människor är centrala inom det 
sociokulturella perspektivet. Människan beskrivs som en kommunikativ varelse (Sträng 
& Persson, 2003). Säljö (2014) lyfter också begreppet kontext, vilket han menar är 
svårpreciserat men i stort handlar om att handlingar och kunskaper alltid måste ses 
utifrån sitt sammanhang och ramen som omger. Det finns alltid en koppling mellan 
handling och sammanhang. 
  
Strandberg (2006) belyser pedagogen Vygotskijs tankar om processer vid social 
aktivitet. Vygotskij utvecklade grundtankarna inom det sociokulturella perspektivet. 
Barn ökar sin kompetens i den värld som skapas runt dem. Det lyfts även fram hur 
viktigt det sociala samspelet med andra är för lärandet. Det abstrakta tänkande som 
skapas i en skriftspråklig kultur kan inte ett barn från till exempel en enbart talspråklig 
kultur anamma på samma sätt, och med detta menas att interaktionen är viktig eftersom 
barnen lånar en begreppsvärld som inte finns i deras verklighet under deras utveckling. 
Detta kan sammanfattas till att barnet lär med hjälp av assistans (Strandberg, 2006). 
Vygotskij kallar detta för den närmaste utvecklingszonen (Smidt, 2011).  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs metodens olika delar; valet av metod, urval, genomförande, 
analys av empirin och trovärdighet. 
 
4.1 Val av metod 
För att besvara frågeställningarna har både videoobservation och observationsschema 
(se bilaga 1) använts. Genom att observera kan beteenden som kroppsspråk, blickar och 
gester registreras (Stukát, 2011). 
 
Vid insamlingen av det empiriska materialet har ett strukturerat observationsschema 
använts. Att göra en strukturerad observation innebär att det innan observationen har 
bestämts vad som ska observeras, det vill säga att en avgränsning har gjorts. Detta kan 
exempelvis göras genom att använda ett observationsschema (Bryman, 2011). Vid en 
strukturerad observation är det förutbestämt vilka handlingar och situationer som ska tas 
i beaktande i observationen (Patel & Davidson, 2011).  
 
När det hade bestämts vilken metod som skulle användas i studien utarbetades 
observationsschemat (se bilaga 1) utifrån studiens fokusområde, tidigare forskning och 
relevant litteratur. Observationsschemats nio olika kategorier är: tid, plats/miljö, antal 
barn, ägare, deltagare, åskådare, ytterligare positioner, pedagogens agerande och 
applikation. Observationsschemat utformades genom att studera andra 
observationsscheman, vilket genererade kategorierna “tid”, “plats/miljö” och “antal 
barn”. Eftersom studiens fokus är positionering och interaktion valdes Ljung-Djärfs 
(2004) tre positioneringar; “ägare”, “deltagare” och “åskådare”, som kategorier. 
Kategorin “ytterligare positioner” valdes för att inte begränsa observationerna till bara 
Ljung-Djärfs positioner. Ljung-Djärf anser att positioner kan påverkas av inblandning 
från en vuxen, och eftersom det på förhand var oklart vilken roll pedagogen skulle ha i 
observationerna till den här studien, blev en kategori “pedagogens agerande”. Enligt 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har programvaran betydelse för 
interaktionen, därför är “applikation” en kategori i observationsschemat. 
 
Efter en testobservation där enbart observationsschemat och fältanteckningar användes, 
bedömdes detta som bristfälligt i och med att mycket av interaktionen mellan barnen 
skulle gå förlorad, varför beslut togs att även använda videoobservation.  
 
4.2 Urval 
I observationerna till denna studie deltog nio barn. Studien genomfördes på en 
multikulturell förskola med fyra avdelningar i Gävleborgs län på en avdelning med barn 
i åldern ett till fem år. Efter att förfrågan om att få göra observationer av barnen hade 
skickats ut till förskolor var det bara en pedagog som initierade kontakt, och därav 
deltog bara en förskola i denna studie. Pedagogerna valde ut de äldsta barnen på två 
avdelningar att delta i observationerna. Vårt önskemål var att barnen skulle vara fyra till 
fem år, grundat på att den här studien delvis fokuserar på barnens verbala 
kommunikation. 
 
Under observationerna har sammanlagt nio barn deltagit, sex flickor och tre pojkar. 
Vårdnadshavare till samtliga barn som deltog i studien har skrivit under 
tillståndsblanketter och därmed givit sitt tillstånd för barnen att delta och bli filmade.  
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I exemplen i resultatet förekommer vissa barn flera gånger och har genomgående 
samma namn. Åtta av de nio deltagande barnen förekommer i exemplen. Barnen är fyra 
till fem år gamla.  
 
4.3 Genomförande 
Kontakt etablerades med en förskolechef som i sin tur skickade ut en förfrågan till 
personalansvarig på de förskolor som chefen har ansvar för. Förskolechefen fick ett 
informationsbrev (se bilaga 2) om studien och sedan när kontakt hade etablerats med en 
pedagog på en förskola, skickades informationsbrevet även till pedagogen. Den pedagog 
som svarade försågs också med tillståndsblanketter (se bilaga 3) som delades ut till 
barnens vårdnadshavare för underskrift. Veckan därpå inleddes observationerna. Innan 
de egentliga observationerna inleddes utfördes en testobservation med enbart 
observationsschema. 
 
