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Abstract

Interaction with tablet computers and traditional
artifacts within preschool

Hardy Eriksson

The main purpose of this study is to examine differences and similarities concerning
teamwork and interactive skills among preschool children while they interact with an
Ipad respective a number of selected traditional artifacts. The traditional artifacts
chosen for this study are small Lego blocks, JovoToys (click and construct system)
and large puzzles. The study takes its starting point on the basis of both a social- and a
learning perspective when different groups of preschool children in the ages from
three to five years interact in fellowship groups with respective artifact. Primarily the
main focus is to examine differences and similarities that appear from without the
social perspective.

The overall objective is to identify what eventual differences and similarities can be
found purposely on both what is happening in the social interaction between the
preschool children themselves but also what is taking place in the interaction between
the children and each artifact. This study will also via theoretical frameworks create
an understanding why eventual differences and similarities exist.

The results are based on both a literature review and a field study. The field study
was carried out in a preschool, with a relatively good technical standard in Stockholm
with about 100 children enrolled. This preschool has both from an organizational and
pedagogical perspective a well formed operation concerning IT-equipment. The result
of the study shows that differences and similarities exists when preschool children
interact with respective artifact. These differences and similarities involve several
different aspects that to some extent show how preschool children are affected while
interacting with the artifacts chosen for this study. These aspects concerns
communication, participation, cooperation, motivation and knowledge.

When IT-equipment is integrated into pedagogical operations in preschools to
become one pedagogical tool among others this process needs a detached and
objective approach to clarify what eventual negative and positive influences new
technology has on the development and learning processes of preschool children.
Increased knowledge of what is taking place when preschool children interact with
different artifacts and an understanding of why certain phenomenon occur improves
the possibility to form future pedagogical activities that make use of the advantages of
new technology. A broader and deeper knowledge of these kinds of questions also
increases the possibility to avoid implementing a usage of advanced technology into
pedagogical operations that could produce long term negative effects on preschool
children’s development and learning processes. Negative effects like this can both be
expensive and take long time to correct.
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om att studera vilka skillnader och likheter som finns i för-

skolebarns samspel vid interaktion med en surfplatta respektive ett antal utvalda 

traditionella leksaker. De traditionella leksaker som valdes ut i denna studie är 

smålego, jovoplattor och större pussel. Studien sker utifrån både ett socialt- och 

ett lärandeperspektiv när olika grupper av barn i åldrarna tre till fem år interagerar 

i grupp med respektive artefakt. Tyngdpunkten ligger dock på att undersöka vilka 

skillnader och likheter som uppstår utifrån det sociala perspektivet. Det övergri-

pande syftet är att identifiera vilka eventuella skillnader och likheter som finns 

med avseende både på vad som händer i det sociala samspelet mellan barnen och 

vad som händer i samspelet mellan barnen och respektive artefakt. Studien ska 

även med hjälp av teoretiska referensramar skapa förståelse varför eventuella 

skillnader eller likheter finns. 

     Studiens resultat baseras både på en litteraturstudie och på en fältstudie. Fält-

studien genomfördes på en större förskola i Stockholm med ca 100 inskrivna barn 

som har en god teknisk standard. Den aktuella förskolan har ur både ett organisa-

toriskt och pedagogiskt perspektiv en väl utformad verksamhet med avseende på 

IT-verktyg. Resultaten visar vid en jämförelse att en rad skillnader och likheter 

finns när förskolebarn interagerar med respektive artefakt. Dessa skillnader och 

likheter berör ett flertal olika aspekter som visar hur barn påverkas vid interaktion 

med de artefakter som användes i denna studie. Dessa aspekter berör kommunika-

tion, deltagande, samarbete, motivation och kunskap.  

     När IT-verktyg integreras i den pedagogiska verksamheten i olika förskolor för 

att bli ett pedagogiskt verktyg bland alla andra behöver denna process ske med en 

fristående och objektiv syn för att tydliggöra vilken eventuell negativ som positiv 

påverkan ny IT-teknik har på förskolebarns utveckling och lärande. Genom en 

ökad kunskap kring vad som händer när barn interagerar med respektive artefakt 

och förståelse varför vissa fenomen uppstår förbättras möjligheten att utforma en 

pedagogisk verksamhet som tar till vara de fördelar som ny teknik medför. En 

ökad kunskap kring dessa frågor ökar också möjligheten att i framtiden undvika 

att bygga in ett användande av avancerade IT-verktyg i den pedagogiska verk-

samheten som kan ge långsiktiga negativa effekter på förskolebarns utveckling 

och lärande. Negativa effekter kan i efterhand både bli kostsamma och ta lång tid 

att rätta till. 
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Förord 

Denna rapport är riktad till verksam personal på den aktuella förskolan och övrig be-

rörd personal på kommun och förvaltning samt till alla övriga med intresse för barns 

IT-användning inom förskolan. 

 

 

Uppsala januari 2014 

  

Hardy Eriksson 
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1 Introduktion 
 

Debatten kring småbarns användande av IT teknik har intensifierats de senaste 

åren. I media rapporteras det om undersökningar som visar att debutåldern för 

användning av datorer och surfplattor krupit ner i åldrarna. Det som vanligen de-

batteras är vilka för och nackdelar denna utveckling för med sig. De argument 

som oftast förs fram till fördel för en expansiv användning av IT teknik bland för-

skolebarn är att tekniken är här för att stanna, förskolan måste hänga med i ut-

vecklingen och att samhället har krav på att förskolan ska förbereda barnen med 

tillräcklig IT kompetens för att klara den framtida skolgången och ett framtida 

arbetsliv. Andra argument till stöd för den allt intensivare IT användningen hos 

förskolebarn är de nya möjligheter som öppnas upp för hur avancerad IT-teknik 

kan stödja förskolebarnens utveckling och lärande (Olsson, 2012). 

