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Sammanfattning 

Inledning: Datorernas framfart i samhället har varit snabb de senaste decennierna och 

har blivit en del av vår kultur. Datorer och lärplattor av olika slag, såsom ipad, har fått 

en mer betydande plats i Svenska förskolan. En del hävdar att det är en naturlig 

utveckling av samhället att även de yngsta barnen får tillgång till digitala verktyg och 

vissa anser att barnen dras in i vuxenvärlden alltför tidigt.  

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur fem yngre förskolebarns interaktion med ipad 

kan beskrivas i termer av lärande och kommunikation. För att få insikt i om det kan 

passa att använda lärplatta i förskoleverksamheten med barn i åldrarna ett till tre år 

utifrån läroplanens intentioner.  

Teori: Studien utgår ifrån ett socialsemiotiskt perspektiv. Med den teorin samt design 

för lärande ges flertalet begrepp som stöd för att undersöka hur och kring vad barnen 

kommunicerar samt för att observera tecken på lärande.  

Metod: Metoder som använts till studien är enkätundersökning, videoobservationer 

samt fältanteckningar före, under och efter filmtillfällena. 

Resultat: Studiens resultat visar att det finns tecken på att en lärandeprocess har 

påbörjats hos barnen både utifrån interaktionen med ipaden och samspelet mellan 

varandra. Studien påvisade att barnen använde sig av ett flertal olika teckensystem när 

de kommunicerade vid lärplattan såsom mimik, gester, ljud och ord. Mycket av det som 

utspelades kring lärplattan kan kopplas till styrdokumenten. 

 

Nyckelord: Lärande, förskola, kommunikation, ipad, lärplatta. 
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Inledning 

De senaste två decennierna har informations- och kommunikationsteknik (IKT) haft en 

snabb utveckling (Papert, 1999; Ellneby, 2005). IKT har bidragit till att samhällets 

traditionella mönster på kort tid ändrats och digital teknik finns nu idag som en del av 

vår vardag och vår kultur (Strandberg, 2006). Tillgången på digital teknik är stor och 

barnen får redan i tidig ålder tillgång till IKT i hemmet via mobiltelefoner, datorer och 

lärplattor. Lärplatta är en liten platt modell av dator med pekfunktion. Även i skola och 

förskola växer användandet av digital teknik och digitala medier. I skolan har den 

digitala utvecklingen gått från att på 80-talet tala om datorer i ITiS-satsningen, 

(Informationsteknik i samhället) ”en dator till varje lärare”, till att idag inte bara tala om 

datorer utan det benämns oftast som informations- och kommunikationsteknik (ITK) 

(Johansson & Nissen, 2001). Datorer och lärplattor av olika slag, såsom ipad, har snabbt 

även anammats av förskolan i Sverige. I läroplanen för förskolan skrivs det fram att 

”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning” (Skolverket, 2010b, s.7). Utifrån denna utveckling har 

barns relation till digitala medier kommit att problematiseras på många sätt. Vissa har 

framhållit att barn får tillgång till vuxenvärlden i för tidig ålder (Ellneby, 2005; 

Rönnberg, 2006). Andra menar samtidigt att det är en naturlig utveckling av samhället 

och att barnen behöver få tillgång till media och digitala verktyg tidigt för att inte 

komma efter i samhällets snabba utveckling (Papert, 1999; Selander & Kress, 2010). 

Vilken ålder är då lämplig att introducera den digitala världen för barnen? Passar den 

även små barn? I läroplanen för förskolan poängteras också att vi ska ha en likvärdig 

förskola (Skolverket, 2010b).  

I min eftersökning av tidigare forskning kom jag i kontakt med ett projekt som 

Negroponte (2012) har startat upp i Etiopien. Han har gett ut lärplattor av märket ipad 

till barn på landsbygden som inte mött modern teknologi tidigare. I sitt projekt frågar 

han sig hur mycket barn kan lära sig själva genom en ipad, utan hjälp av någon lärare. 

Några minuter efter att de fått ipaden hade barnen packat upp och låst upp den själva. 

Efter första veckan hade i genomsnitt 47 appar använts av barnen. Negropontes projekt 

gjorde mig nyfiken på hur de yngsta barnen på förskolan, som inte har så stor erfarenhet 

av datorer, lärplattor eller mobiltelefon med pekskärm, närmar sig lärplattan. Jag blev 

genom detta nyfiken på om förskolans yngre barn ser någon mening med att använda 

lärplattan och hur de kommer att använda den i så fall. Kommer barnen att lista ut hur 

man låser upp lärplattan och kommer jag kunna se några tecken på lärande och 

kommunikation?  
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Jag har, i denna studie, för avsikt att närma mig dessa tankar med fokus på de yngre 

barnens meningsskapande med lärplatta. Jag kommer i min fortsatta text använda ordet 

ipad istället för lärplatta, då jag använt mig av en lärplatta av märket ipad samt att det är 

ordet ipad jag använt tillsammans med barnen.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fem yngre förskolebarns interaktion med ipad 

kan beskrivas i termer av lärande och kommunikation. För att få insikt i om det kan 

passa att använda ipad i förskoleverksamheten med barn i åldrarna ett till tre år utifrån 

läroplanens intentioner. 

Frågeställningar 

Nedanstående frågeställningar kommer jag ha till hjälp för att studien ska uppnå sitt 

syfte.  

• Vilka tecken på lärande finns och kring vad?  

• Hur kommunicerar barnen vid ipaden och kring vad? 

• Vilken koppling finns till läroplanen för förskolan utifrån ovanstående 

frågeställningar? 
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Styrdokument  

Förskolans verksamhet regleras av skollagen (Regeringen, 2010) som slår fast att 

utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper.  

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Utbildning och fostran är i 

djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa (Skolverket, 2011, 

s.9). 

 

”Läroplanerna har från 1960-talet och framåt successivt lämnat det traditionella 

behavioristiska synsättet och förordar nu en sociokulturell syn på lärande” (Trageton 

2005 s.12).  Förskolan, som 1998 fick en egen läroplan, räknas numer som första ledet 

idet svenska skolväsendet (Regeringen, 2010). Förskolan ska lägga grunden till barnens 

livslånga lärande och ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov (Skolverket, 

2010b). Både i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt i 

läroplanen för förskolan poängteras det att det ska vara en likvärdig utbildning oavsett 

var i landet den anordnas (Skolverket, 2010b; Skolverket 2011). Verksamheten i 

förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska 

stimulera barns utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov. Den ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Skolverket, 2010b). Lärande poängteras på många olika ställen i läroplanerna.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010b) poängteras det även att barn söker och 

erövrar kunskap genom lek. Även genom socialt samspel, utforskande, skapande, 

iakttagande, samt genom att samtala och reflektera. Lärandet ska baseras såväl på 

samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska 

ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande (Skolverket, 2010b). Förskolan 

ska ge barnen möjlighet att utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning av själva mediet. Det nämns också att barnen ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

(Skolverket, 2010b).  
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Förskolan ska erbjuda barnen att skapa och kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med 

hjälp av tal-och skriftspråk. Detta utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 

främja barns utveckling och lärande och inbegriper även att forma, konstruera samt 

nyttja material och teknik (Skolverket, 2010b). Dessa beskrivningar ligger nära några av 

grundtankarna inom det multimodala perspektiv som jag utgår ifrån i min studie, vilka 

jag kommer att beskriva mer ingående senare. Enligt Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012) lämpar sig detta perspektiv väl för att beskriva små barns kommunikation och 

meningsskapande i olika aktiviteter. Även socialsemiotik och design för lärande, de 

teorier som ligger till grund för studien, kommer att beskrivas senare.   

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer. Enligt läroplanen ska 

skolväsendet, i samarbete med hemmen, främja barnens utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. Barn ska med de egna erfarenheterna som grund 

söka, förstå och skapa sammanhang och mening. Förskolemiljön ska kännas trygg och 

samtidigt utmana till lek och aktivitet, den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

(Skolverket, 2010b).  



 

 7

Tidigare Forskning 

Enligt Livingstone och Bovill (2001) som tittat på studier gjorda av forskare i 12 olika 

länder, flertalet europeiska, kan man se att dagens nya medier och tekniker snabbt blir 

en central del av barn och ungdomars dagliga liv. Där baserades undersökningarna på 

åldern 6-16 år. Över tio år har gått sedan dess och det har hänt ännu mer under de 

senaste åren. Även de yngre barnen har nu tillgång till digital teknik och internet både i 

hemmen och på förskolan (Nöjd, 2010). I den första rapporten om yngre barns 

medievanor från Medierådet (2010) framkommer det att 67 % av 2-5 åringarna brukar 

använda dator och 43 % av 2-åringarna har provat dator. Undersökningen visar även att 

72 % av föräldrarna anser att barnen lär sig bra saker av internet. Hur ska man då 

förhålla sig till digital teknik och forskning inom ITK-området? Livingstone menar 

(enligt Leijon, 2012) att man bör vara kritisk till alla påståenden om att IT förändrar 

utbildning. Hon är positiv till digitala medier men hon är mycket kritisk mot att de 

digitala medierna klumpas ihop under namnet IT, eller IKT som vi också hittar och det 

uttryck som jag har valt att använda mig av. Även om lärare, elever och föräldrar tror att 

digitala medier, såsom internet, bidrar till att förbättra skolresultaten finns det få 

oberoende utvärderingar som jämför utbildningsmiljöer med respektive utan IT. De som 

existerar är ganska dubbeltydiga i sina slutsatser, menar Livingstone (ibid). Vidare 

efterlyser Livingstone mer longitudinell forskning. Ett exempel är studien av en-till-en-

satsningen i Maine, USA, där en viss antydan finns för elevers förbättrade resultat i 

skrivande, matematik och naturvetenskap. Studien visar även att satsningen har påverkat 

elevernas samarbete och motivation. Ett annat exempel på ett-till-ett-satsningar som 

gjorts är projekt One laptop per child som grundades av Negroponte 2007 (Negroponte, 

2013). Detta drivs bland annat som ett utbildningsprojekt där de distribuerar billiga 

laptopdatorer, speciellt designade för barn, till barn i utvecklingsländer. Intentionen har 

varit att ge dem tillgång till kunskap, framför allt för att de ska få möjlighet till kunskap 

genom tillgången av internet. Flera kommuner i Sverige har de senaste åren planerat för 

samt infört en dator till varje elev i sina grund- och gymnasieskolor. I Nacka kommun 

har man de senaste tre åren satsat på en dator per elev i många skolor och de är även 

med i en även en treårig forskningsstudie, som startade 2010, där ett flertal skolor i 

Sverige ingår. Forskningsprojektet kallas Unos uno och ska avslutas i slutet av detta år. 