Genom ett informationsbrev informerades pedagogerna på förskolan om att deltagandet 
i studien var frivilligt, och genom tillståndsblanketter gavs vårdnadshavare möjlighet att 
ge sitt tillstånd till barnens medverkan i studien. Med en tillståndsblankett informerades 
vårdnadshavare om att barnens deltagande var frivilligt, att materialet som samlades in 
är konfidentiella handlingar som enbart kommer behandlas i studiesyfte och att barn, 
pedagoger och förskolan är anonyma. Innan vi besökte förskolan, hade pedagogen 
informerat barnen om att vi skulle observera deras användning av lärplattan. Före 
observationen påbörjades tillfrågades barnen om de gick med på att bli filmade. Alla 
namn i studiens resultat är fingerade. 
 
Om barn som är under femton år deltar i observationer, krävs vårdnadshavares tillstånd, 
men också barnens medgivande. Oavsett om det är barn eller vuxna som filmas, ska 
deltagarna informeras om att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
Studiens observationer ägde sedan rum under tre tillfällen i ett enskilt rum med tre till 
fyra barn per observationsdag. Övriga barn på avdelningen var inte närvarande under 
observationen och ingen pedagog deltog i aktiviteten. Vid två av observationstillfällena 
startade pedagogen aktiviteten med lärplattan genom att välja applikation och instruera 
barnen, men sedan lämnade hon rummet.  
 
Det empiriska materialet som samlades in under observationerna är totalt 116,6 minuter 
långt och filmades med en digitalkamera på ett stativ. Sammanlagt fem 
observationsscheman fylldes i under observationerna. Vid två av observationstillfällena 
valde pedagogen först ut en applikation som barnen var vana att använda, därefter valde 
barnen själva applikationer. I en av observationerna fick barnen från början välja fritt 
vad de ville göra med lärplattan. 
 
4.4 Analys av empirin 
Bearbetningen av det empiriska materialet bestod i att studera filmerna flera gånger, 
samt att gå igenom de observationsscheman som fyllts i. Det material som samlats in 
genom videofilmning har jämförts med de anteckningar som gjorts i 
observationsschemat. De delar från videoinspelningarna som upplevts relevanta för 
studien har skrivits ut för att underlätta analysen av materialet. Utskrifterna har sedan 
analyserats, och observationerna har jämförts med varandra för att hitta likheter och 
skillnader. Utifrån utskrifterna och observationsschemana har åtta kategorier arbetats 
fram och delats in i två huvudkategorier som svarar på frågeställningarna. Resultatet 
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under dessa kategorier har sedan kopplats till tidigare forskning och övrig litteratur. 
Slutligen diskuteras detta i en resultatdiskussion och sammanfattas i slutsatsen. 
 
4.5 Trovärdighet 
Reliabilitet är ett begrepp som främst hör samman med kvantitativa studier där man 
mäter något (Trost, 2010). Vi har därför valt att istället använda begreppet trovärdighet. 
En studie behöver vara transparent, det vill säga kunna genomsynas. Det innebär att 
motiven med studien och valet av metod måste kunna motiveras noggrant - det bidrar 
till studiens trovärdighet. För att den här studien skulle bli transparent och tydlig, 
beskrivs hela processen så utförligt som möjligt.  
 
Patel och Davidson (2011) hävdar att något som kan höja trovärdigheten är att vara två 
observatörer som observerar samma sak. I den här studien har vi båda varit närvarande 
under observationernas gång, och i efterhand har vi kunnat kontrollera om vi uppfattat 
samma saker. 
 
Valet att använda både videoobservation och observationsschema visade sig vara bra, 
eftersom dessa metoder kompletterade varandra. Videoobservationerna gjorde att vi inte 
gick miste om någon information medan observationsschemat var till stor hjälp vid 
avgränsningen och hjälpte till att hålla fokus. Tidsramen för insamling av observationer 
medgav tre observationstillfällen.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av resultatet från de observationer som 
genomförts på den utvalda förskolan. Utifrån analyserna av det insamlade empiriska 
materialet har resultaten delats in under de två huvudrubrikerna Positionering och 
Interaktion, och under dessa finns sammanlagt åtta kategorier. Kategorierna speglar 
olika typer av positionering samt olika former av interaktion mellan barnen och faktorer 
som kan uppfattas påverka den interaktion som har observerats. Den första kategorin 
behandlar positionerna ägare, deltagare och åskådare baserat på Ljung-Djärf (2004). I 
de följande två kategorierna presenteras ytterligare en position samt positionerna 
överordnad och underordnad. Inom interaktionsavsnittet beskrivs först konstellationen 
av barn och sedan barnens förhandlingar om makt och status. Därpå följer kategorin 
handledning, hjälp och stöttning. Slutligen finns en kategori om hur interaktionen blev 
strukturerad med hjälp av pedagogen samt hur applikationerna påverkade interaktionen.  
 
5.1 Positionering 
Detta avsnitt svarar på frågeställningen om hur barn positionerar sig runt lärplattan. 
Avsnittet har delats in i tre kategorier med olika typer av positionering som har 
observerats.  
 