     Det finns en annan sida av debatten där man diskuterar de risker som IT-

utvecklingen i förskolan för med sig. Ett flertal vetenskapliga undersökningar har 

påvisat olika negativa konsekvenser på barnens utveckling och lärande (Läkartid-

ningen, 2013; TV-sänd intervju med Hugo Lagerkrantz & Lena Gällhagen, 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-surfplattor). Denna debatt 

handlar inte om att hitta argument för att bromsa eller hindra den tekniska utveck-

lingen utan om att identifiera hur användningen av avancerad IT påverkar försko-

lebarnens utveckling och lärande negativt för att sedan hitta möjliga sätt att mot-

verka negativa konsekvenser. 

     Även om många studier genomförts som påvisar IT-teknikens positiva effekter 

finns forskning där resultaten påvisar en negativ påverkan på förskolebarns ut-

veckling och lärande som konsekvens av användande av IT teknik (Läkartidning-

en, 2013). Mer kunskap behövs då en rad oklarheter finns kring hur små barn på-

verkas vid långvarig användning av IT-verktyg.  

     Leken är universell och barn har lekt i alla tider. Leken är en aktivitet som är 

lustfylld, spontan och som tränar barns kreativitet, fantasi och tankeverksamhet. 

Leken är mycket viktig för barnets utveckling då den är barnens sätt att bearbeta 

upplevelser och känslor. Den hjälper barnet att skapa en förståelse för sin omvärld 

(Jerlang, 1992; Luong, 2012). När IT-verktyg införs för att bli ett pedagogiskt 

verktyg bland alla andra, och ett lika naturligt inslag som all annan lek, är det vik-

tigt att ha en objektiv syn och anta en positiv men samtidigt kritisk inställning till 

hur ny teknik påverkar barns utveckling och lärande. Detta för att undvika att 

bygga in ett användande av IT verktyg i den pedagogiska verksamheten som kan 

ge en långsiktig negativ påverkan på förskolebarnens utveckling och lärande. I 

efterhand kan detta bli svårt att rätta till. 

     Vilka för- och nackdelar har IT verktyg gentemot traditionella leksaker? Har 

traditionella leksaker respektive IT-verktyg egenskaper som är till fördel och/eller 

nackdel för förskolebarns utveckling och lärande? Finns det egentliga skillnader? 

Vilka är i så fall likheterna och skillnaderna när förskolebarn i grupp använder 

surfplatta respektive traditionella leksaker? 

      

 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/barnlakare-varnar-for-surfplattor
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Ett sätt att få denna kunskap är att studera vad som egentligen händer i det sociala 

samspelet när förskolebarn använder såväl datorer och surfplattor som traditionel-

la leksaker och analysera det empiriska materialet för att se om det går att hitta 

skillnader och likheter eller eventuella interaktionsmönster. En ökad kunskap ger 

ökade möjligheter att anpassa den pedagogiska verksamheten till barnens utveck-

ling och lärande. Pedagoger har då möjlighet att reflektera över organisation, in-

nehåll och arbetssätt för att kunna anpassa pedagogiken och motverka eventuella 

negativa effekter som användning av IT-teknik för med sig. 

 

1.1 Läroplanen för förskolan 
 

Ett av förskolans viktigaste styrdokument utgörs av läroplanen för förskolan, 

Lpfö98/10, som beskriver mer i detalj vilket förskolans uppdrag är och utgör en 

grund för hela förskoleverksamheten. Fram till 1998 hade förskolan som sin 

främsta funktion att sörja för omsorg och fostran. Därefter bytte förskolan hu-

vudman till skolverket och blev i och med detta en ren skolform där syftet med 

detta var att utvidga förskolans funktion att även innefatta lärande. Dessa regler 

fördes in i den nya anpassade läroplanen för förskolan som kom till 1998 där fo-

kus lagts på lärande. Lpfö98 anger bl.a. ”Att skapa och kommunicera med hjälp 

av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rö-

relse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper ock-

så att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informa-

tionsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämp-

ning”. Här ingår multimedia och informationsteknik som viktiga hjälpmedel för 

att hjälpa barnen i sitt lärande att kommunicera. Lpgö98 anger även att ” Förmå-

ga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i 

ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”. 
Ambitionen är att redan i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande som även 
ska inbegripa teknik, multimedia och informationsteknik där barnen ska möta sam-
hällets krav på förmåga att kommunicera och samarbeta. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera skillnader och likheter i barns samspel vid 

användning av en surfplatta och traditionella leksaker. Jämförelsen ska ske utifrån 

ett socialt- och ett lärandeperspektiv genom studier av samspel när barn leker i 

grupp med respektive artefakt. Tyngdpunkten för denna studie ligger dock utifrån 

det sociala perspektivet. Uppgiften handlar om att studera både vad som händer i 

samspelet mellan barnen och surfplattan respektive de traditionella leksakerna, 

men också att studera vad som händer i det sociala samspelet mellan barnen när 

surfplattan och respektive leksaker används. Studien ska även med hjälp av teore-

tiska referensramar skapa förståelse varför eventuella skillnader eller likheter 

finns. 
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För att uppfylla syftet med denna studie ställs följande generella frågeställning: 

 

Vilka skillnader och likheter finns när barn leker med ett IT-verktyg alterna-

tivt traditionella leksaker utifrån ett socialt respektive ett lärandeperspektiv? 

 

Den generella frågeställningen utgår ifrån två grundläggande perspektiv, det soci-

ala perspektivet och lärandeperspektivet, med flera ingående aspekter genom vilka 

barns utveckling och lärande påverkas. Den generella frågeställningen har för tyd-

lighetens skull delats upp i två delfrågor där den ena delfrågan berör det sociala 

perspektivet och den andra delfrågan lärandeperspektivet. Delfrågorna lyder enligt 

följande: 

 

Delfråga 1: 

Vilka likheter och skillnader finns när barn leker med ett IT-verktyg alternativt 

traditionella leksaker utifrån ett socialt perspektiv? 