(Skolverket 2013) 

I en norsk förskolestudie gjord av Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) visas det att 

förskollärarna är positiva till teknologi. De vill använda ny digital teknik och digitala 
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medier samtidigt som de ser vikten av att reglera aktiviteterna. De säger att de vill lära 

barnen mer om digitala medier men att de själva först behöver mer kunskaper. Jernes et 

al. (ibid) hävdar att det är viktigt att ha vuxna vid skärmen när barn använder datorn. 

Datorn är skapad för en person och det kan lätt bli uteslutning vid datorn. 

Fortsättningsvis tycker Jernes inte att vi bara ska acceptera marknadsföringen av 

modern teknologi utan vara kritisk mot den.  

Forskning om skolbarn och datorer finns det en del men gällande ipad har det inte 

kommit så mycket forskning på ännu. Det finns en del små studier både i skola och 

förskola men longitudinella studier är näst intill obefintliga. I Artikeln Hur kan ipads 

stödja lärandet i förskolan (Skolporten 2012) kom förskollärarna i ett par förskolor i 

Nacka kommun fram till att det behövdes en närvarande pedagog för att de riktigt 

lärande situationerna skulle uppstå när de arbetade i ett utvecklingsprojekt med ipads. 

Pedagogerna i Nacka, liksom Jernes et al. (2010), anser att det är viktigt att ha vuxna 

vid skärmen när barn använder datorer av olika slag. I Negropontes studie i Etiopien går 

tankarna åt motsatt håll. Där syftas till att undersöka vad barnen kan lära sig med 

modern teknik men utan vuxna, endast ipaden och barnen. Om det är nödvändigt med 

närvarande pedagoger för att en lärandesituation ska uppstå eller om barnen lär sig utan 

vuxnas hjälp finns det ännu inte tillräckligt med undersökningar som styrker det ena 

eller det andra alternativet. Det kanske framtiden får utvisa.  

När ska man då börja med digital teknik i skolan? Vad finns det för argument att satsa 

på IKT redan i förskolan? De viktigaste argumenten för satsningar inom digital teknik 

vilar, enligt Johansson & Nissen (2001), i demokratins namn. De anser att 

utbildningssystemets uppgift är att förbereda inför ett kommande arbetsliv. Det antas att 

en grundläggande kunskap om tekniken är nödvändig för ett aktivt liv i framtidens 

samhälle. Den kunskapen har också framhållits som en förutsättning för att i framtiden 

kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter i samhället. I takt med att såväl 

informations- och kommunikationskanaler som påverkansmöjligheter öppnar sig via 

tekniken formuleras en oro för att endast en del av samhällsmedborgarna ska kunna 

delta. Utbildningssystemet har uppdraget att motverka ojämlikheter och att barn och 

ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2010b; Skolverket, 2011). 

Skolan får då en uppgift att kompensera för skillnader vad gäller till exempel tillgång 

till tekniken i hemmen. Det kan då antas att risken minskas med att den tekniska 

utvecklingen skapar skillnader mellan individer med och utan kunskap om och tillgång 

till datorer och internet (Johansson & Nissen, 2001; Kress, 1993).  
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Även i förskolans läroplan och dess förarbete ser man tydliga spår av dessa 

kompensatoriska och förberedande argument. Det poängteras att förskolan bör prioritera 

barn som ännu inte har tillgång till IKT i hemmet (SOU 1997:157). De kompenserande 

argumenten framställs i denna text något annorlunda. ”För att undvika ojämna villkor 

och kunskapsklyftor måste IT-tekniken göras tillgänglig på ett sådant sätt att den inte 

skapar nya skiktningar i samhället utifrån klass, kön, och bostadsort” (SOU 1997:157, s. 

85). Förskolan ges genom detta ett ansvar att tillgodose så att skillnaden inte blir 

oroväckande stor på dessa plan. Men att ha en dator i hemmet säkerhetsställer inte en 

effektiv användning av denne. Forskning pekar på betydelsen av samspel mellan vuxna 

och barn vid datorn (Jernes et al., 2010). Att den vuxnes attityd och kunnande har 

betydelse påvisas också i SOU-rapporten (1997:157), det påpekas att en god 

datorpedagogisk kompetens hos personalen anges som en betydelsefull förutsättning. 

Speciellt med tanke på de attityder som omedvetet förmedlas om tekniken från de vuxna 

till barnen. Klerfelt (2007) har också kommit fram till att personalens attityd och 

förhållningssätt har betydelse. Klerfelt förordar att personalen bör ha en stöttande roll i 

arbetet med datorerna.    

Ljung-Djärf (2004) skriver att man i ett tidigt skede hade stora förhoppningar om att 

tekniken på ett revolutionerande sätt skulle förändra villkoren för lärande i skolmiljön 

och dessutom hjälpa till att lösa lärandets eventuella problem. Nyckeln till att få alla 

elever att lära mer, bättre och snabbare tycktes vara möjliga. Fortsättningsvis skriver 

Ljung-Djärf (ibid) att det råder delade meningar om frågor rörande såväl effektivisering 

som utveckling. En forskningsöversikt som berör området informationsteknik i skolan 

uppger att den forskning som finns är motsägelsefull och inte ger några entydiga resultat 

vad beträffar informationsteknikens förmodat positiva effekter på elevers inlärning. 

Enligt Tsong et al. (2012) har forskare de senaste åren observerat stora framsteg inom 

IKT, särskilt inom området för människa-datorinteraktion (HCI). Även den nya 

produkten ipad har visat sig lovande och att den i hög grad underlättar vid digital 

information. Med ipad kan förskolebarn interagera med datorn naturligt med fingret. 

Många multimedia lärandesystem för förskolebarn har följt takten med ipad där 

pekskärmen också har antagits som stöd i undervisning och lärande (ibid).  

Klerfelt förklarar i en intervju (Erikssons 2010) att hon genom fallstudier sett att IT-

användningen är en naturlig del på de förskolor som hon har observerat. Klerfelt 

beskriver att IT används både i temaarbeten som pedagogerna planerar och under den 

fria leken. Fördelarna med pedagogisk IT-användning med förskolebarn framgår väldigt 
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starkt i dessa fallstudier. It används för att stödja samarbete, kommunikation och 

kreativitet. Klerfelt poängterar vikten av förståelse för att det här är verksamheter där 

det arbetar engagerade pedagoger med kunskap om it och som är intresserade att 

använda det (ibid). 

Inom pedagogisk verksamhet för förskolebarn betonas vikten av barns kollaborativa 

lärprocesser och vikten av pedagogens position som en samspelande part (Klerfelt 

2007). Klerfelt framhåller även att datorn är en interaktionsskapande plats där 

lärandesituationer kan uppstå, om den används tillsammans vuxen och barn (Skolverket 

2010a). 

Lärandet är som en resa med början att barnet försöker förstå världen och föremålen och 

människorna där (Smidt, 2010). Lärandet kan beskrivas som en omskapande process där 

vi skapar vår egen förståelse genom de erfarenheter vi samlar på oss (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012). Enligt Säljö (2000) kan lärande äga rum på individuell eller kollektiv 

nivå. Rostvall & Selander (2008) anser däremot att lärandet är både socialt och 

biologiskt betingat.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Socialsemiotik och design för lärande 

Här nedan presenteras två teorier om lärande, kommunikation och meningsskapande.  

Det socialsemiotiska multimodala perspektivet hjälper oss att förstå hur 

kommunikation och lärande formas multimodalt i teckenskapande processer. 

Design för lärande hjälper oss att förstå lärande i relation till ett sammanhang 

och till de förutsättningar som skapas för lärande i olika miljöer och situationer. 

Fokus i båda perspektivet riktas mot hur människor, utifrån val av teckensystem 

och medieformer, formerar sin kunskap (Leijon & Lindstrand, 2012, s.171). 

Semiotik är läran om tecken och teckensystem. Den socialsemiotiska teorin har 

utvecklats inom sociolingvistiken vilken har sin fokus på enbart det talade språket (Elm 

Fristorp & Lindstrand, 2012). När man kombinerar olika teckensystem till exempel 

språk, gester, ljud m.m. kan kommunikationen ses som multimodal. Genom den 

multimodala socialsemiotiska inriktningen innefattas alla tänkbara resurser för 

kommunikation och representation såsom skrift och bild. Inom socialsemiotiken 

betonas individens roll i det teckenskapande arbetet (Leijon & Lindstrand, 2012). 

Design för lärande presenterar nya begrepp för att beskriva lärandeprocesser (Rostvall 

& Selander, 2008). Det designorienterade perspektivet är nära besläktat med 

socialsemiotisk teori. Den bild av lärande som designteorin representerar syftar inte till 

att ersätta andra teorier utan att komplettera dem (ibid).  

Inom designteorin ses meningsskapande som ett nödvändigt steg i läroprocessen. Enligt 

Selander & Kress (2010) kan meningsskapande och lärande ses som två sidor av samma 

aktivitet. Lärandet kan förstås som skillnaden mellan meningsskapande representationer 

vid två olika tillfällen. ”Fokus ligger på lärandet som kommunikation och 

teckenskapande aktivitet samt på hur information bearbetas och omformas till kunskap” 

(Selander & Kress, 2010, s.8).  

Det meningsskapande som sker när en individ lär sig något i en viss situation innebär att 

denne måste tolka olika tecknen och transformera dem för att designa en gestaltning av 

sin egen förståelse. Individen skapar inre tecken, med utgångspunkt i de sammanhang 

där lärandet sker. Dessa inre tecken förändras då nya tecken skapas, eftersom relationen 

till nya tecken innebär att tidigare kunskaper sätts i ett nytt sammanhang. Individen 

producerar även yttre tecken. I dessa synliggörs lärandet som skett, då dessa visar spår 
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av de förändringar som lärandet inneburit för individen. Med detta resonemang 

förändras barns handlingar när lärande sker, vilket leder till att barnet engagerar sig i 

världen på ett annat sätt än tidigare (Elm Fristorp, 2012). ”Att lära sig något innebär ofta 

att ge upp en form av kunskap till förmån för något annat. Det kan vara smärtsamt för 

såväl individer som institutioner att ge upp tidigare förhållningssätt för andra 

kunskapsformer som vunnit högre legitimitet” (Rostvall & Selander, 2008, s.15). 