5.1.1	Ägare,	deltagare	och	åskådare	
Vid ett tillfälle när Anna, Karl och Marika spelade Toca Store (Se bilaga 4) kunde vi se 
att barnen intog de tre positionerna ägare, deltagare och åskådare (Ljung-Djärf, 2004). I 
citatet nedan hade Anna kontroll över lärplattan och valde vad hon skulle sälja i affären, 
hon var ägaren. Karl försökte upprepade gånger föreslå att Anna ska sälja varmkorv, 
men förslagen ignorerades av Anna, även om Marika också försökte förhandla till Karls 
fördel om att sälja korv. Karl blev därmed tilldelad åskådarpositionen. När Anna sedan 
frågade vad Marika ville köpa blev Marika deltagare. 
 
Karl: Men varmkorv då? Har ni varmkorv här? 
Anna: Eh, jag tar nog en klubba. 
Marika: Korv. 
Anna: Jag tar nog en glass. 
Marika: Och du behöver ta korv, den är slut. 
Karl: Korv, korv, korv, korv, korv! 
(Anna ignorerade förslagen om korv. Karl satt tyst en stund.) 
Anna: Vad vill du ha, Marika? 
Marika: Jag önskar att jag hade sån här, titta. (Marika valde en klubba på skärmen.) 
Anna: Klubba. Då kostar det fem kronor. 
Karl: Fantastiskt dynastiskt. 
 
Ljung-Djärf menar att ägaren är den av positionerna som har mest makt, och bland 
annat har denne viss makt över vem som ska få spela efter ägaren. Detta syntes vid en 
annan observation (se nedan) där både Karl och Fanny ville spela efter Simona och 
Simona då valde att ge lärplattan till Karl.  
 
Fanny: Då är det min tur. (Fanny drog i lärplattan.) 
Simona: Vem ska jag ge den nu till? 
Karl: Jag, jag, jag! 
Fanny: Jag, jag, jag! (Både Fanny och Karl försökte ta lärplattan från Simona.) 
[...] 
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Karl: Simona, jag. 
Simona: Jag väljer Karl. (Simona gav lärplattan till Karl.) 
 
Ljung-Djärf (2004) hävdar att det ständigt sker transformeringar mellan positionerna, 
vilket syntes tydligt även i våra observationer. Barnen pendlade mellan att vara åskådare 
och deltagare beroende på ägaren. När ägaren behövde hjälp fick övriga barn vara 
deltagare, men emellanåt blev de bara åskådare när ägaren inte svarade på tilltal. 
Eftersom barnen turades om att använda lärplattan turades de även om att vara ägare.  
 
5.1.2	En	ytterligare	position	
Vid ytterligare en annan observation upplevde vi att vi kunde se en annan typ av 
position än de som Ljung-Djärf (2004) benämner. Ett av barnen, Maria, spelade Toca 
Hair Salon Xmas Gift där hon friserade en julgran. Alfred och Bea kommenterade flitigt 
granens utseende och förde en dialog baserat på spelet. Maria (ägaren) deltog inte i 
konversationen. Utifrån Ljung-Djärfs studie innebär åskådarpositionen att vänta på sin 
tur, lära sig spelet eller att man har blivit nekad deltagarposition. Deltagarpositionen 
innebär i sin tur att aktivt vara med och ge förslag och hjälpa ägaren. Barnen i den här 
observationen blev i och för sig nekade deltagarposition eftersom Maria inte svarade på 
deras kommentarer, men de deltog ändå aktivt i vad som hände på skärmen, men inte i 
samspel med ägaren utan med varandra. De blev därigenom något av ett mellanting 
mellan åskådare och deltagare. 
 
Alfred: Nu är han galen. 
(Bea skrattade högt och tittade mot kameran.) 
Alfred: Nu är jättegalen är han nu. 
Bea: Nu är han glad! 
Alfred: Nu är han jättegalen. 
Bea: Glad! Nu ser jag att han är jätterolig. 
Alfred: Jätte… JÄTTEful! Jättekonstig. 
 
Exemplet ovan visar hur barnen kommenterade julgranens utseende, utan respons från 
Maria som spelade och hade kontroll över lärplattan. Det går inte att placera dem varken 
i en åskådar- eller deltagarposition eftersom de är aktiva i vad som händer på plattan, 
men inte tillsammans med Maria.  
 
5.1.3	Underordnad	och	överordnad	
Vid ett tillfälle i en observation uppstod en diskussion om vem Karl skulle sitta bredvid. 
Vem man väljer att sitta bredvid är ett av de sätt som barn kan demonstrera makt 
genom, och påverka vilken position de befinner sig i. Öhman (2008) menar att barn kan 
tilldelas eller anta positionerna överordnad eller underordnad.  

Fanny: Nu får jag ge den till Karl (Fanny gav lärplattan till Karl som stod upp och sedan 
satte sig bredvid Simona, där han även satt innan.) 
Simona: Ja.  
Fanny: Karl, sitt här nu! (Klappade på soffan bredvid sig.) 
Simona: Nej, han får sitta vart han vill.  

Fanny gjorde ett försök att övertala Karl att sitta bredvid henne, men Karl satte sig ändå 
bredvid Simona och när Simona då påpekade att Karl får sitta var han vill, intog Simona 
en överordnad position och Fanny blev underordnad.  
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5.2 Interaktion 
För att svara på frågeställningen - Hur interagerar barn med varandra runt lärplattan? 
har denna rubrik delats in i fem kategorier.  
 