 

Delfråga 2: 

Vilka likheter och skillnader finns när barn leker med ett IT-verktyg alternativt 

traditionella leksaker utifrån ett lärandeperspektiv? 

 

1.3 Avgränsningar 

Inga intervjuer har hållits med personal eller föräldrar till barnen på den aktuella 

förskolan. Inga barnintervjuer har genomförts utan barnen har istället fått vissa 

frågor då de interagerade med surfplattan och vid olika lekaktiviteter. Anledning-

en till att inga intervjuer hållits är främst att det är den naturliga spontana interak-

tionen barnen sinsemellan och interaktionen mellan barnen och respektive artefakt 

som är mest central vilket gjort att empiri bäst samlas in genom inspelning med 

digitalkamera. Här har informationskällor som den omgivande fysiska miljön och 

information som kan fås genom intervjuer prioriterats bort av tidsskäl för att hålla 

mängden av analysarbete på en hanterbar nivå. En annan avgränsning som gjorts 

är att inte inkludera några undersökningar om vilka likheter och skillnader som 

finns mellan respektive artefakt med avseende på enskilda lärsituationer i specifi-

ka ämnen eller teman, exempelvis matematik eller språk. Främsta skälet för denna 

avgränsning är att denna studie har sin tyngdpunkt på det sociala perspektivet, inte 

lärandeperspektivet, men också att hålla mängden arbete på en rimlig nivå för att 

hinna med studien inom given tidsram. I övrigt har studien begränsats till att in-

kludera endast en förskola. Att involvera fler förskolor skulle ta för mycket tid i 

anspråk för planering, genomförande och ökad arbetsinsats med att bearbeta och 

analysera allt empiriskt material. 
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2 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning som berör IT och dess användning bland små barn inom för-

skolan är till största delen knuten till pedagogiska frågeställningar. Detsamma 

gäller även forskning kring lek med traditionella leksaker och den fria leken där 

tyngdpunkten ligger på olika pedagogiska, miljö - och lärande perspektiv (Eriks-

son & Mårtensson, 2005).  En hel del forskning finns också kring sociala fråge-

ställningar rörande traditionell verksamhet inom förskolan där då även lek med 

traditionella leksaker och fri lek ingår (Lövhauhen - Korhonen & Spencer, 2010; 

Johansson & Lindgren, 2007). Däremot finns begränsad tillgång med forskning 

kring småbarns användning av IT-verktyg utifrån det sociala perspektivet (An-

dersson, 2012).  

     Vid användning av en surfplatta så avses här att studera vad som händer i det 

sociala samspelet. Det primära är att i detalj studera vad som egentligen händer i 

det sociala samspelet vid barnens användande av en surfplatta. Det sociala sam-

spelet kan studeras utifrån olika aspekter som t.ex. hur barnen kommunicerar, 

delaktighet, samarbete, uppmärksamhet, motivation eller barnens förståelse och 

idéformulering om olika företeelser. Alla dessa aspekter är förknippade med män-

niskans naturliga sätt att lära (Ericsson, 2006; Gärdenfors, 2010). Även lärandet i 

sig är nära sammanbundet med det sociala samspelet och kommer därför att be-

handlas i begränsad omfattning (Carlgren, 1994; Jerlang, 1989).  

     De exempel på tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt grundar sig på 

olika avhandlingar, examensarbeten, studier och andra utredningar som behandlar 

olika aspekter av barns lek, användande av IT och leksaker.  

De flesta av dessa studier har genomförts utifrån andra perspektiv och de är grun-

dade i olika teorier från närliggande vetenskapsområden med annan metodik. Vis-

sa begrepp och uttryck från angränsande vetenskapsområden kommer därför att 

användas i detta avsnitt, men endast i illustrativt och beskrivande syfte. Dessa 

begrepp kommer inte att behandlas eller beskrivas mer ingående då detta ligger 

utanför ramen för denna studie. 

     Även om mycket av denna forskning inte är direkt applicerbar på förskoleverk-

samheten så är ändå materialet relevant genom att dels ge en god bakgrundskun-

skap kring hur närliggande vetenskapsområden hänger ihop och ge en inblick i 

några olika forskningsprojekt men också dels ge en förståelse av olika orsakssam-

band. Detta avsnitt innehåller dock inte någon information som berör forskning 

eller studier med liknande frågeställningar som denna studie bygger på. Det har 

varit svårt att hitta liknande studier som denna. 

     Först behandlas begreppen koncentration, uppmärksamhet och motivation som 

har en central betydelse för individens lärande och utveckling. Sedan tas även 

skillnaden mellan begreppen inlärning och lärande upp där man inom pedagogisk 

forskning valt att skilja på deras betydelse. Sedan beskrivs ett Indiskt forsknings-

projekt kallat ”Kalikuppan experiment” som på ett konkret sätt beskriver de tidi-

gare nämnda begreppens betydelse för individens utveckling utifrån ett socialt 

perspektiv. Sist behandlas den fria lekens betydelse där exempel på forskning tas 

upp som ger en inblick i teknikens påverkan på den pedagogiska verksamheten 

utifrån ett socialt perspektiv. 
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2.1 Koncentration, uppmärksamhet och motivation 
 

God koncentrationsförmåga är en förutsättning i de flesta lärandesituationer och 

det är en del av pedagogernas arbete att fånga barns uppmärksamhet i den peda-

gogiska verksamheten för att stimulera till lärande.  

     Ingegärd Ericsson skriver i sin artikel ”koncentrationsförmåga ur ett relatio-

nellt perspektiv” (Ericsson, 2006) att innebörden av att vara koncentrerad är att 

använda olika sinnen för att söka, strukturera, analysera och värdera information. 