Enligt designteorin handlar inte lärande om ett överförande av ett kunskapsinnehåll från 

en människa till en annan. Det kan istället beskrivas som en transformativ process, en 

form av omskapande process där vi som lärande individer tolkar utifrån våra 

erfarenheter och skapar en egen förståelse kring det vi gör. Man ser människan som en 

teckenskapande individ (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012; Selander & Kress, 2010). I 

dagens samhälle med dessa snabba förändringar och med många olika medier passar 

den designorienterade teorin tillsammans med den multimodala socialsemiotiska 

inriktningen bra i beskrivandet av lärprocesser. I dag ställs det höga krav på lärare att de 

ska forma en god lärandemiljö för barn och elever. Det behövs en ständig uppdatering 

av både läroböcker och lärarens kunskaper för att inte riskera att de föråldras. Det ställs 

också krav på elever att de ska ta ansvar för sitt eget lärande. Design för lärande ger oss 

då verktyg att se på lärandet från en ny synvinkel via multimodalitet och socialsemiotik 

(Rostvall & Selander, 2008; Selander & Kress, 2010).  

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning 

och dess innehåll och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras. Dessa faktorer 

kan vara miljön och undervisningsformen till exempel om det framställs genom tal, 

skrift eller bild. Det har också betydelse hur det sägs, vilket tonfall och tonläge man har. 

I didaktisk design kan läraren ses som designer genom dennes formande av 

lärandesituationerna samt utformningen av rummen. Det designorienterade perspektivet 

kan delas upp i olika inriktningar. Design för lärande är det som belyser 

förutsättningarna för lärande. Design i lärande är individens formande av sin egen 

lärprocess och belyser då den lärandes perspektiv i lärprocessen. Design i lärandet gör 

således barnen till skapare av sin egen väg till kunskap. Helheten av den enskildes 

lärande uppmärksammas genom de val som individen gör samt det som väljs bort 

(Selander & Kress, 2010). 
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Teoretiska begrepp  

I de två teorier som jag beskrivit ovan innefattas en hel del begrepp. Nedan förklaras de 

begrepp jag använder mig mest av i resultatet och analysen av studien. Dessa begrepp är 

meningsskapande, multimodalitet, semiotiska resurser och teckensystem, design, 

lärande, transformering, mimesis, meningspotential och handlingsskapande. 

Med meningsskapande menas en kreativ handling där man omskapar redan befintliga 

representationer (Selander & Kress, 2010). Enligt Selander och Svärdemo-Åberg (2009) 

beskriver Kress meningsskapande som en överföring från yttre till inre tecken. När man 

lär sig kan vi se de yttre tecknen på att lärande sker och omskapas inom individen till 

kunskap. Rostvall & Selander (2008) beskriver att begreppet multimodalitet har 

utvecklats ur studier av kommunikation. Genom multimodalitet uppmärksammas att 

kommunikation sker i flera teckensystem samtidigt (Leijon & Lindstrand, 2012). De 

semiotiska resurser vi använder oss av i kommunikation med varandra till exempel 

gester, mimik, talat och skrivet språk, ljud och bilder benämns i teorierna med termen 

teckensystem. Tecknen är enligt Rostvall & Selander (2008) länken mellan individ och 

kultur. Till sociala processer av teckenskapande kan kommunikation och representation 

räknas (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012).  

Design kan förklaras som arbetet med att ge form åt något. Det handlar om att koppla 

samman form och innehåll på ett sätt som motsvarar en persons intentioner. Inom 

teorierna används begreppet till exempel i samband med formandet av lärandemiljöer 

eller en individs formande av sitt eget lärande.   

Lärande handlar inte om ett enkelt överförande av kunskap utan en omskapande process 

där vi tolkar utifrån våra erfarenheter och intressen. Lärandet kan då beskrivas som en 

transformativ process där vi skapar vår egen förståelse (Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012). Transformering är när man omvandlar något. I dessa teorier omfattas det oftast 

av att individen tar fasta på något som denne har sett eller hört tolkar och skapar en egen 

förståelse – individen transformerar det. Lärandet är enligt Rostvall & Selander (2008) 

både socialt och biologiskt betingat. När små barn lär genom imitation, det vill säga att i 

lärande syfte observera hur någon annan gör och sedan göra lika, benämns det inom 

designteorin med begreppet mimetiskt lärande eng. mimesis (Wulf, 2008).  

Med begreppet meningspotential menas användandet av ett verktyg eller en resurs 

såsom det är tänkt enligt designen alternativt kulturellt eller socialt betingat och 

handlingserbjudande (affordance) är dess motsats (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 
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Handlingserbjudande inbegriper de möjligheter som skapas av användarna av detta 

verktyg. Vi vet vad det är men inte vad det kan bli, i barnens lek kan verktyget bli något 

helt annat än vad det var designat till. Handlingserbjudande används för att förstå 

relationen mellan en individ och en miljö (Selander & Svärdemo-Åberg, 2009).
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Metod  

I denna studie låter jag barnen genom lek och i sociala sammanhang utforska ipaden. 

Studien har ett kvalitativt perspektiv. Tyngden i en kvalitativ forskningsansats ligger på 

förståelse av den sociala verkligheten som ständigt föränderlig (Bryman, 2011). Genom 

det kvalitativa förfarandet kan vi söka likheter eller skillnader hos individen själv vid 

olika tidpunkter. Denna studie bygger på observationer av individer vid skilda 

tidpunkter och i en viss kontext. Enligt Backman (2008) utgör forskaren eller 

observatören instrumentet i den kvalitativa studien. Vidare framhäver Backman att en 

observation är beroende av en observatör om det ska bli genomfört. Bryman (2011) 

belyser att deltagande observation kan ske på olika sätt beroende på graden av 

forskarens deltagande i verksamheten; Fullständigt deltagandeobservatör, observatör 

eller observerande deltagare (ibid). Min roll är som observatör, vilket innebär att 

undersökningsgruppen har informerats och att jag som observatör deltar i verksamheten 

men har ingen annan funktion än denne vid observationstillfällena. 

Urval 

Denna studie är genomförd på en förskola i mellansverige med barn i åldrarna 1-5 år. På 

denna förskola är arbetet med IKT på framfart, vilket bland annat tar sig uttryck i att 

framför allt de äldre barnen har tillgång till datorer. Det finns även tillgång till en 

projektor för visning på duk från datorn med bild och ljud. Sedan någon månad tillbaka 

har förskolan även ett par lärplattor av märket ipad. Dessa hade ännu inte börjat 

användas i barngruppen vid tillfället. De studier som detta examens arbete bygger på 

introducerade ipaden som verktyg i förskolemiljön för barnen. Genom 

bekvämlighetsurval har barn från samma förskola och förskoleavdelning valts ut. 

Bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2011) att personerna man väljer till studien 

finns tillgängliga. Degjordes för att hinna filma barnen många gånger som möjligt för 

att på så vis få ett rikt urval av inspelningar till analysen. 

Urvalet påverkas av praktiska omständigheter såsom exempelvis tid. Trost (2012) 

förklarar att det är ett stort jobb med en enkät och när man lämnat ut enkäten kommer 

det vanligen frågor från deltagarna i undersökningen. Av den anledningen lämnades 

enkäterna ut i god tid innan påbörjandet av studien. Av de enkäter jag fick in var det 

endast tre barn som inte hade någon erfarenhet alls av surfplatta eller mobil med 

pekskärm i den tilltänkta åldern. Två av dessa var födda 2011 och en född 2010. På 
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grund av att det var få barn utan tidigare erfarenhet så valdes även två barn födda 2011 

som har lite erfarenhet av pekskärm att ingå i studien.   

Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades genom utlämnandet av enkäten (se bilaga 2). Enligt Trost 

(2012) finns det olika sätt att utforma frågor i en enkät. Det jag tagit fasta på vid 

utformandet av enkäten är framför allt att det ska vara samma frågor till alla för att få 

hög grad av reliabilitet. Vidare framhåller Trost att vanligt språk ska användas, inga 

konstiga ord, uttryck, negationer eller alltför långa frågor. Detta för att minimera risk för 

missuppfattningar av frågorna. Det är stor risk att både reliabiliteten och validiteten blir 

låg om frågorna uppfattas olika (ibid). När jag genom enkätsvaren valt ut de fem barnen 

mellan ett och tre år som ingår i studien planerades tid och rum för videoinspelningen i 

samråd med personalen på förskolan.  

Jag har valt videoobservationer som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Trost (2012) 

framhäver att vald forskningsmetod ska anpassas till det teoretiska perspektivet och till 

de aktuella frågeställningarna. Vidare beskriver Trost att observationer är användbara 

vid insamlandet av information gällande beteenden och skeenden i naturliga situationer. 

Denna studie fokuserar på de yngre barnen i förskolan och videoobservation har visat 

sig vara särskilt bra metod när det gäller att fånga små barns lärande och deras 

upplevelser i förskolan (Wehner-Godée 2000). De yngre barnens begränsade verbala 

förmåga och flödet av händelser gör att det är svårt att fånga alla detaljer vid 

användande av ljudinspelning och/eller dokumentation genom skrift.  

Vi använder oss av våra sinnen när vi observerar något. Vi tar in genom hörsel, syn, 

känsel, lukt och smak. Våra sinnen tar in mängder av intryck från omvärlden. Forskare 

har räknat ut att vi under en sekund tar emot impulser som motsvarar elva miljoner bit. 

Vi kan endast uppfatta ca 40 av dessa medvetet (Bjørndal, 2005). Det är stor chans att vi 

tolkar samma situation olika. Videoinspelning har enligt Bjørndal (2005) den stora 

fördelen att det bevarar en situation. Genom att människans hjärna inte har kapacitet att 

minnas alla intryck vi tar emot är videoinspelning ett bra alternativ för att bevara en 

situation. En annan fördel är att det också finns möjlighet att titta på de inspelade 

sekvenserna upprepade gånger. Det finns då möjlighet att fokusera på olika saker vid 

olika tillfällen (Bjørndal, 2005).  