5.2.1	Konstellationen	av	barn	
Hur barnen vanligtvis interagerar med varandra är inget som kan spekuleras kring i 
denna studie, men skillnader i samspelet mellan de olika konstellationerna kunde 
noteras. Även om två av aktiviteterna organiserades på samma sätt av pedagogen, blev 
resultaten olika. Vid ett av tillfällena när applikationen Skolstil (se bilaga 4) användes 
uppfattades barnen som ense om hur applikationen skulle användas, medan vid det 
andra tillfället uppstod diskussioner om huruvida markören skulle flyttas till följande 
rad eller om texten skulle raderas. Ett av barnen var med vid båda tillfällena. Citatet 
nedan visar det tillfälle där barnen hade olika erfarenheter och synpunkter på hur 
applikationen skulle användas.  
 
Fanny: Ska vi se här, då måste jag sudda bort det där. 
Simona: Nä. 
Karl: Nä, för titta där. (Pekade.) 
Fanny: Suddar man här?  
Karl: Öh, ja. Så, nej! (Försökte trycka på tangentbordet.) 
Fanny: Nej, nej! (Knuffade bort Karl.) 
Karl: Gå ner. Man behöver inte sudda hela.  
(Fanny ignorerade Karl och började skriva sina rim-ord.)  
 
Eftersom det inom en förskolegrupp kan finnas flera kamratkulturer (Öhman, 2008) 
skulle man kunna anta att vissa barnkonstellationer hade mindre vana av att arbeta 
tillsammans och eventuellt hade erfarenhet av olika spelkulturer. Ljung-Djärf (2004) 
menar att kombinationen av barn kan vara en avgörande faktor i hur samspelet mellan 
barnen ser ut. Situationen som beskrivs ovan kan tolkas som att barnen antingen är 
ointresserade av aktiviteten eller är ofokuserade på grund av att de kanske inte brukar 
arbeta tillsammans i just den gruppen, eftersom de har så olika åsikter om hur 
applikationen ska användas. 
 
5.2.2	Förhandlingar	om	makt	och	status	
En stor del av kommunikationen skedde i form av förhandlingar om att få ha lärplattan. 
I en av observationerna uppstod flera argumentationer om vem som skulle vara först 
och sist.  
 
Fanny: Sen är det min tur, okej? (Till Simona.) 
Simona: Ja. 
Fanny: Och sen är det Karl sist, okej? 
Karl: Nej, jag är efter Simona. 
Fanny: Nej, sen får jag först. 
Karl: Nej, jag! 
Fanny: Nej, jag! 
Karl: Nej, jag! 
Fanny: Nej, jag! 
Simona: Karl. 
Fanny: Neej! Men jag får alltid göra sist. 
Simona: Ja. 
Fanny: Snälla…? 
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(Simona svarade inte.) 
 
Fanny menade att hon alltid var “sist” och ifrågasatte det. Både Öhman (2008) och 
Löfdahl (2014) menar att förhandlingar är vanligt förekommande i interaktionen mellan 
barn.  
 
För att leken ska fungera finns tre sociala regler som barn måste förhålla sig till. Dessa 
tre är samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Om ett barn inte kan följa dessa regler 
fungerar inte leken och detta barn kan bli uteslutet (Knutsdotter Olofsson, 2009). När 
Fanny argumenterade för sin rätt att inte vara sist, verkade de andra två barnen överens 
om hur turtagningen skulle ske. Fanny däremot var av en annan åsikt och försatte sig 
utanför gemenskapen. 
 
Vid en annan observerad aktivitet med lärplattan spelade barnen Toca Store (se bilaga 
4) där de turades om att sälja och köpa, vilket skedde relativt smidigt men viljan att 
använda plattan märktes genom att barnen förhandlade om vems tur det var. 
 
Karl: Min tur! 
Anna: Men, du har ju, nu ska det va min tur, Karl. För du gjorde före Marika, gjorde du. 
(Karl fnissade. Anna tog lärplattan från Karl.) 
Karl: Jaa… 
Ovan gjorde Karl ett försök att tidigarelägga sin tur. Barnen var dock ändå överens om 
hur man turas om, eftersom Karl gav med sig snabbt när Anna påpekade att det var 
hennes tur. 
 
5.2.3	Handledning,	hjälp	och	stöttning	
I alla observationer kunde vi se att barnen bad varandra om hjälp och fick den hjälp de 
frågade efter. Ett par exempel på detta citeras nedan. 
 
I en av observationerna bad Anna Karl om hjälp med att flytta markören i applikationen 
Skolstil till nästa rad. 
Anna: Karl, hur går man ner? Dit. (Pekade på skärmen.) 
Karl: Jag vet. Man trycker på den här. (Pekade på skärmen.) Så. 
 
Karl verkade vara det barn som hade mest kunskap om hur man använder applikationen 
Skolstil. Han visste hur man flyttar markören till nästa rad, hur man spelar upp det man 
har skrivit och att man inte ska radera det man har skrivit. Karl kan ses som den som 
hade mest kunskap om just den här applikationen, och som handledde de andra. 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) kallar detta för “peer tutoring” (egen 
översättning: kamrathandledning), när samspelet går ut på att ett mer kunnigt barn 
handleder ett annat. Även inom det sociokulturella perspektivet talar man om att en 
individ kan lära sig mer med hjälp och stöttning från någon som är mer kunnig, än vad 
han eller hon kan göra på egen hand. Detta kallas för den närmaste utvecklingszonen 
(Strandberg, 2006 & Smidt, 2011). 
 