Och utifrån detta selektivt välja ut och samtidigt sålla bort oviktig information 

som behövs för att lösa en uppgift. För barn och ungdomar handlar koncentration 

till stor del om att kunna fokusera sina tankar och känslor på en uppgift, utan att 

bli distraherad av ovidkommande yttre stimuli samt om att klara av att avsluta 

uppgiften. Trots koncentrationens betydelse i dessa sammanhang skriver Ericsson 

också i sin artikel att studier kring barns koncentrationsförmåga är ”sparsamt fö-

rekommande” inom pedagogisk forskning (Ericsson, 2006). 

     Uppmärksamhet som begrepp betraktas av forskare utifrån olika perspektiv 

beroende på sammanhang och begreppet förekommer i litteraturen med olika de-

finitioner. Uppmärksamhet är ett komplext begrepp som förenklat kan beskrivas 

som en mental process i vilken individen organiserar och konstruerar de handling-

ar som ska ges som svar på inkommande stimuli från den omgivande miljön 

(Barkley, 1997; Melzer, 1972). Uppmärksamheten är nära knuten till andra be-

grepp som koncentration och motivation.  

Förmågan till uppmärksamhet har en avgörande betydelse för all form av inlär-

ning där t.ex. kunskaper som att lära sig skriva och läsa ställer höga krav på indi-

videns förmåga på uppmärksamhet (Hansen, 2000).    

     Motivation anses av många forskare vara en komplicerad och abstrakt mänsk-

lig funktion som påverkas av såväl omgivande miljö som av olika impulser. Moti-

vation är ett begrepp som det är svårt att finna en entydig definition till då begrep-

pet definieras olikt beroende på sammanhang. Det som generellt kan sägas är att 

motivation anses vara en förutsättning för att skapa uthållighet och därmed lyckas 

hålla kvar uppmärksamheten. Motivation uppstår ofta i det sociala samspelet mel-

lan individer (Barkley, 1997; Axner, 1991; Hannaford, 1997). 

 

2.1.1 Vad är kunskap och skillnaden mellan lärande och 

inlärning? 
 

Vad är kunskap? 
 

I ett kunskapsintensivt informationssamhälle behöver undervisning och pedago-

gisk verksamhet hela tiden anpassas till såväl tekniska som sociala förändringar 

som sker i samhället. När man talar om barn och deras användning av IT teknik i 

skolmiljöer så finns ett antal olika begrepp som förr eller senare dyker upp i dis-

kussioner. Några av dessa begrepp rör kunskap, lärande och inlärning vilka inte 

alltid används på ett konsekvent sätt i litteraturen, olika studier och forskning.  
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Därför diskuteras och definieras dessa begrepp i detta avsnitt som de ska tolkas i 

denna studie. Farkell - Bååthe menar att kunskap är en mänsklig konstruktion som 

är avsedd att hjälpa individen att förstå sin omvärld. Kunskap utvecklas ständigt i 

ett samspel mellan sin omvärld, tidigare erfarenheter, nya erfarenheter och det mål 

man vill uppnå. Kunskap kan också ses som ett verktyg som möjliggör problem-

lösning och kunskapen har i de flesta fall ett beroende till varje specifikt samman-

hang. Varje människa skapar och tolkar kunskap olika och kunskapens form och 

betydelse varierar också över tid. Det är inte givet att en viss kunskap på en plats 

är kunskap på en annan eller att det som anses som kunskap idag kommer att få 

samma betydelse i framtiden, kunskap som anses vara sann utifrån en tolkning 

kan vara osann utifrån en annan tolkning. Betydelsen av kunskap som begrepp 

kan i ett ögonblick kännas som ganska självklar, medan dess betydelse i nästa 

ögonblick kan kännas otydlig (Farkell - Bååthe, 2000). 

     Kunskap är ett mångdimensionellt begrepp som finns i olika former och kan 

struktureras på olika sätt. Oavsett hur man väljer att göra så är kunskap som be-

grepp så pass komplext att en uppdelning måste ske i mindre beståndsdelar för att 

få en förståelse för hur olika kunskapsformer relaterar till- och samverkar med 

varandra (Farkell - Bååthe, 2000).   

     Ingrid Carlgren, som är professor vid Stockholms Universitet i pedagogik med 

inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori, har på ett enkelt och lättfatt-

ligt sätt beskrivit olika kunskapsformer och hur de relaterar till varandra utifrån ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv.  

Kunskap kan grovt delas in i fyra kategorier, faktakunskaper, förståelsekunskaper, 

färdigheter och förtrogenhetskunskaper (Carlgren, 1994). 

     Faktakunskaper är av kvantitativ karaktär och fakta kan betraktas som kun-

skap om information. Faktakunskaper är en kunskapsform som gör att vi vet med 

säkerhet att ett visst förhållande råder. Lagar och regler klargör t.ex. att ett visst 

juridiskt förhållande råder i en viss situation. Fakta kan beskriva att något finns 

eller inte finns, att någon har eller inte har något eller fakta som på olika sätt kan 

mätas eller räknas d.v.s. information som man kan sätta en siffra på.  

     Förståelsekunskaper utgörs av information av kvalitativ karaktär där det 

handlar om kunskapen att förstå eller uppfatta innebörden av (eller meningen 

med) olika fenomen eller samband.  

För ett barn handlar det om att skapa en inre förståelse av hur något hänger ihop 

eller förståelse för ett orsakssamband. Även om både fakta och förståelsekunska-

per är nära sammankopplade och utgör varandras förutsättningar så är kunskaps-

formerna ur kunskapsteoretisk synvinkel av helt olika typ.   