En nackdel med videoinspelning som observationsmetod kan vara att barnen känner sig 

obekväma i situationen (Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999). Men det kan också 
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som Sparrman, Torell och Åhrén (2003) beskriver vara en njutning, att barnen tycker 

om att bli filmade och kan därmed räknas som dubbel i sin karaktär. Den tidskrävande 

bearbetningen av materialet kan också ses som en nackdel. (Bjørndal, 2005; Pramling 

Samuelsson & Lindahl, 1999)  

Enligt Bryman (2011) är människans minne inte så tillförlitligt så det är därför av vikt 

att forskaren för anteckningar. Jag har därför valt att föra fältanteckningar i samband 

med videodokumentationerna. Jag har då antecknat vad barnen sagt och gjort när jag 

frågat dem om att följa med mig in i rummet till ipaden samt antecknat efteråt när 

videofilmningen avslutats. Några tillfällen har jag även kompletterat själva 

videosekvenserna med anteckningar.  

Tillvägagångssätt 

Denna studie undersöker hur barn i yngre förskoleåldern, ett till tre år, intresserar sig för 

det digitala verktyget ipad. Min avsikt var att välja ut en grupp barn som inte hade 

erfarenhet av ipad eller mobil med pekskärm. För att få reda på barnens erfarenheter i 

hemmet lämnades först ut en enkät till barnens vårdnadshavare innehållande frågor 

gällande barnets erfarenheter av dator med mus, surfplatta samt mobil med pekskärm. 

Enkäten som lämnades ut är konfidentiell vilket innebär att man vet vem svaret kommer 

från men det är bara de berörda inom forskningen som har tillgång till svaren (Patel & 

Davidsson, 2011).  

Innan enkäten delades ut lämnades ett missiv, enligt bilaga 1, till barnens 

vårdnadshavare. I missivet får vårdnadshavarna ta ställning till om deras barn får ingå i 

studien. Efter två veckor lämnades en påminnelse ut till de som inte lämnat in sina svar 

ännu. Då lämnades även enkäten, enligt bilaga 2, ut till vårdnadshavare som redan 

lämnat in missivet och tillåtit deras barn att delta i studien. Tidsbrist gjorde att jag inte 

kunde vänta på att alla missiv skulle komma in. Jag valde att lämna ut enkäter till dem 

som lämnat in missivet en vecka efter påminnelsen. Av de 14 enkäter jag fick in valdes 

fem barn i åldrarna ett till tre år ut att delta i studien. Efter insamlandet av 

föräldramissiv och enkäter inleddes observationsstudien.  

Jag valde att videofilma med digitalkamera eftersom barnen på förskolan var vana att 

bli fotograferade av digitalkamera i den dagliga verksamheten på förskolan. Detta val 

gjordes för att minimera risken till obekvämhet för barnen genom en ovan situation som 

en videokamera kan innebära enligt Sparrman et al. (2003). Jag har tillsammans med 

personalen på förskolan bestämt vilket rum som var lämpligt och möjlig att tillgå vid 
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observationstillfällena. Trots detta har vi det ändå blivit tvungna att hålla till i annat rum 

än planerat samt ändrat tiden vissa gånger. Vid observationstillfällena följde barnet/ 

barnen med mig in i ett angränsande rum vid sidan av övriga barngruppen. De flesta 

gångerna har barnen mött den avstängda ipaden som varit framlagd på golvet när de 

kommit in i rummet. Vid några tillfällen har ipaden legat på en hylla i rummet och 

plockats fram efter barnet kommit in i rummet. Min position under videofilmningen har 

varit sittande på golvet intill barnet/barnen med kameran i handen. 

Enligt Bjørndal (2005) underlättar det bearbetningen av det insamlade materialet om 

man har struktur i undersökningen. För att få en god struktur valdes därför begränsning 

av barnens tid med ipaden vid observationstillfällena samt begränsning av antalet 

tillfällen. Filmernas längd har ändå varierat en del. Min tanke var att barnen skulle få 

sitta max tio minuter per gång. En del gånger har barnen inte velat hålla på med ipaden 

mer än bara någon minut, jag har då avslutat filmningen och lagt undan ipaden. Endast 

någon enstaka gång har något av barnen inte velat sluta när det var dags. Jag har filmat 

barnen vid åtta tillfällen och varje barn har fått tillgång till ipaden fyra till sex gånger, 

beroende av om barnen var närvarande på förskolan eller inte den dagen filmningen 

genomfördes. Under videoobservationerna var min tanke att jag bara skulle filma 

barnen och inte vara delaktig. Jag märkte väldigt snart att det inte fungerade. Jag blev 

involverad genom att barnen kommunicerade med mig via blickar, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk samt verbalt med ljud och ord. Min roll blev deltagande observatör känd 

för gruppen (Patel & Davidsson, 2011). Jag har inte hjälpt barnen genom att på något 

sätt visa hur man gör för att få igång ipaden eller någon funktion i denne.  

 

Under bearbetningsfasen reduceras intrycken som vi enligt Bjørndal (2005) får från våra 

sinnen. Det är endast syn och hörsel som används vid bearbetningen vilket är en bra 

hjälp under analyseringen av videoobservationen. Vid analysen av filmerna har jag valt 

att använda mig av ett dokumentationsprotokoll en så kallad ”fyrspaltare” till 

transkribering (Wehner-Godée, 2000). När jag tittat på inspelningarna och upptäckt 

tecken på lärande eller kommunikation har jag varit extra noga att få med alla detaljer 

när jag transkriberat den sekvensen. Mitt fokus har då legat på den multimodala 

kommunikationen, hur barnen kommunicerat verbalt med ljud och ord samt kroppsligt, 

med gester, minspel och kroppshållning (Elm Fristorp & Lindstand, 2012). Jag har tagit 

med kommunikation som skett med verktyget, som i detta fall är en ipad samt 

kommunikation med mig som observatör eller andra människor och material i rummet.  
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I analysen delas barnen in i två grupper, de tre barn utan tidigare erfarenhet av ipad eller 

liknande digitalt verktyg tillhör grupp A och de två som har tidigare erfarenhet av ipad 

tillhör grupp B. Detta för att göra det tydligare vid framskrivandet av analysen. Jag har 

av utrymmesskäl valt att skriva med endast en del av mina transkriptioner. Övriga delar 

av intresse har jag skrivit med som sammanfattningar i löpande text. 

Etiska aspekter 

Enligt Bryman (2011) går det inte att bortse från etiska aspekter. Etik handlar enligt 

Wehner-Godée (2000) om hur vi behandlar människor på ett icke integritetskränkande 

sätt. Vetenskapsrådet framhåller fyra huvudsakliga forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002).  De innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiellt 

krav och nyttjandekrav. Nedan följer en beskrivning av dessa.  

Informationskravet kan sammanfattas av att forskaren ska informera om forskningens 

syfte till de berörda. 

Samtyckeskravet: Deltagare i undersökningen har rätt att bestämma själva över sin 

medverkan alternativt då det inte är möjligt för personen att delge sitt samtycke kan 

förmyndare ges det ansvaret. 

Konfidentiellt krav innefattar att personers integritet. De personuppgifter forskaren 

tillhandahåller ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om personer i undersökningen endast 

får användas i forskningssyfte. 

Informationskravet har uppnåtts genom att informera personalen på förskolan samt 

vårdnadshavarna om studien och samtyckeskravet genom underskrift på missivet från 

vårdnadshavarna samt att barnen blivit tillfrågade varje tillfälle. Lindgren och Sparrman 

(2003) poängterar att man vid videoobservationer bör ta aktning på barnens perspektiv. 

Det konfidentiella kravet och nyttjandekravet har tillgodosetts genom aktsamhet av 

materialet vid hanteringen och bearbetningen av filmerna så att inga obehöriga kunnat ta 

del av dem. Deltagarna i studien har erbjudits rätten att vara anonyma. Fingerade namn 

har används på barnen för att skydda dess identitet. I de fall materialet sprids ska inte 

personerna gå att identifiera (Lindgren & Sparrman, 2003). Det är viktigt att tänka på 

barnens perspektiv i dessa frågor. Johansson säger angående barns perspektiv: 

”Ambitionen är att säga något om barns liv och göra barns röster hörda. Båda 

aspekterna bygger på antagandet att det sker på barns villkor” (Johansson, 2003, s.43). 
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Eftersom studien inte fokuserar på genus har jag valt att namnge barnen med namn som 

kan användas av båda könen, samt att använda uttrycket ”hen” istället för hon eller han.  
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Resultat och analys 

Vid varje tillfälle får barnen möta en avstängd ipad om inget annat nämns. De får själva 

utforska och undersöka dess funktioner. Endast barnet/barnen som nämns och jag som 

utför videoobservationen är närvarande i rummet. Rummet är rektangulärt med 

heltäckningsmatta på golv och stora spotlights i taket. Möbleringen består av en låg 

hylla innehållande duplo, en hög hylla där de nedersta hyllorna är tomma samt en 

madrass formad som en soffa i ena hörnet av rummet. Ipaden har en synlig symbol på 

skärmens framsida i form av en vit kvadrat. Denna kommer fortsättningsvis att skrivas 

[]. På ipaden finns också en svart knapp på ena långsidan med funktionen avstängning. 

Denna kommer vidare att benämnas avstängningsknapp. I ipaden finns det applikationer 

inlagda, förkortas app fortsättningsvis. Apparna, vilka innehåller någon form av 

funktion som finns inlagd i ipaden exempelvis ett spel eller inställningar, visas i form av 

små bilder på skärmen så kallade ikoner. I det insamlade materialet finns en mängd 

olika situationer att välja mellan gällande barnens meningsskapande och tecken på 

lärande. Jag har valt att ta med några av de transkriberade episoderna i mitt resultat samt 

skriva resterande delar av intresse i löpande text.  Transkriptionen består av fyra 

kolumner. Nämns inget annat i texten så sitter barnet och tittar på ipaden utan 

anmärkningsvärt ansiktsuttryck. Barnen Mio, Nor och Eli tillhör grupp A. De har inte 

använt ipad eller annat verktyg med pekskärm i hemmet. Eftersom denna grupp inte 

hade några förkunskaper har jag fokuserat på deras enskilda lärande. Av utrymmesskäl 

har jag valt att koncentrera presentationen av resultat och analys mest på två av barnen i 

denna grupp, Mio och Nor. Grupp B som har använt ipad lite i hemmet, består av Ara 

och Lo. Eftersom de hade en del förkunskaper har jag fokuserat på deras 

kommunikation tillsammans och lärandet av varandra. 

Resultat av Mios tillfällen med ipaden 

Transkription från Mios första möte med ipaden på förskolan. Mio har kommit in i 

rummet och precis satt sig på golvet intill ipaden. 