Under en annan observerad aktivitet fastnade spelet för ett av barnen. I applikationen 
Språka Mera - Färger och Fordon är det meningen att man ska dra olika fordon av 
begärd färg till nyckelpigorna. Fordonet hon försökte flytta på rörde inte på sig och när 
hon påpekade detta fick hon hjälp av de andra barnen, både i form av förslag och genom 
att de andra barnen försökte dra fordonet åt henne på skärmen. Detta är ett ytterligare 
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exempel på ett hjälpsamt och stöttande klimat. Att erbjuda hjälp kan dock också vara ett 
försök att få mer tid vid datorn (Ljung-Djärf, 2004) eller i det här fallet lärplattan.  
 
5.2.4	Strukturerad	interaktion	med	hjälp	av	pedagogen	
Utifrån det insamlade materialet har vi kunnat se hur pedagogens roll i aktiviteten runt 
lärplattan är relevant för hur interaktionen mellan barnen utvecklar sig. När barnen först 
fick delta i en strukturerad aktivitet med vissa regler att förhålla sig till, dessutom med 
en applikation som de var vana vid att arbeta med, fördes den kulturen vidare till en 
mindre strukturerad aktivitet runt lärplattan. Detta visas i exemplet nedan. 
 
Pedagogen ställde fram lärplatta, tangentbord och ett rim-memory. Vanligtvis brukar en 
pedagog sitta med när barnen använder lärplattan, vilket framkom när vi frågade 
pedagogen och barnen. Pedagogen startade applikationen Skolstil (se bilaga 4), 
placerade lärplattan mitt på bordet och lämnade rummet. Vid den ena aktiviteten skedde 
följande; Marika, som satt närmast lärplattan tog tangentbordet och började skriva. Karl 
hade valt kort och väntade på sin tur, han tittade på när Marika skrev och kommenterade 
vad hon gjorde. Anna funderade vilka kort hon skulle välja och under hela 
observationens gång tog Anna tid på sig både med att välja kort och att skriva. 
Turordningen sköttes smidigt mellan barnen och de var överens om vems tur det var.    
  
Efter att barnen hade arbetat med Skolstil en stund fick de välja applikation fritt på 
lärplattan. De valde då Toca Store (se bilaga 4) och det sociala samspelet, turtagningen 
och strukturen från den tidigare aktiviteten fortsatte, även om barnen inte fick några 
instruktioner. 
 
Nilsen (2014) lyfter fram att pedagogens roll är viktig just för att användandet av 
lärplattan ska bli pedagogiskt. Även om applikationen påstås vara pedagogisk, är det 
inte säkert att ett lärande kommer ske vid användningen (Även om det förstås är 
möjligt). Också utifrån det sociokulturella perspektivet ses pedagogens roll som viktig. 
Orsaken till att pedagogen i observationerna till den här studien, lämnade rummet när 
hon hade startat upp aktiviteten, var att studiens syfte var att observera interaktionen 
mellan barnen och inte mellan barn och pedagog. 
 
5.2.5	Applikationens	roll	
Vid två av tillfällena som har observerats använde barnen applikationen Toca Store. 
Barnen turades då automatiskt om att sälja och köpa och var överens om hur spelandet 
skulle gå till. Alla barnen var delaktiga i aktiviteten. Alexandersson, Linderoth och 
Lindö (2001) hävdar att programvarans utformning har betydelse för hur interaktionen 
mellan barnen runt digital teknik blir. Detta kunde vi se vid flera tillfällen under 
observationerna. Vi uppfattade Toca Store som en applikation som främjar gemensamt 
användande.  
 
(Simona valde vad hon ska sälja i affären i applikationen Toca Store.) 
Simona: Fanny, vad vill du ha?  
(Fanny pekade på skärmen.) 
Karl: En docka. (Konstaterade vad Fanny valde.) 
Simona: Den kostar… två kronor.  
Karl: Två kronor! Tryck där! (Pekade.) 
Simona: Men du ska trycka där också. (Pekade.) 
(Fanny tryckte på skärmen.) 
Simona: Det är du som köper.  
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[...] 
Simona: Vad vill du ha sen då? 
Karl: Jag, jag, jag! Jag kan va sen.  
Simona fortsatte sedan att sälja till Karl och på så vis blev alla tre barn aktiva och 
delaktiga i användandet av Toca Store.  
 
Senare vid samma tillfälle valde Fanny applikationen Kids Canvas (Se bilaga 4) där hon 
gjorde en pärlplatta. Hon tog lång tid på sig och de andra barnen var märkbart uttråkade 
och försökte roa sig själva. Vår tolkning av detta är att Fanny ville förlänga sin tid med 
lärplattan genom att välja en applikation som tar tid. Utifrån vad vi sett i observationen 
verkar det som att en applikation som Kids Canvas inte uppmuntrar till ett kollektivt 
användande på samma sätt som Toca Store. 
 
Simona: Det tar så lång tid, Fanny. 
Fanny: Jag veet, jag har inte bestämt mig vilka pärlor eller vilken färg jag vill ha. Jag 
gillar tydligen alla färger. Brun, svart. Om jag gillar alla färger så vet jag inte vilka 
färger jag ska ta. 
(Under tiden låg Karl på golvet, klättrade sedan upp i soffan och petade på något vid 
fönstret.) 
 