     Färdigheter är enkelt uttryckt kunskaper som individer innehar där vi vet hur 

något ska utföras antingen praktiskt eller intellektuellt. Det kan t.ex. handla om 

simkunskaper eller kunskapen att cykla. Kunskapen består i ett motoriskt beteen-

de som vi utför med en sorts automatik utan att vi egentligt behöver tänka på hur 

vi ska göra. En intellektuell färdighet kan vara en förmåga att genomföra tanke-

mässiga räkneoperationer. Den här typen av kunskap vet utövaren exakt hur man 

gör och gör det med automatik, men det kan vara svårt att med ord beskriva hur 

man gör. 
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Förtrogenhetskunskapen är en kunskapsform som ofta glöms bort och som 

många ofta inte är medvetna om att vi har. Det är en osynlig kunskapsform som 

utgör en sorts bakgrundskunskap som ofta är underförstådd. Förtrogenhetskun-

skapen grundas på människans erfarenheter då vi under vårt liv samlar på oss en 

mängd olika livserfarenheter utifrån olika unika situationer där vi lär oss att vara 

uppmärksamma på såväl likheter som olikheter och upptäcka olika mönster. Den 

här typen av kunskaper kommer ofta till uttryck när vi ska göra olika typer av be-

dömningar där det ibland kan handla om att följa sin fingertoppskänsla för hur 

något ska genomföras. Till exempel brottsutredare får vid svåra utredningar gå på 

fingertoppskänsla och förlita sig på tidigare erfarenheter från många liknande 

rättsfall som kan användas i nya situationer för att hitta rätt metod för nå ett ge-

nombrott i utredningen. En lärare kan genom sin tidigare erfarenhet med viss 

fingertoppskänsla hitta rätt undervisningsmetod som är anpassad för en viss situa-

tion för att passa en viss elev (eller en viss grupp elever) för att nå bästa möjliga 

resultat. Detta är en sorts tyst kunskap som inte kan beskrivas med ord och är 

starkt förknippad med sinnliga upplevelser (Carlgren, 1994). 

     Kunskap som begrepp eller fenomen har många olika dimensioner och därför 

ska inte denna uppdelning som beskrivits här (enligt Ingrid Carlgrens modell) ses 

som slutgiltig, utan andra uppdelningar kan göras. Kunskap ska inte ses som ett 

hierarkiskt system uppbyggt med olika kunskapsformer. Olika typer av kunskap 

ska snarare betraktas som olika aspekter av kunskap inom ett visst område. Alla 

kunskapsformer finns inom i princip alla kunskapsområden. Tyngdpunkten mel-

lan de olika formerna skiljer sig dock beroende på personer och aktuellt kun-

skapsområde. De beskrivna kunskapsformerna existerar hela tiden parallellt där de 

kompletterar varandra och att de utgör en förutsättning för varandra (Farkell - 

Bååthe, 2000). 

 

Skillnaden mellan lärande och inlärning 
 

Inlärningsforskningen har ända sedan behaviorismens glansdagar fram till idag 

bidragit till att utveckla och skapa en helt annan förståelse för vilka faktorer som 

påverkar individens inlärning. Den behavioristiska inlärningsteorin präglas av en 

sorts enkelriktad förmedlingspedagogik (från aktiv lärare till passiv elev) där fak-

takunskaper lärs in i olika steg. I undervisningen sker inlärning där det som ska 

läras in lärs in frikopplat från sitt sammanhang och fokus ligger på yttre beteen-

den. Grundsynen är här att inlärning är likställt med utveckling (Barklund & 

Ojanlatva, 2005). 

     Konstruktivismens förhållningssätt till inlärning förändrade inlärningsforsk-

ningen bl.a. genom Piagets forskning (Wiktorsson, 2007; Björklund - Boistrup, 

2004). Här ligger fokus mer på individens inre tankeutveckling och den interak-

tion som sker med omvärlden. Även om inlärningen huvudsakligen är individuellt 

inriktad så sker utveckling genom att barnet aktivt konstruerar sin egen kunskap, 

lär av egna erfarenheter, drar slutsatser genom att utforska och upptäcka (Björk-

lund - Boistrup, 2004). Under de senaste två decennierna har inlärningsforskning-

en alltmer uppmärksammat det sociokulturella förhållningssättet till inlärning där 

de sociala faktorernas betydelse har en framträdande roll.  
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Inom det sociokulturella perspektivet är det den sociala miljön och den omgivan-

de kulturen som har störst betydelse för barnets lärande och utveckling. Här ligger 

fokus på den omgivande miljön istället för individen. Samspelet med andra män-

niskor, aktiviteter och artefakter är avgörande för individens utveckling (Wiktors-

son, 2007; Björklund - Boistrup, 2004). 

     Utifrån den utveckling som skett och som konsekvens därav så har ett behov 

vuxit fram där man inom pedagogisk forskning intresserat sig för att skilja på be-

greppen inlärning och lärande eftersom de alltmer har kommit att betyda olika 

saker.  

     Inlärning anses vara processen där ny kunskap lärs in från den omgivande 

miljön via olika metoder där inlärningen oftast sker via yttre styrning och kontroll. 

Denna typ av inlärning kallas för ett automatiskt och ytinriktat lärande som ofta 

kritiseras för att det skapar kortvarig inlärning som gör att individen fort glömmer 

vad den har lärt sig (Farkell - Bååthe, 2000; Barklund & Ojanlatva, 2005).  

     Lärande anses vara processen där ny kunskap integreras med tidigare kunska-

per där individen genom att aktivt arbeta med och kombinera olika kunskaper får 

en bättre förståelse av den nya kunskapen. Detta sätt att lära in skapar en varakti-

gare inlärning och ger bättre förutsättningar att tillämpa sin nyvunna förståelse i 

andra situationer med annat innehåll. Detta kallas för ett lärande med större djup 

(Farkell - Bååthe, 2000; Barklund & Ojanlatva, 2005). 