Tid Episod Vem Verbalt (säger/låter) Kroppsligt (gör) 
00:09   
 
 
00:19 
 
 
 
 
00:25 
00:28 

M1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mio 
 
Mio 
Mio 
Jag 
Mio 
Mio 
 
Jag 
Mio 

 
 
 
Umm 
Ja vad var det 
Um gm 
Uhm 
 
Ja prova 

Sitter på golvet, pekar några gånger på 
skärmen med ena pekfingret, tittar på 
skärmen. 
Tittar på mig. 
Tittar på skärmen. 
 
Tittar på mig och pekar mot skärmen. 
Tittar på skärmen, pekar ned mot knappen 
[] tittar upp på mig. 
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00:38 
 
00:41 
 
00:42- 
01:19 
 
01:20 
 
 
01:38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipad 
 
Mio 
 
Ipad 
Mio 
Ipad 
 
 
 
 
Mio 
 
 
Ipad 

Tittar på skärmen, trycker med pekfingret 
på []. 
Tänds, digital klocka samt symbolen ”lås 
upp” blir synlig. 
Pekar på skärmen en gång, tittar upp på 
mig, tittar ned igen och pekar upprepade 
gånger. 
Släcks 
Trycker på [] 
Tänds 
 
Samma procedur upprepas några gånger till. 
 
 
Tar upp den släckta ipaden i knät, sätter 
pekfingret på symbolen ”lås upp” och drar 
den åt sidan. Provar samma sak igen. 
Låses upp och det kommer fram många 
ikoner på skärmen. 

 

När Mio låst upp skärmen gör hen som en paus med kroppen och tittar upp på mig en 

halv sekund för att sedan återgå till innehållet på skärmen. Mio pekar på skärmen och 

drar fingret om vartannat en stund, samt trycker på []. 

Vid tillfälle två är alla barn i grupp A i rummet samtidigt. Mio sitter med ipaden i knät, 

Eli sitter mitt emot. Mio pekar med fingret på ipadens skärm och Eli drar med handen 

över skärmen. Nor kommer fram och pekar en sekund, går sedan därifrån. Mio gör paus 

från att peka. Eli fortsätter dra med sin hand. Mio tar tag i ipaden vrider kroppen från 

Eli och säger, nä. Eli som då får Mios rygg mot sig reser sig upp, går fram till Mio, tar 

sina händer på Mios axlar och sätter sig på Mios rygg och tittar på mig. Mio protesterar 

med en grälande språkmelodi, tar med sig ipaden och kryper ifrån Eli. Eli följer efter 

och sätter sig på ryggen ännu en gång, Mio fortsätter att uttrycka sin grälande 

språkmelodi. Eli kliver av Mio och går iväg till Nor som är vid en madrass som finns i 

andra sidan av rummet. Mio sätter sig med ipaden i knät, tittar på Eli och Nor som 

hoppar och skrattar borta vid madrassen. Mio reser sig, tar med ipaden och går till 

madrassen. Sätter sig på madrassen och börjar trycka och dra med fingrarna på ipadens 

skärm. 

Vid tillfälle tre sitter Mio med ipaden i knät, ikoner med appar syns på skärmen. Mio 

råkar komma åt något när hen tittar upp på mig, så när Mio ser tillbaka ned på skärmen 

så är skärmen vit istället för alla dessa ikoner. Mio tittar upp på mig, vinklar armarna åt 

sidorna med handflatorna uppåt och ett lite förvånat ansiktsuttryck. Borta? säger jag. 

Mio sänker händerna, tittar ned på skärmen, tittar upp på mig igen och upprepar rörelsen 

med handflatorna uppåt. Lite senare vid samma inspelningstillfälle vänder Mio på 
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ipaden så baksidan kommer upp och tittar då på den svarta av och på knappen på sidan. 

Mio vinklar upp ipaden så den står på högkant i knät. Mio trycker på knappen, tittar på 

skärmen och ser att den blivit svart. Mio trycker på knappen och ser då att skärmen 

lyser igen.  

När Mio använder ipaden för fjärde gången är vi i ett annat rum. Mio har suttit med 

ipaden och tryckt ett tag och nu gått till en sopborste med skyffel i närheten. Efter en 

liten stund uppfattar jag som att Mio hör musik från en app som hen lyckades trycka 

igång innan Mio gick till sopborsten. Mio går då fram till ipaden, tittar på den, säger 

uhmgm och tittar upp på mig med ett intresserat ansiktsuttryck. Tittar ned på ipaden 

igen, trycker på en tusenfoting och ipaden låter då klickiklicki, Mio säger uhm, uhm. 

Mio tittar halvvägs upp på mig medan ipaden låter. När den slutat låta trycker Mio på 

tusenfotingen igen och gör sedan en kort paus medan hen tittar på skärmen. Mio trycker 

sedan mellan två figurer, inget händer, trycker igen och träffar då en nalle som skrattar. 

Mio gör en kort paus och skrattar sedan. Gör kort paus igen drar med handen över 

skärmen snabbt fram och tillbaka flera gånger. Hela armen hänger med i rörelsen 

överkroppen hänger också med och på slutet även huvudet i en nickande rörelse. 

Samtidigt gör Mio ett morrande ljud som tilltar i styrka mot slutet när huvudet kommer 

med i rörelsen. Mio fortsätter och trycka och figurerna låter. Men så händer det plötsligt 

inget när Mio trycker på figurerna. Hen har lagt den andra handen på skärmen vilket gör 

att ipaden inte reagerar på Mios andra rörelser. Mio trycker hårdare och hårdare. Mio 

lyfter sedan den handen som legat stilla och trycker med den på vänster sida av 

skärmen. Ipaden visar då fem hundar och en röst frågar; Hur många hundar finns det? 

Mio tittar upp på mig med ett förvånat ansiktsuttryck, med uppspärrade ögon och mun. 

Lite senare tittar Mio på mig och vänder på ipaden så baksidan kommer uppåt och säger 

bababa, då hörs det fågelkvitter från spelet som är igång på ipaden. Mio vrider 

överkropp och huvud mot fönstret och pekar utåt vänder sig mot mig igen och säger ba. 

Trycker sedan på knappen på sidan av ipaden, vänder och tittar på skärmen lika som 

tillfälle tre. 

Tillfälle fem låser Mio upp ipaden direkt när hen satt sig. Sätter sedan ingång att dra och 

trycka, som jag upplever det, utan strategi. Då följande händer: 
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Tid Episod Vem Verbalt (säger/låter) Kroppsligt (gör) 
01:46 
 
 
 
01:48 
01:53 
 
 
 
02:05 
 
 
 
 
02:16 
 
- 02:29 

M5 Ipad 
Mio 
 
Ipad 
Mio 
Mio 
 
 
 
Ipad 
Mio 
Ipad  
Mio 
Ipad  
Mio 
Mio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljud -”klickiklicki” 
 
Ljud -”klickiklicki” 
 
Ljud -”klickiklicki” 

Visar fyra ikoner på en rad  
Tittar på en ikonen med tusenfoting, trycker 
med höger pekfinger på den en gång 
Musik sätter igång och spel med olika 
figurer 
Gör paus i sina rörelser 
Tittar på mig sedan ned på skärmen igen, 
drar lite med fingret på skärmen, kort paus i 
rörelser tittar på skärmen, fäster blicken på 
tusenfotingen, trycker på tusenfotingen. 
 
Tycker på tusenfotingen 
 
Trycker på tusenfotingen 
 
Tittar runt på figurerna på skärmen. 
Trycker med höger tumme på knappen [] 
upprepade gånger 

  

Analys av Mios tillfällen med ipaden 

Lärande 

Första tillfället tog det en minut och trettio sekunder innan Mio låst upp ipaden och 

andra tillfället gjorde Mio det på fyra sekunder. Detta ser jag som ett tydligt tecken på 

att lärande har skett. Att Mio under tillfälle fem stannade upp ett ögonblick när hen fick 

syn på ikonen med tusenfotingen och sedan tryckte på den med pekfingret, tolkar jag 

som om Mio kände igen ikonen och valde att använda den. Mios senare upprepade 

tryckningar på tusenfotingen antyder också det. Dessa framsteg ser jag som tecken på 

lärande. Mio har lärt sig vad som händer om hen gör så och väljer att göra det igen.  

Kommunikation 

De multimodala uttryck jag kan se ovan är mimik, gester, kroppshållning, språkmelodi 

och ord. Genom dessa teckensystem påkallade Mio uppmärksamhet från övriga i 

rummet. Genom sina armar och händer med handflatorna uppåt visade Mio att det som 

fanns på skärmen försvann. Jag tolkar det som att Mio undrar var det tog vägen. Genom 

att krypa iväg från Eli med ipaden visar Mio, med sitt tydliga kroppsspråk, tecken på att 

hen vill ha ipaden för sig själv. Genom sin språkmelodi och även ord vid ett tillfälle 

förtydligar Mio att hen inte går med på det Eli gör då Eli sätter sig på Mios rygg. När 

Eli sedan går ifrån Mio för att vara med Nor på madrassen går även Mio dit. Detta 

tolkar jag som att Mio vill ha den sociala biten fastän hen ändå vill undersöka ipaden 

själv. Kommunikationen med mig sker mestadels genom blickar. När det händer något 

nytt på ipaden eller när Mio hör fågelljud från ipaden som Mio känner igen utifrån så 

talar hen om det genom blick samt gester.  
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Resultat av Nors tillfällen med ipaden 

Under första tillfället så sätter Nor utan problem igång ipaden genom knappen [] och lås 

upp. Enligt enkäten hade Nor låst upp sin mammas iphone som har samma upplåsnings 

ikon som ipaden, men Nor hade aldrig spelat något på den. Nor pekar på ipaden och 

trycker på [] knappen upprepade gånger samt drar med fingret en del. Nor byter position 

ganska många gånger. Byter plats både på sig själv och på ipaden som hen vrider runt. 

Vid ett tillfälle slår Nor på ipaden med båda handflatorna samtidigt som hen sjunger en 

melodi som jag känner igen. Texten handlar om en trumma. När Nor lägger ifrån sig 

ipaden och tittar på mig frågar jag om hen är klar. Nor svara ja och jag avslutar 

inspelningen. Vi lägger sedan gemensamt upp ipaden på en bänk i rummet och går 

tillbaka till barngruppen. Efter uppskattningsvis 20 minuter kommer Nor och tar mig i 

handen och leder mig till rummet där vi var med ipaden. När vi kommer in i rummet 

tittar Nor på bänken där vi lagt ipaden lyfter upp ena handen snett åt sidan med 

handflatan uppåt och säger ”botta”.  