Detta visar att Karl och Simona inte var särskilt delaktiga i Fannys användande av Kids 
Canvas. Emellanåt visade de intresse men efter en stund påpekade Simona att det tog 
lång tid och Karl försökte sysselsätta sig för att fördriva tiden.  
 
En annan sak som kan sägas om lärplattans roll är att semiotiska fält som ljud, tal och 
rörliga bilder påverkar barns samspel (Björk-Willén, 2012).  
 
Simona: Jag tycker att nyckelpigor är så fina.  
Fanny: Ska jag ta den? 
Simona: Om du vill.  
[…] 
Karl: Nyckelpigor! Åh. Jag gillar nyckelpigor. 
Fanny: Är den här färgen fin?  
Simona: Ja. 
Karl: Aa.   
[...] 
Simona: Det är så fint med nyckelpigor, eller hur Fanny?  

Exemplet ovan visar hur barnen kommunicerar baserat på spelet. Nyckelpigorna på 
skärmen var utgångspunkten för kommunikationen mellan barnen och resulterade i ett 
samtal om att gilla nyckelpigor och huruvida de är fina eller inte. 
 
Vid en annan observation använde barnen en applikation där de upprepade gånger 
lyssnade på någon som rapade och barnen brast då ut i skratt. Barnen väntade uppspelta 
på att rapandet skulle spelas upp, och baserat på hur mycket de skrattade kan man anta 
att de tyckte att ljudet var väldigt roligt och ljudet bidrog på så vis till deras samspel.  
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6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån de två frågeställningar som studien utgår 
ifrån. Sedan följer en metoddiskussion, didaktiska slutsatser samt förslag till vidare 
forskning. 
 
6.1 Metodreflektion 
Vi använde oss av två observationsmetoder för att samla in det empiriska materialet till 
denna studie; ett observationsschema med nio spalter samt videoobservation. Just dessa 
två kompletterade varandra på ett bra sätt eftersom videoobservationen möjliggör 
insamlandet av ett brett material där man inte går miste om någon information, medan 
observationsschemat smalnade av och hjälpte oss att hålla oss till fokusområdet. 
Anledningen till att enbart observationsschema upplevdes som bristfälligt är troligtvis 
på grund av att vi är orutinerade observatörer. Vi upplever ändå att observationsschemat 
var ett bra redskap i insamlingen av materialet. För oss som framtida förskollärare kan 
användningen av observationsscheman vara en tillgång. 
 
Eftersom vi bara hade tillstånd att bara filma barnen som ingick i observationerna så 
påverkade detta miljön eftersom vi satt avskilt med barnen i ett rum bakom stängd dörr. 
Om tiden hade funnits skulle vi ha samlat in tillstånd från alla barnen på avdelningen för 
att kunna observera barnen i deras naturliga miljö. Om övriga barn på avdelningen hade 
varit närvarande hade det kunnat påverka resultatet. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
En av frågeställningarna som den här studien grundar sig i rör hur barn positionerar sig 
när de använder lärplattan. När vi genomförde observationerna utgick vi bland annat 
ifrån Ljung-Djärfs (2004) tre positioner ägare, deltagare och åskådare. Alla tre 
positioner syntes tydligt i observationerna, men precis som Ljung-Djärf hävdar, är dessa 
positioner föränderliga. Barnen bytte ibland position snabbt och det var inte alltid enkelt 
att avgöra vem som befann sig i vilken position. Vi tyckte oss även kunna se ytterligare 
en typ av position som var ett mellanting mellan åskådare och deltagare. Denna 
ytterligare position  är ett bidrag till forskningen om positionering runt lärplattan. 
 
Öhman (2008) lyfter fram positionerna överordnad och underordnad, och även dessa 
kunde vi upptäcka i observationerna, exempelvis när en barngrupp diskuterade vem som 
skulle sitta bredvid vem. Ett av barnen konstaterade att “han får sitta var han vill” och 
positionerade då sig själv som överordnad och det andra barnet som underordnad. 
Under bearbetningen av resultatet har vi ibland haft svårigheter med att skilja 
positionering och interaktion åt, eftersom interaktion är basen till positionering. 
Positionering handlar om makt- och statusförhållanden, men förhandlingar om makt är 
också en typ av interaktion.  
 
Ljung-Djärfs (2004) ägarposition och Öhmans (2008) överordnade position har 
liknande syften, men kan betraktas som två olika perspektiv på positionering eftersom 
de beskrivs på olika sätt. Gemensamt för båda benämningar är att de i slutändan handlar 
om makt.  
 
Utöver att barnens positioner utgjordes av turordningen under observationens gång 
fanns det alltid förhandlingar barnen sinsemellan om vem som skulle ha makt över 
lärplattan, alltså vem som skulle få spela. Ljung-Djärf (2004) menar på att 
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ägarpositionen är en muntlig överenskommelse, till exempel att tidigare ägare lämnar 
över makten till ett annat barn med ett verbalt erkännande av bytet. 
 
Löfdahl (2014) anser att statuspositioner i barngruppen är konstanta under ett skolår - 
till skillnad från positionerna runt datorn som Ljung-Djärf (2004) menar är ständigt 
föränderliga. En fråga som vi ställde oss upprepade gånger under bearbetningen av det 
empiriska materialet, var vilka positioner barnen i observationerna har i andra lekar och 
överlag i barngruppen. Skolverket (u.å.) menar att IT kan främja barns samarbete och 
kommunikation mellan barn, och således kan vi göra en tolkning att i det gemensamma 
användandet av lärplattan fick barnen öva på att inta olika positioner med olika mycket 
makt. 
 