     Sammanfattningsvis kan det sägas att kunskap utgör en mänsklig konstruktion 

som existerar i olika former, varierar över tid, tolkas olikt av olika individer och är 

ett verktyg som hjälper individen att tolka och förstå sin omvärld.  

 

Eftersom kunskap är ett komplext begrepp är det viktigt med en grundläggande 

förståelse för begreppet och dess olika dimensioner då det är tätt sammanknutet 

med andra viktiga begrepp som lärande och inlärning. Samtliga nämnda begrepp 

har betydelse för att förstå processerna kring barns lärande och utveckling. I före-

kommande fall kommer därför referenser att ges till dessa begrepp i olika delar av 

denna studie. 

 

Närmare beskrivning av koncentration, uppmärksamhet och mo-

tivation 

 

Koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och motivation är tre begrepp som är 

nära förbundna med varandra. Koncentrationsförmåga och uppmärksamhet be-

traktas av många forskare som synonyma fast definitioner av dessa begrepp kan se 

lite olika ut.  

     Koncentrationsförmåga är en aspekt av människans tänkande och utgörs av en 

rad olika processer i hjärnan. Koncentrationen är beroende av flera olika tanke-

processer som t.ex. minne, språk, perception och motorik (Barkley, 1997). Duvner 

beskriver koncentrationsförmåga som en förmåga att styra och fokusera handling-

ar och tankar i olika steg, enligt följande: 

 

1) Fokusering som innebär att rikta uppmärksamhet och selektivt begränsa mäng-

den information via sinnesintryck och tankeprocesser.  
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2) Uthållighet som innebär att individen klarar av att hålla kvar uppmärksamheten 

länge nog för att avsluta en uppgift. 

3) Fördelad uppmärksamhet som innebär att individen klarar av att dela upp upp-

märksamheten och göra flera saker samtidigt (Duvner, 1997). 

 

Uppmärksamhet anses utgöra ett samlingsbegrepp för ett antal kognitiva funktio-

ner som t.ex. selektion, uthållighet, fokusering och förmågan att dela uppmärk-

samheten. Uppmärksamhet är inte en specifik kognitiv funktion utan inbegriper 

olika psykologiska och neurologiska funktioner (Hansen, 2002). Barkley anser att 

uppmärksamhet kan ses som en relation mellan en händelse och en respons från 

individen med syfte att skapa en förändring i den omgivande miljön (Barkley, 

1997). Mead beskriver uppmärksamhet som en mental process i vilken individen 

konstruerar, organiserar och analyserar sina handlingar och utifrån detta ger re-

spons på stimuli från omgivningen (Mead, 1934). 

     Många definitioner av begreppet motivation talar om psykologiska processer 

som uppstår inom människan i interaktionen mellan individen och dess omgivan-

de miljö. Madsen talar om motivation som alla inre (processer) och yttre faktorer 

som aktiverar och motiverar olika handlingar. Motivationen är det som håller en 

viss aktivitet vid liv genom att det finns en mening och ett mål med handlingen. 

Kaufmann definierar motivation som en kombination av både biologiska, psyko-

logiska och sociala faktorer som driver, fokuserar och riktar ett beteende med ut-

hållighet och anpassad energi i förhållande till måluppfyllelsen i varje givet ögon-

blick (Kaufmann, 1998). 

 

2.1.2 Begreppens betydelse i samband med lärande och 

den sociala kontexten  
 

Koncentration, uppmärksamhet och motivation är alla begrepp som är avgörande 

för all form av inlärning och lärande i sociala miljöer. Detta innebär att koncentra-

tionsförmågan och förmågan till uppmärksamhet är av stor betydelse när barn 

t.ex. ska lära sig läsa och skriva (Hansen, 2000). Uppmärksamheten hos den en-

skilde individen är en viktig faktor som har fått en allt större betydelse vid t.ex. 

utredningar av barn med läs och skrivsvårigheter (Jacobsson, 1996). En svensk 

sociolog, vid namn Johan Asplund, utarbetade en teori som kallas ”social respon-

sivitet” som beskriver och tydliggör människans grundläggande sociala responsi-

vitet och hur denna egenskap motiverar människan att samspela med andra indi-

vider. Asplund menar att människan har en medfödd inneboende förmåga att ta 

och ge respons på stimuli från sin omgivning. Barn har en naturlig stark vilja att 

söka respons från andra individer genom att både ge och ta respons. Genom denna 

interaktion får barn bekräftelse och acceptans vilket är viktigt för barns utveckling 

både ur ett lärande perspektiv men också från ett socialt perspektiv (Asplund, 

1987). 

     Tidigare resonemang kan tolkas som en sorts medfödd uppmärksamhet där 

Hansen talar om två sorters uppmärksamhet. Dels medfödd och dels viljestyrd 

uppmärksamhet. Under ett barns första 18 månader innan kroppens motorik och 

olika sinnen är utvecklade tillräckligt är den medfödda uppmärksamheten knuten 

till kroppen och de mer fysiska basala behoven.  
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Efter ca 18 månader börjar barnet allt mer ta kontrollen över sin motorik och 

kroppsrörelser som då kan ske automatiskt. Därmed frigörs uppmärksamhet som 

tidigare varit knuten till basala behov, till att bli mer viljestyrd där barnet själv kan 

styra sin uppmärksamhet mot sin omgivning för att mer selektivt uppleva och lära 

(Hansen, 2000). För att små barn ska lära sig utveckla sin viljestyrda uppmärk-

samhet när barnet är i övergången mellan dessa faser, den medfödda och viljestyr-

da, anses den sociala omgivande miljön vara av stor betydelse och här är barnet i 

stort behov av socialt samspel med andra människor. Detta är en tidskrävande 

process där barnet behöver mycket tid för eget reflekterande och upprepning i 

vardagen. Hansen skriver att den viljestyrda uppmärksamheten är en förutsättning 

för inlärning (Hansen, 2000). Enligt en tolkning som Von Wright gjort av Meads 

teori är uppmärksamhet en grundläggande egenskap hos varje barn och är ett sätt 

att organisera medvetna processer. Uppmärksamheten anses vara en del av en 

verklig handling och utgör en brygga mellan själva handlingen och medvetandet. 