Vid tillfälle två när alla barn i grupp A är i rummet med ipaden tittar Nor mest på när 

Mio och Elis är vid ipaden. Nor går fram och pekar lite snabbt på den vid ett tillfälle, 

sedan går Nor iväg och leker på en madrass som finns i samma rum. 

Tredje gången Nor får tillgång till ipaden är även Eli i rummet. I början av filmningen 

jobbar jag med att få dem att ha ipaden på golvet mellan dem för att de ska kunna 

använda den båda två. De vill båda ta upp den. Efter en stund går de med på att låta 

ipaden ligga på golvet. Nor låser upp den och båda trycker och drar lite åt olika håll. 

Nor säger ”dätta inte jö” och tar upp ipaden i knät. Eli kryper efter, sträcker sig mot 

Nor och försöker ta ipaden. Nor drar då bort den från Eli, vänder bort kroppen, säger 

”inte jöja” och släpper inte Eli med blicken. De drar i ipaden en stund åt ett varsitt håll. 

Nor fortsätter visa att hen vill ha ipaden för sig själv. Med kroppspositionen genom att 

vända sig bort från Eli, med mimiken genom att dra ihop ansiktet till en arg min, samt 

verbalt genom att säga ”inte röra” till Eli. Eli visar att hen vill ha ipaden med kroppen 

genom att dra i ipaden med båda händerna. Båda barnen tittar emellanåt upp på mig och 

söker ögonkontakt. När de dragit i den en stund lägger jag ned den på golvet mellan 

dem igen och säger ”ni får ha den tillsammans”. Det går bra en lite längre stund denna 

gång. Eli trycker och drar hela tiden. Nor avvaktar lite ibland. Nor ställer sig i 

krypställning och nickar med huvudet upprepade gånger. Eli tittar upp från ipaden på 

Nor och gör strax lika med huvudet, återgår sedan till tryckandet på ipaden igen. Det 

blir konflikt om ipaden igen och denna gång är det Eli som tar ipaden och går iväg. Jag 
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träder in och lägger ned den igen. Då går Nor iväg mot dörren. Eli ropar då ”kom Nor”. 

Nor går till madrassen i rummet och sätter igång att hoppa och sjunga. Eli fortsätter med 

ipaden en stund och går sedan och leker med Nor på madrassen. 

Nor drar med fingrar och med hel handflata över skärmen på ipaden vid fjärde tillfället. 

Efter en stund slår Nor ett par gånger med båda handflatorna på skärmen. Nor vänder 

sedan på ipaden så att skärmen hamnar nedåt i hennes knä. Nor börjar då trumma med 

båda handflatorna samtidigt och sjunga melodin om trumman som Nor sjöng vid första 

tillfället.  

Vid femte tillfället drar och pekar nor på skärmen och är förhållandevis tyst jämfört med 

tidigare tillfällen. Vi ett tillfälle så ”trummar” hen på ipaden med båda händerna. På 

slutet av filmningen när Nor sitter och vrider på ipaden får hen igång röstläget. Varje 

gång Nor trycker på något på ipaden låter en kvinnlig röst. Nor lägger ifrån sig ipaden 

och går iväg lite. Kommer tillbaka och trycker igen. Nor svarar ja på röstens tilltal och 

tittar sedan under bänken i rummet. Tittar på mig och går iväg. 

Tillfälle 6: Nor knäpper direkt igång ipaden på [] och låser upp. Nor tar en stund på sig 

att sätta sig till rätta och lyfter upp ipaden i knät innan hen börjar: 

Tid Episod Vem Verbalt (säger/låter) Kroppsligt (gör) 
00:25 
 
00:25 
00:29 
 
00:31-
32 
00:32 
 
 
00:32 
 
00:33 
00:36-
56 
00:57 
 
01:00 
 
01:03 
01:04 
 
 
01:08-
10 
 
 
 
01:09 
01:11 

N6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nor 
 
Ipad 
Nor 
 
Jag  
Nor 
 
 
Ipad 
 
Nor 
Nor 
Nor 
 
Nor 
 
Nor  
Nor 
 
 
Nor 
 
 
 
Ipad 
Nor 
Nor 
Ipad 
Nor 

pela 
 
 
mamma pela häj 
 
Brukar mamma göra så? 
 
 
 
 
 
Ja. Dotta häj 
 
 
 
 
 
 
Åtta tie nie tie 
 
 
Nie tie 
 
 
 
 
 
Härj 
 
 

Trycker med fingret på ipaden och tittar på 
skärmen.  
Ett tangentbord med bokstäver och siffror 
visas.  
Trycker med båda pekfingararna på 
symbolerna på ipaden. 
 
Tittar upp på mig, lägger samtidigt sina 
händer på varsin kant av ipaden. Tittar ned 
på ipaden igen. 
Tangentbordet försvinner. På skärmen visas 
istället fyra symbolen längst ned. 
 
Trycker och drar på skärmen  
Slår med båda handflatorna på skärmen 
några gånger. 
Tittar upp på mig, ler, drar upp axlarna och 
drar ihop armarna mot kroppen. 
Tittar ner på skärmen igen. 
Säger siffrorna som en ramsa med en 
melodi. Pekar samtidigt på skärmen med 
ena pekfingret och tittar på mig. 
Säger dessa siffror med en avslutande 
”pratmelodi”, klappar med båda händerna 
samtidigt på ipaden och tittar sedan ned på 
skärmen. 
Visas några fotografier tagna på förskolan. 
Böjer sig över skärmen, tittar nära. 
Pekar sakta på ett av fotona. 
Fotot flyttar sig lite. 
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01:15 
 
 
01:23 

Nor Härj dadis Drar med fingret över skärmen där fotona 
är. 
Pekar med pekfingret på ett av fotona. 

 

Nor sitter sedan och vrider ipaden flertalet gånger och tittar på fotona som förflyttar sig 

för varje kvarts varv Nor vrider, så att fotona hela tiden är åt rätt håll. Hen börjar även 

sjunga räkneramsan igen som hen sjungit tidigare. Vänder sig snabbt om så att ipaden 

ramlar på golvet och kryper iväg till leksakerna. Inspelningen avslutas. 

Analys av Nors tillfällen med ipaden  

Lärande  

Under första tillfället när Nor utan problem sätter igång ipaden genom att trycka på 

knappen [] och upplåsningsikonen tar det bara några sekunder. Det märks att Nor har 

provat det förr. Enligt enkäten hade Nor låst upp sin mammas iphone som har samma 

upplåsningsikon som ipaden har. Det förefaller vara ett mimetiskt lärande (Wulf 2008) 

när Nor här gör lika som sin mamma. I Nors videoobservationer kan jag hitta ännu ett 

tillfälle av mimetiskt lärande. När Nor säger ”Mamma spela här” tolkar jag det som att 

hen spelar på ipaden lika som Nors mamma brukar göra. Nors återkommande 

trummande på ipaden tolkar jag som ett meningsskapande där Nor undersöker ipadens 

material med hjälp av en sång som hen gillar. Med designteorins hjälp kan jag sätta 

ordet handlingserbjudande på det Nor gör när hen använder ipaden i denna situation. 

Ipaden är designad för att använda funktionerna i den men Nor väljer att använda den 

till trumma i sin lek, det vill säga ett annat syfte gentemot vad skaparen av detta verktyg 

har tänkt sig (Elm Fristorp & Lindstand 2012). På detta sätt kan barn leka sig fram till 

ett nytt lärande om exempelvis materialet i ipaden som låter olika om Nor trummar på 

skärmen eller på ipadens baksida.  

Kommunikation 

När Nor kommer och tar mig i handen efter första tillfället med ipaden och leder mig till 

rummet där vi var och säger ”botta”, tolkar jag detta som tecken på att Nor vill använda 

ipaden igen. Nor väljer på detta sätt sitt teckensystem kroppsspråket för att visa på plats 

vad hen vill. När Nor vid tillfälle tre har konflikt med Eli om ipaden, tolkar jag deras 

sökande av min blick som att de vill ha bekräftelse och hjälp i sitt ärende. Nor visar att 

hen vill ha ipaden med hjälp av kroppen, först när hen vänder kroppen från Eli och 

sedan när hen drar i ipaden. Nor visar även via mimiken när Eli försöker dra ipaden 

ifrån Nor genom att göra en arg min. När Nor får igång röstläget på ipaden och rösten 
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uppmanar hen att göra saker så kommunicerar hen verbalt med ipaden. När Nor tittar 

under skåpet så tolkar jag det som att hen söker för att hitta den som kommunicerar med 

henne. 

Resultat av Ara och Los tillfällen med ipaden 

Los första tillfälle med ipaden: Lo ställer sig på alla fyra på ipaden samtidigt som hen 

nynnar på en liten melodi. Då tänds skärmen Lo sätter sig ned bredvid, tittar på mig. 

Skärmen har då hunnit släckas igen. Lo trycker på knappen [] och skärmen tänds igen. 

Trycker några gånger till på knappen reser sig sedan och går därifrån. Jag frågar om Lo 

inte vill göra med skärmen. Lo ruskar på huvudet. Första filmningen blev bara lite drygt 

en minut. 

Aras första tillfälle med ipaden: Ara har tagit upp ipaden i knät. Tittar på mig, ler och 

drar upp axlarna. Ara trycker på [], tittar på mig igen med leende och axeluppdragning. 

Låser upp skärmen, tittar på ikonerna någon sekund och trycker sedan på en ikon med 

ett barnspel med en tecknad orange fisk på ikonen och säger –Kik. Det är musik på 

spelet. Ara vickar huvudet från sida till sida i takt till musiken. Ara provar sedan att 

trycka lite på fiskarna och stänger sedan ned spelet genom att trycka på []. Ara provar 

ett annat spel och återkommer senare till att öppna spelet med den orangea fisken. Ara 

börjar vicka på huvudet från sida till sida redan innan musiken böjar höras, nu vickar 

även Aras kropp med i musiken. Under filmningen återgår Ara till fiskspelet och denna 

dans ett flertal gånger. 

Tillfälle två med både Lo och Ara: Ara plockar direkt upp ipaden från golvet och lägger 

den i knät och knäpper igång den. Lo är placerad mitt emot och tittar på. Ara tittar på 

ikonerna och trycker på en orange fisk, musik sätter igång: 

 

Tid Episod Vem Verbalt (säger/låter) Kroppsligt (gör) 
00:11 
 
 
 
00:25 
 
 
00:30 
 
 
 
 
00:33 
00:33 

AL2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ara 
 
Ara 
 
Ara 
 
 
Lo 
 
 
Ara 
Ipad  
Jag 
Ara 

 
 
Danta! (Högt och 
bestämt röstläge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ska Lo prova? 
 