Vår andra frågeställning handlar om hur barn interagerar med varandra runt lärplattan. 
En typ av interaktion som vi kunde se, och som nämnts även ovan i anslutning till 
positioneringen, är förhandlingar om makt. En annan form av interaktion som 
observerades var att barnen bad varandra om hjälp när de fastnat eller inte visste hur de 
skulle göra. Detta kan kopplas till den närmaste utvecklingszonen, vilket innebär att ett 
mer kunnigt barn handleder eller hjälper ett annat barn (Strandberg, 2006; Smidt, 2011). 
Interaktionen bestod också av diskussioner och kommentarer angående vad som skedde 
på skärmen. Barnens verbala kommunikation är relevant eftersom språket är en central 
del i det sociokulturella perspektivet (Sträng & Persson, 2003), som den här studien 
använder. 
 
I Kjällanders (2014) studie var ett av nyckelresultaten att barnen hjälpte och stöttade 
varandra i användandet av lärplattan, samt att turtagningen skedde oproblematiskt och 
utan vuxnas inblandning efter att nyhetens behag hade lagt sig. Detta var något vi till en 
början var tveksamma till, men när vi väl började observera förvånades vi av hur 
smidigt barnen turades om att använda lärplattan. Även om diskussioner ibland uppstod 
mellan barnen, verkade de ändå vana vid att turas om med lärplattan. Det hade varit 
intressant att veta mer om hur de här barnen hade blivit introducerade till lärplattan från 
första början.  
 
Under arbetet med denna studie kunde vi se att det finns olika faktorer som påverkar 
interaktionen runt lärplattan. De faktorer som påverkade barnens interaktion under 
observationerna var konstellationen av barn, pedagogens roll och applikationens roll. 
Ljung-Djärf (2004) hävdar att en faktor som påverkar interaktionen är vilka barn som 
deltar, det vill säga kombinationen av barn. Detta visade sig i våra observationer i 
skillnader i interaktion beroende på konstellation av barn. En av de frågor som uppstod 
hos oss under observationerna var hur pass vana barnen var att arbeta i de här 
konstellationerna. Eftersom vi inte vet något om detta är det svårt att dra slutsatser men 
utifrån det vi såg uppfattade vi att gruppsammansättningarna hade betydelse. 
 
I den här studien var fokus att observera barnen i en ganska fri aktivitet runt lärplattan 
för att se vilken samvaro och interaktion vi kunde finna där. Under studiens gång fann 
vi dock att pedagogens roll i aktiviteten var ganska avgörande. Inte för att styra 
aktiviteten men att vara där som stöd och hjälpa till att skapa struktur. När barnen inte 
fick några instruktioner sökte de istället kontakt med oss och väntade på att vi skulle 
säga något, alltså ge dem instruktioner. Barnen visade därigenom ett behov av 
handledning från vuxna. Som observatörer ville vi helst inte styra aktiviteten alls, men 
fick i vissa fall ge några instruerande kommentarer. I andra fall löste barnen det själva 
när de inte fick någon respons från oss. Utifrån det sociokulturella perspektivet spelar 
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pedagogen en viktig roll (Nilsen, 2014), vilket visade sig stämma också i våra 
observationer. 
 
En tredje påverkande faktor som vi kunde se var själva lärplattan eller applikationen. 
Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har programvaran betydelse för 
interaktionen. Utifrån våra observationer drog vi slutsatsen att applikationen Toca Store 
ger barnen möjligheter till samarbete och verbal kommunikation, till skillnad från 
exempelvis Kids Canvas som främjar ett mer enskilt användande av lärplattan. 
 
6.3 Didaktiska slutsatser 
Syftet med den här studien var att undersöka hur barn interagerar och positionerar sig 
runt lärplattor i förskolans verksamhet. Många studentuppsatser som har skrivits inom 
ämnet intar pedagogens perspektiv, genom att intervjua pedagoger om deras inställning 
till och användning av lärplattor i verksamheten. Med den här studien ville vi istället 
undersöka barnens användning av lärplattan och hur deras sociala samspel runt 
lärplattan ser ut. Det vi kunde se under observationerna var att barnen ständigt 
interagerade med varandra och övade på att turas om men också förhandlade för sin rätt. 
I lek finns regler som barn måste förhålla sig till för att leken ska fungera och även detta 
är något vi kunde se att barnen tränade på att tillämpa vid användningen av lärplattan. 
 
Baserat på de observationer vi gjorde kan vi dra slutsatsen att den introduktion barnen 
hade fått till hur de ska använda lärplattan, hjälpte dem att behålla aktiviteten 
strukturerad även när pedagogen lämnade rummet. Detta visar på hur viktig pedagogens 
roll är, men samtidigt att barnen också kan klara mycket på egen hand med rätt 
handledning. Vi uppfattar också användningen av lärplattan som en möjlighet för 
barnen att få öva sin sociala och kommunikativa kompetens - den är ett kulturellt 
redskap precis som andra artefakter på förskolan. 
 