Detta förhållande är i sin tur beroende av relationer i den sociala miljön (Von 

Wright, 2000). 

     Detta betyder att utvecklingen, baserat på Meads teori, av barns medvetande 

sker i samspel med den sociala omgivande miljön där barns tänkande utvecklas i 

samspel med andra individer och artefakter vilket föranleder att även koncentra-

tionsförmågan är beroende av samspelet i den sociala miljön (Von Wright, 2000). 

Med ett liknande resonemang för att beskriva samma fenomen talar Asplund om 

det han kallar ”elementär socialitet” där han menar att människan har en medfödd 

social responsivitet som tar sig uttryck i att barn har en stark inneboende vilja att 

interagera och förstå andra människor och sin omvärld (Asplund, 1987).   

Enligt Hansen är ”uppmärksamhet” ett begrepp som tidigare fört en anonym till-

varo inom pedagogisk och psykologisk forskning där tendensen varit att begreppet 

först kommit på tal i sammanhang där det handlar om barns koncentrationssvårig-

heter. Ett bidragande skäl till varför tros vara att man inom pedagogiken och psy-

kologin ansett att ”uppmärksamhet” är en egenskap som utvecklas genom mognad 

och inte genom social interaktion och lärande. Detta handlar i grunden om olika 

förhållningssätt till hur koncentrationssvårigheter uppkommer. Ett punktuellt för-

hållningssätt anger att uppmärksamhet uppkommer genom mognad medan ett 

relationellt förhållningssätt anger att uppmärksamhet framkommer på grund av 

den sociala omgivande miljön (Hansen, 2000).   

     Enligt Axner definieras koncentrationsförmåga ur ett lärandeperspektiv utifrån 

barnets anpassningsförmåga, arbetsuppgifternas typ och hur meningsfull en upp-

gift är. I detta sammanhang återfinns två nyckelbegrepp ”meningsfullhet” och 

”motivation” (Axner, 1991). Hannaford skriver att när inlärning sker så aktiveras 

hjärnan och barnet blir motiverat om inlärningen känns värdefull och har mening 

för barnet. Hannaford skriver vidare att dessa samband kan vara en av förklaring-

arna varför barn med koncentrationsvårigheter utan problem kan spela datorspel 

under längre perioder med förhållandevis hög koncentration, men klarar inte att 

hålla koncentrationen kvar mer än under en kort stund när det gäller skolarbete 

(Hannaford, 1997). 
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2.1.3 “Limits to self-organizing systems of learning – the 

Kalikuppan experiment” 
 

Experimentet genomfördes av Suyata Mitra (professor vid Newcastle University) 

och Ritu Dangwal (assisterande professor vid NIIT University, Neemrana, Ra-

jasthan, India). Redan 1999 genomförde man ett pilotprojekt som kallades ”the 

hole in the wall experiment” där man installerade en internetansluten dator i en 

vägg med ett hål igenom vilket barn i ett slumområde i New Delhi kunde använda 

denna dator. Man hade då tillgång till ett fast installerat tangentbord och mus och 

kunde se datorskärmen genom en glasruta i hålet i väggen. De lokala barnen kun-

de på egen hand fritt använda datorn och utforska Internet där all interaktion fil-

mades (Mitra och Dangwal, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
      

Bild 1: Barn som använder den utplacerade datorn som ingick i experimentet som 

kallades ”the hole in the wall experiment” källa (Mitra & Dangwal, 2010). 

 

Efter en månad hade barnen i detta slumområde på egen hand, utan någon som 

helst hjälp eller stöd från någon vuxen, lärare eller annan person med tidigare 

kunskap om datorer eller Internet, både lärt sig använda datorn i sig men också 

lärt sig grundläggande engelska och matematik. Sporrade av dessa resultat 

genomförde dessa forskare likadana experiment på ett flertal platser runt om i 

Indien där alla experiment gjordes i olika slumområden där barnen vid den här 

tiden inte hade någon som helst tidigare erfarenhet av vare sig datorer eller inter-

net. Många av dessa barn kunde vare sig läsa eller skriva på engelska då många 

inte hade möjlighet till skolgång. Och resultaten visade sig bli ungefär identiska 

med det första experimentet i New Delhi (Mitra och Dangwal, 2010).  
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Efter vidare undersökningar och mer forskning kring vad de kallade ”självorgani-

serat lärande” stod det klart för dessa forskare att om det finns fri tillgång till In-

ternet så kan barn oavsett vilka de är och vilket språk de talar tillägna sig en an-

märkningsvärd mängd kunskaper på en begränsad tid. 

     Mitra och Dungwal ansåg att dessa resultat avslöjade en enorm potential för att 

i framtiden kunna erbjuda fattiga och avlägsna områden en möjlighet till utbild-

ning för deras barn. Det finns många faktorer (ekonomiska, sociala, politiska, re-

ligiösa) som gör det svårt att tillhandahålla utbildning med tillräckligt bra kvalité i 

tredje världen. Med utgångspunkt från detta utformade Mitra och Dangwal nya 

frågeställningar som syftade till att öka förståelsen för och påvisa vilka möjlighe-

ter och begränsningar som ett självorganiserat lärande medför. Man ville också 

hitta bevis för hur bra självorganiserat lärande står sig i jämförelse med andra 

grundskolor med tillgång till kvalificerade lärare (Mitra och Dangwal, 2010).  