Ler och svänger med huvudet från sida till 
sida i takt till musiken. 
Sträcker fram överkropp och huvud mot Lo 
och tar samtidigt ögonkontakt med Lo. 
Trycker på fisken på skärmen, tittar på mig 
”dansar” med huvudet samtidigt som hen 
vänder tillbaka blicken mot ipaden. 
Vänder blicken mot mig, ler, börjar sedan 
dansa med armar och överkropp, vänder sig 
tillbaka mot ipaden 
Trycker på []  
Spelet stängs och musiken tonar bort. 
 
Tittar på ipaden och pekar på en app med en 
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00:38 
 
00:43- 
00:44 
 
00:43 
00:44 
 
00:46- 
00:50 

 
Ara 
 
Ara 
 
 
Lo 
Lo 
 
Ara 

 
 
 
Känoj! (Högt och 
bestämt röstläge) 
 
 
Or (med skorrande R) 
 
Känoj! (Högt och 
bestämt röstläge) 
 

grön figur, appen visar den gröna figurern 
tre stjärnor samt en godis hängande i tre 
snören. 
Tittar på Lo, tittar ned på ipaden igen 
Tittar upp, lutar sig fram mot Lo och sedan 
tillbaka igen 
Rycker till. 
Vänder runt kroppen går på knä bort från 
ipaden 
lutar sig fram mot Lo och sedan tillbaka 
igen fortfarande med blicken riktad mot Lo. 
Tittar sedan ned på ipaden igen 

 

Lo sitter och observerar ipaden och Ara mesta delen under den ca fyra minuter långa 

filmen, ibland går Lo även omkring i rummet och plockar med duplo en sorts stort lego. 

När jag slutat filma startar Ara en matteapp med en tusenfoting. Lo går runt i rummet då 

men när musiken till appen startar stannar Lo vid Ara och ipaden. Lo tittar på ipaden, 

Ara och mig emellanåt. Ara pekar på en figur på spelet föreställande en nalle och 

benämner den samtidigt ”lalle”. Ipaden gör skrattljud och Ara skrattar med direkt. Lo 

tittar på Ara och sedan på nallen och skrattar sedan med. 

Det tredje tillfället för Lo är vi i ett annat rum. Lo kryper över ipaden och sitter på den 

om vartannat i nästan en minut. Då frågar jag om Lo vill hålla på med ipaden. ”Pä” 

upprepar Lo leende ett flertal gånger och kliver av ipaden. Tittar på ipaden och upprepar 

”pä” igen. Lo kryper över ipaden och lägger sig sedan bredvid den, kliver sedan upp 

och går iväg lite. När Lo sedan kommer tillbaka till ipaden ställer hen sig på den. När 

det gått nästan tre minuter in i filmen trycker Lo på knappen [] så den tänds – tittar på 

mig och utbrister ”dä” med ett leende och kryper sedan iväg igen. Lo sitter, kryper och 

ligger på ipaden en stund till men trycker inte något mer. Jag avslutar 

videoobservationen när Lo kryper iväg för att undersöka en annan sak i rummet.  

Lo har hittills fått tillgång till ipaden när den inte varit på. Jag provar vid tillfälle fyra att 

ha matteappen med tusenfotingen igång när Lo får tillgång till ipaden. Det första Lo gör 

är att trycka på nallen som skrattar och skrattar med den. Lo trycker vidare på många av 

figurerna på skärmen. Lo sitter med denna app i över 12 minuter, sedan avbryter jag. Lo 

blir ledsen när jag avbryter och vill inte gå till de andra i det angränsande rummet. Jag 

får bära Lo gråtande därifrån.  

Tillfälle sex med Lo och Ara: Jag talar om att Lo får börja och Ara får sitta bredvid. Lo 

trycker på ipaden men låser inte upp. Lo flyttar på ipaden Ara reser sig och följer efter, 

drar sedan med fingret på lås upp och ikoner blir synliga. Lo trycker på matteappen med 

tusenfotingen men den öppnas inte det blir istället att annat kommer upp. Lo och Ara 
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drar och trycker en stund. Efter ett tag tar Ara ipaden i knät, drar fram sidan med 

spelapparna och trycker på matteappen. Lo och Ara sätter igång att trycka och ipaden 

räknar. De fortsätter att trycka och härma efter ljuden på ipaden. Lite senare samma 

tillfälle har Ara valt en app med pussel. Ara trycker och trycker utan att lyckas få 

pusselbiten på plats. Jag uppmuntrar Lo att visa Ara hur man ska göra eftersom jag 

kommer ihåg att det stod med på enkäten att Lo har lite erfarenhet av pussel via ipad. Lo 

drar direkt figurerna till rätt ställe på pusslet. De fortsätter med pusslet en stund till. 

Tid Episod Vem Verbalt (säger/låter) Kroppsligt (gör) 
00:48 
 
 
00:58 
 
 
 
 
01:01- 
01:15 
 
01:01- 
01:15 
01:16 
01:18 
01:20-  
01:39 
 
 
 
 

LA6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ara, Lo 
Ipad 
 
Lo 
Ipad 
 
Lo 
Ara 
Ara 
 
 
Lo 
 
Ipad  
Ipad  
Lo 
 
Ara 
 
Lo 

 
Elefantljud, 
noshörningsljud 
 
 
 
 
 
Luta! dytta appen 
 
 
 
 
 
Hur många valar ser du? 
Hä´ 
 
 
Ankan 
Hä’ 

Trycker upprepade gånger på figurerna  
 
 
Lo trycker på knappen [] 
Spelet avslutas och sidan med ikoner 
kommer fram 
Pekar med fingret på skärmen upprepade 
gånger 
Drar med fingret på skärmen 
Tar upp ipaden till sitt knä 
Trycker på knappen [] drar fram ikonerna 
med spelen trycker på en app 
Följer ipaden med blicken, lutar sig framåt 
lite 
 
Appens startsida med flera djur visas 
 
Lutar sig fram över ipaden och pekar på 
skärmen 
Pekar på skärmen 
 
Pekar på skärmen 

Analys av Ara och Los tillfällen med ipaden 

Ara hade redan de grundläggande kunskaperna gällande ipad som att starta och 

manövrera. Aras kunnande framträder på det viset att hen visar en säkerhet med på och 

avstängningsknappen. När ikonerna för apparna blivit synlig på skärmen tittar Ara först 

och trycker sedan vant och med pression på den ikonen hen vill. Ara trycker bara på 

spelikoner med färgglada figurer på, provar inget annat. Jag tolkar det som att Ara redan 

utanför förskolan har fått kunskap om vilka ikoner som har det hen vill ha. I studien 

använder inte Lo funktionerna i ipaden de gånger den är avstängd när hen får tillgång 

till den men när ipaden är på och ikonerna är synliga sätter Lo igång appar med spel.  

Lärande 

Vid några tillfällen kan jag se tecken på att Ara och Lo lär sig av varandra. Begreppet 

mimetiskt lärande passar in när Lo tittar på Aras dans till musiken i appen med fisken. 

Lo tittar en stund avvaktar några sekunder som om hen transformerar det och dansar 

sedan själv. Lo tittar också på vilka ikoner Ara trycker på för att få fram skrattet. Lo 
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lärde sig att hen först måste trycka på ikonen med tusenfotingen och sedan ikonen med 

nallen. Ara hade bra kunnande om tekniken med att peka på skärmen. Genom Aras 

kommunikativa handlingar kan Lo ta del av Aras kunnande och lära sig. När det gällde 

pusslet så var det en teknik som Lo hade kunnande om. Då fick Ara ta del av Los 

kunnande gällande tekniken med att dra figurerna på skärmen till rätt plats.  

Kommunikation 

Ara kommunicerar mycket med ord och fyller på med kroppsspråket. Lo använder  

kroppsspråket mycket och fyller på med ord ibland. Genom att ligga, sitta, stå på ipaden 

undersöker Lo ipaden med hela sig. Lo observerar Ara mycket och härmar sedan efter 

ex genom dansandet till musiken och upprepande av ord som Ara säger. 

Sammanfattning av analyserna i de båda grupperna 

Som ett mönster i grupp A ser jag att när barnen är själva i rummet med ipaden riktas 

uppmärksamheten mycket mot den samt mot mig vid vissa situationer, exempelvis när 

något nytt händer på grund av att barnet pekat och satt igång något. När flera barn är i 

rummet samtidigt så riktas uppmärksamheten mycket mot att få tillgång till ipaden samt 

undersöka den på egen hand. Det är när de är ensam med ipaden som jag kan se 

lärandeframsteg. Detta gäller inte i grupp B då jag ser motsatt effekt för ett av barnen, 

Lo. När Lo har ipaden själv trycker inte hen på ipaden så mycket, men när Lo har 

sällskap av Ara så är intresset större. Ara har, vad jag kan tolka av situationen, störst 

erfarenhet av ipad men låter ändå Lo få visa pusslet och lär sig genom mimesis (Wulf 

2008). Lärandet i grupp B framträder på ett lite annorlunda sätt i jämförelse med grupp 

A, mer genom det sociala samspelet. Kommunikation sker i stor utsträckning i båda 

grupperna. Kommunikationen sker med multimodalt teckensystem. Det sker barnen 

emellan, vid och med ipaden samt barn/observatör.  
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Diskussion 

Eftersom datorernas framfart i samhället har varit så snabb och blivit en del av vår 

kultur så är det oundvikligt att även våra yngsta barn får del av denna värld. Det syns 

tydligt genom att nästan hälften av samhällets tvååringar har provat dator på något sätt 

(Medierådet 2010). Genom studiens frågeställningar om vad som händer när fem 

förskolebarn i åldrarna ett till tre år får utforska ipaden har jag sökt efter tecken på 

lärande och kommunikation. Jag har tittat på hur och kring vad som barnen 

kommunicerar och lär sig och om detta på något sätt kan kopplas till läroplanen för 

förskolan. 