Förhoppningsvis kan den här studien bidra till att främja pedagogers förhållningssätt 
gentemot arbetet med lärplattan i barngrupper, samt att ge pedagoger en djupare 
förståelse för hur lärplattan kan stödja barns utveckling av sociala och kommunikativa 
förmågor.  Denna studie är inte bara vårt bidrag till forskningen kring positionering och 
interaktion runt lärplattan, men också ett sätt att berika vårt egna förhållningssätt kring 
barns interaktion med varandra runt lärplattan.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Vi valde att observera barns användning av lärplattan utan att en pedagog deltog, mer än 
att starta upp aktiviteten. Om en liknande studie skulle göras, skulle det kunna vara 
intressant att observera både aktiviteter där pedagogen deltar och där hon eller han inte 
gör det för att kunna göra en jämförelse. Att komplettera med att intervjua pedagogerna 
på förskolan skulle dessutom kunna ge en bredare bild och göra det lättare att dra 
slutsatser.  
 
Genom att observera positionering under en längre period skulle man kunna se mönster; 
vilka barn som antar vilka positioner runt lärplattan och hur konstanta positionerna är 
hos olika barn.  
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Bilaga 1 
Observationsschema 
Tid Plats/miljö Antal barn Ägare Deltagare Åskådare Ytterligare 

positioner 
Pedagogens 
agerande 

Applikation 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Information till förskolepersonal 
 
 
Examensarbete: En observationsstudie om barns samspel runt lärplattan 
 
Barnen på Er förskola inbjuds att delta i en observationsstudie som handlar om barnens 
samspel och dynamiken runt lärplattan.  
 
Syftet med studien är att belysa vad som händer mellan barnen när de använder 
lärplattan tillsammans, hur de samspelar och samarbetar. Som Ni vet är lärplattan idag 
väldigt aktuell inom förskoleverksamheten, men det finns begränsat med forskning om 
barns samspel runt lärplattan.  
 
I studien avser vi observera barnen med hjälp av metoderna observationsschema och 
videofilmning. Observationen kräver inte att förskolepersonalen är involverade i 
aktiviteten. Om Ni väljer att delta anpassar vi oss till Er vad gäller tid och plats för 
observationerna. Vi kommer också förse Er med tillståndsblanketter att dela ut till 
vårdnadshavare. Observationerna beräknas ta ungefär en timme.  
 
Studiens resultat kommer att sammanställas så att ingen enskild individ eller förskola 
skall vara möjlig att identifieras. Sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs. Resultaten 
kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete vid högskolan i Gävle.  
 
Vi kommer att kontakta Er för att höra om Ni vill delta eller inte.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Manns                  Malin Enros 
mail@mail.se                 mail@mail.com  
 
 
 
Studenter i kursen “Examensarbete” vid Högskolan i Gävle 
Handledare: Davoud Masoumi, Akademin för utbildning och Ekonomi, Högskolan i 
Gävle, mail@hig.se  
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Bilaga 3 
Tillståndsblankett 
 
 

                                                                                                           
Datum 2015-10-13 

 
 
 
Till Vårdnadshavare! 
 
Vi heter Malin Enros och Elin Manns och studerar till förskollärare vid Högskolan i 
Gävle. Under hösten kommer vi skriva vårt examensarbete i didaktik. Inom 
utbildningen ingår ett examensarbete, som vi påbörjat under höstterminen 2015. Syftet 
med vår uppsats är att observera barns samspel runt lärplattan.  
 
Vi kommer endast att göra observationsanteckningar och inspelningar av de barn som 
fått tillstånd av vårdnadshavare att delta. Barnens deltagande är frivilligt. Sedvanliga 
forskningsetiska riktlinjer följs.  
 
Allt material som används kommer enbart att behandlas i studiesyfte och är 
konfidentiella handlingar. Det innebär att ditt barn som deltar i undersökningen inte 
kommer att identifieras, pedagoger eller förskolans namn kommer inte att nämnas i 
uppsatsen.  
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 
Malin Enros      Elin Manns 
mail@mail.com    mail@mail.com 
 
 
 
 
Barnets namn: …………………………………………………………………………..  
 
 
Vårdnadshavares godkännande: ………………………………………………………… 
 
 
Vårdnadshavares godkännande:…………………………………………………………. 
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Bilaga 4 
Applikationer 
 

 Skolstil 
Ett skrivprogram som ljudar bokstäver och ord. 
Skolstil hemsida: http://www.skolstil.se 
 

Toca	Store 
Ett affärsspel där man kan som säljare välja vad man vill sälja i sin butik. Det finns även 
inslag av matematik då man måste hushålla med pengarna. 
TOCA BOCA hemsida: http://www.tocaboca.com/app/toca-store/ 
 

Toca	Hair	Salon	–	Christmas	Gift 
Julvarianten av Toca Hair Salon där man friserar jultomten eller en julgran 
TOCA BOCA hemsida: http://www.tocaboca.com/app/toca-hair-salon-christmas-gift/ 
 

 Språka	mera	-	Färger	och	fordon 
Den här applikationen innehåller tre olika spel; där man övar på färger, övar på olika 
typer av fordon och bilens olika delar 
Språka Mera hemsida: http://www.sprakamera.se/index.php/appar/farger-och-fordon 
 

	Kids	Canvas 
I den här applikationen kan man pyssla och måla med medier så som hamapärlor, 
godisbitar eller mer traditionella kritor och pennor. Man kan även skapa animerade 
bilder i denna applikation 
Pappasappar hemsida: http://www.pappasappar.se/pyssla-och-mala/ 
 