Lärande och kommunikation  

Lärande 

Studiens resultat visar att jag kan se lärandeframsteg hos barnen. När barnen hade 

provat ipaden och visste vad det var, svarade ingen av barnen nej när jag erbjöd dem att 

följa med till ipaden. Den är mer lätthanterlig än en dator med mus och barnen i grupp 

A som ipaden var ny för, kom snabbt på hur man skulle manövrera den genom att peka 

och dra med sina fingrar på skärmen. Jag kan se att ett lärande har skett i grupp A 

genom skillnaden på hur snabbt de låste upp och tog sig in i funktionerna på ipaden 

första gången jämfört med att när de använde ipaden på slutet av studien. I grupp A var 

det mest tydliga lärandet att ta sig in i ipaden och hur de manövrerade genom att dra 

med fingret ibland och trycka ibland. I grupp B var lärandet av varandra det som jag 

uppmärksammade mest. Att Lo observerade Ara en lång stund och sedan valde att peka 

på ikonen med nallen som fångat Los uppmärksamhet mest. Med pusslet, som byggde 

på en annan teknik genom att dra figurerna på rätt plats istället för att trycka på dem, så 

var det Lo som visste hur man skulle göra och visade Ara.  

Kommunikation 

I studiens resultat kan jag se att alla barnen utforskar ipaden genom att använda olika 

teckensystem som innefattar kommunikation genom ljud, ord, gester, mimik och 

kroppshållning.  Även tecken som hör till förskolans värld såsom sången som Nor 

använde. Kommunikationen barnen emellan koncentrerades i grupp B på ipaden och 

vad som hände på skärmen. Barnen kommunicerade genom att titta på ipaden och 

upprepa det som hände antingen genom att röra sig eller låta själva alternativt trycka på 

ipaden en gång till. I grupp A kunde jag urskilja att när det var fler barn i rummet 

handlade kommunikationen mycket om vem som skulle ha tillgång till ipaden. Detta 
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ledde mest till konflikter dem emellan. När de var ensamma i rummet med ipaden 

skedde interaktion och kommunikation med ipaden och mig som observatör. 

Frågeställningarna kopplade till styrdokument och tidigare forskning  

Enligt Johansson & Nissen (2001) är det viktigt att barn får tillgång till datorer eftersom 

de anser att utbildningssystemets uppgift framförallt är att förbereda inför ett kommande 

arbetsliv. Men när och hur barnen ska få dessa erfarenheter känns inte självklart. Ska de 

få tillgång till det först i skolan eller ska de få tillgång till datorer redan i förskolan? 

Enligt min tolkning räknas förskolan som första ledet i utbildningssystemet så det borde 

vara självklart att förskolebarnen ska få tillgång till datorer på något sätt. För att barn i 

förskolans yngre åldrar ska få tillgång till datorer, såsom ipad, så kan det ha betydelse 

om deras meningsskapande leder till att de lär sig något genom att använda ipaden. 

Styrdokumenten är tydliga i att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt att barnen erövrar kunskap genom lek, socialt samspel och genom att samtala och 

reflektera (Skolverket, 2010b). Kan då ipaden kan fungera som ett hjälpmedel till detta? 

Jernes, förskollärarna i Nacka samt Klerfelt har kommit fram till att det är viktigt att 

vuxna är med vid datorn för lärandesituationens skull (Jernes, 2012; Skolporten, 2012; 

Klerfelt, 2007). Av denna observationsstudie kan jag se att trots att jag inte aktivt 

strävade efter en pedagogisk lärandesituation, lärde barnen sig av varandra i en del 

situationer. Lärandet ska enligt läroplanen för förskolan baseras såväl på samspelet 

mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en 

viktig och aktiv del i utveckling och lärande (Skolverket, 2010b). Barnen i studien fick 

möjlighet att utforska hur enkel teknik fungerar genom mötena med ipaden som 

läroplanen barn bör få tillgång till i förskolan (Skolverket, 2010b). Barnens kreativitet 

utmanades liksom deras kommunikativa förmågor vid observationstillfällena. Det sker 

en hel del multimodal kommunikation och ett socialsemiotiskt lärande vid ipaden som 

överensstämmer med läroplanens intentioner. Ipaden verkar för barnen i denna studie 

vara ett bra komplement till övrig förskoleverksamhet utifrån läroplanen.  

Gällhagen & Wahlström (2011) skriver att man ska låta alla i arbetslaget bli bekanta 

med surfplattan innan vi låter barnen använda den. Behöver pedagogen verkligen kunna 

bemästra ipaden innan barnen får tillgång till den i förskolan. Kanske kan barnen lära 

sig utan oss vuxna eller att vi kan få lära oss av barnen alternativt tillsammans med 

barnen. Jag förordar att vi vuxna tillsammans med barnen utforskar ipadens möjligheter. 

Jag kommer med spänning följa Negropontes (2012) studie i Etiopien för att ta del av 

det resultatet. 
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Metoddiskussion 

Data har insamlats via observationer och fältanteckningar vilket Bryman (2011) 

förordar för att metoderna ska komplettera och stödja varandra. Det bidrar då till högre 

tillförlitlighet. Frågorna i enkäten är lika för alla och har inte så stor tolkningsmån vilket 

också höjer tillförlitligheten. Däremot kan olikheter vid insamlandet av data påverka 

tillförlitligheten negativt, vilket också kan bidra till svårigheter med att uppnå samma 

resultat vid förnyad mätning. För det mesta höll vi till i samma rum. Ett rum med en 

heltäckande mjuk matta på golvet, två hyllor samt en soffa av madrasser. Vid några av 

inspelningarna var vi tvungna att använda andra utrymmen, vilket kan ha påverkat 

resultatet av den inspelningen. För att kunna jämföra på ett tillförlitligt sätt borde vi 

varit i samma rum alla gånger. Vi blev inte lika avskilda när vi vistades i de andra 

utrymmena. Det blev fler yttre faktorer som påverkade barnen, till exempel andra som 

passerade samt ljud utifrån. Enligt Stukát (2011) är fördelen med observation som 

mätinstrument att empirin är direkt hämtad från sitt sammanhang. Denna studie mäter 

endast de fem barn jag har observerat och kan vara svår att genomföra och få samma 

resultat vid ny mätning. I mitt arbete med videoobservationen, transkribering och 

analysering av materialet kan det inte bortses från att det är mina personliga tolkningar 

som avgör resultatet. Till exempel är en transkription ingen exakt representation av hur 

skeendet verkligen gått till, utan avspeglar min egen bakgrund, förförståelse och 

tolkning av situationerna (Elm Fristorp, 2012). 

Under analysdelen skulle det varit intressant att veta om familjerna hade ipad eller 

mobil med pekskärm hemma och om barnet hade sett dem använda dessa verktyg. En 

frågeställning angående detta borde ingått i enkäten alternativt om mer tid funnits i 

slutskedet av min studie har jag kunnat göra intervjufrågor till föräldrarna med dessa 

frågeställningar. På grund av tidsbrist hade jag inte möjlighet till det.  

Förslag på vidare forskning 

Genom att det inte finns så mycket forskning som jämför utbildningsmiljöer med 

respektive utan IKT skulle jag gärna se mer forskning på det, och då gärna gällande 

någon form av lärplatta såsom ipad. Genom styrdokumentens tydliga krav på bra 

kunskaper i svenska och matematik tänker jag mig en longitudinell studie på flertalet 

barn som två- eller treåringar börjat jobba regelbundet med pedagogiskt tillverkade 

appar via lärplatta. Det skulle vara intressant att få veta om barnen får bättre 

måluppfyllelse i årskurs tre inom ämnena svenska och matematik än barn som inte 
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använt ipad i förskoleåldern. Det finns en hel del appar som tillverkarna påstår främja 

språkutvecklingen eller de matematiska kunskaperna. 

Många studier är gjorda på barn och datorer tillsammans med vuxna (Jernes 2010, 

Klerfält 2007, Skolporten 2010) Det skulle även vara intressant med svensk forskning 

som undersöker lärandet via ipad utan vuxna närvarande som den som Negroponte 

(2013) genomför nu. 
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Bilaga 1 
 
Till föräldrar på XXX Förskola  
 
Hej!  
 
Jag, Camilla Moberg, ska under vt 2013 skriva ett examensarbete vid Gävle högskola.  
 
Surfplattor/Ipads är ett nytt verktyg som kommit in i förskola/skola den senaste tiden. 
Allt fler pedagoger ser surfplattan/Ipaden som ett användbart redskap i den 
pedagogiska verksamheten, ett verktyg som kan bidra till nya möjligheter i 
förskolans/skolans skapande och lärande aktiviteter.  
 
Mitt examensarbete kommer att handla om att observera och försöka beskriva vad som 
sker i mötet mellan barnet och surfplattan/ Ipaden. 
Jag kommer att använda mig av papper, penna och kamera med foto och 
videofunktion.  
Det är inte något enskilt barn som kommer att studeras utan det är aktiviteten kring 
surfplattorna som iakttas. Allt material som jag samlar in kommer bara att ses av mig 
och enbart användas i denna studie.  
 
Jag följer etiska principer och regler enligt vetenskapsrådets riktlinjer vilket till exempel 
innebär att namn på förskola/skola, förskolegrupp, klass, barn och personal kommer att 
vara anonymiserade. 
 
Jag kommer endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de barn 
som fått tillstånd av vårdnadshavare att vara med i studien. 
 
Fyll i talongen nedan och lämna snarast till mig. 
 
Vänliga hälsningar 
Camilla Moberg XXX XXX 
2013-02-26 
 
Har ni några frågor gällande mitt examensarbete, maila gärna min handledare på 
Högskolan i Gävle, XXX XXX 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
     Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i dokumentation, fotografering och 
eventuella videoinspelningar som används som underlag för examensarbetet. 
 
     Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn delta i dokumentation, fotografering 
och eventuella videoinspelningar som används som underlag för 
examensarbetet. 
 
 
 
Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 
 
 
………………………………….  …………………………………… 



 

 

Bilaga 2 

Frågeformulär till vårdnadshavare 
 

1. Vilken eller vilka medier har ditt barn provat? 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer. 

 

Dator med mus Surfplatta (ipad eller annan)     Mobil med pekskärm 

 

Om ditt barn inte provat något av dessa behöver du inte svara på fler frågor 

 

2. Vilket av dessa medier använder ditt barn oftast och till vad? 

 

Svar: 

 

 

3. Hur ofta spelar ditt barn spel på något av medierna i fråga 1 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer. 

 

Flera gånger per dag  En gång om dagen  

 

Några gånger i veckan En gång i veckan 

 

Har provat några gånger Aldrig 

   

4. Har ditt barn något favoritspel/ favoritapp, i så fall vilket? 

 

Svar:  

 

 

Tack för din medverkan och hjälp vid mitt examensarbete. 

/ Camilla Moberg 

 
 