     Experimentet kallades ”limits to self-organising systems of learning” och base-

rades på tre delfrågeställningar. Dels ville man undersöka hur mycket barn kan 

lära sig på egen hand med hjälp av tillhandahållen datorutrustning och dels hur 

mycket bättre resultaten blir med hjälp av en stödperson (en vuxen person som 

inte har någon kunskap i ämnet ifråga men som skulle finnas med som stöd, ge 

uppmuntran och ställa frågor till barnen kring deras arbete med studieuppgifter-

na). Och sist ville man jämföra resultatet med dels en statlig medelklasskola och 

dels en privat elitskola. Målet var att se om det finns en gräns för hur mycket barn 

kan lära sig genom självorganiserat lärande och jämföra svarsresultaten med två 

andra skolor med helt olika utbildningskvalité (Mitra och Dangwal, 2010). 

     Experimentet utfördes på Tamiltalande barn mellan 10-14 år som bodde i ett 

mindre samhälle, kallat Kalikuppan, avlägset från större städer ute på landsbyg-

den. Uppgiften gick ut på att se om dessa barn kunde lära sig grundläggande mo-

lekylär biologi på engelska endast med hjälp av två Internetanslutna datorutrust-

ningar? Den aktuella skolan var specifikt utvald för att barnen endast skulle ha 

liten eller ingen kunskap i det engelska språket och att ingen skulle ha någon tidi-

gare kunskap om datorer eller Internet (Mitra och Dangwal, 2010).  

 

2.1.4 Resultat från Kalikuppan experimentet 
 

Resultaten kommer endast kortfattat att återges här och vill man som läsare få en 

djupare kunskap kring detta specifika experiment hänvisas läsaren till den aktuel-

la rapport använts som källa och övrigt tillgängligt material på Internet kring 

författarnas forskning (Mitra och Dangwal, 2010). 

 

Barnen fick ett frågeformulär med 20 flervalsfrågor som de skulle försöka besva-

ra. Det fanns ett tillhörande studiematerial som laddades ner till de aktuella da-

torutrustningar. Testperioderna var uppdelade i två perioder om vardera 75 dagar 

under vilka barnen självständigt skulle arbeta med att lösa och besvara studiefrå-

gorna. Den första 75 dagars perioden gjordes av barnen helt självständigt utan 

någon som helst hjälp. Den andra 75 dagars perioden genomfördes med hjälp av 

en stödperson. Stödpersonen hade ingen pedagogisk kunskap eller ämneskunska-

per i kemi.  
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Stödpersonens uppgift gick ut på att ge beröm, uppmuntra och ställa ledande frå-

gor kring studieuppgifterna där stödpersonen t.ex. bad barnen förklara hur de 

lyckades komma fram till ett visst svar eller förstå ett visst sammanhang. Detta 

ledde till att barnen lärde stödpersonen vad de lärt sig (Mitra och Dangwal, 2010).  

     Barnen fick först göra ett inledande test dag 1 och sedan ett ytterligare test dag 

75 och ett ytterligare test dag 150. Både den statliga och den privata elitskolan 

använde samma studiematerial och fick göra samma studiefrågor. Skillnaden var 

att referensskolorna hade utbildade ämneslärare som undervisade de barn som 

ingick i detta experiment och att barnen hade en förhållandevis god läs och skriv-

kunnighet i det engelska språket. Man skapade två olika referensgrupper i den 

statliga respektive den privata skolan med olika ålder på barnen. En grupp med 

10-14 åringar och en grupp med endast 16 åringar (Mitra och Dangwal, 2010).  

     Barnen i det avlägsna samhället Kalikuppan höjde sitt resultat från 7 % vid det 

inledande testet till 30 % efter den första testperiodens slut efter 75 dagar.  

Och efter ytterligare 75 dagar med hjälp av stödpersonen hade man höjt sitt resul-

tat till 51 % vilket var ett resultat som var högre än vad jämnåriga i den statliga 

skolan uppnådde. Resultatet var dessutom väl jämförbart och i nivå med det resul-

tat som jämnåriga i den privata elitskolan uppnådde. Och jämförs testgruppen från 

Kalikuppan (10-14 åringar) med seniorstudenterna (16 åringarna) från referens-

skolorna så uppnådde barnen från Kalikuppan ett klart bättre resultat än seniorstu-

denterna i den statliga skolan. Seniorstudenterna från elitskolan uppnådde bäst 

resultat men dock inte med någon uppseendeväckande stor marginal jämfört med 

barnen i Kalikuppan (Mitra och Dangwal, 2010). 

     Resultaten är anmärkningsvärda utifrån ett socialt perspektiv därför att experi-

mentet visar att motivation är en stark drivkraft för inlärning av kunskap i form av 

fakta kunskaper samt att det har stor betydelse för barns utveckling genom det 

sociala samspelet. 

     I detta sammanhang tydliggörs hur motivation, koncentration och uppmärk-

samhet hänger ihop med det sociala samspelet och begreppens djupa betydelse för 

barns lärande och utveckling. Genom att barnen i testgruppen i Kalikuppan känner 

att inlärningen av ny kunskap kring studieuppgifterna har mening och känns vär-

defull förstärker detta motivationen (Hannaford, 1997). Enligt Asplunds teori om 

social responsivitet har människan en medfödd förmåga att ge och ta respons från 

andra individer. Även mycket små barn söker aktivt och ger respons på stimuli då 

denna interaktion är viktig för barns utveckling (Asplund, 1987). Även för större 

barn är det sociala samspelet en motivationshöjande faktor bl.a. därför att barnen 

lär av varandra och genom förvärv av ny kunskap (som kombineras med redan 

etablerad kunskap) sporrar detta barnet att lära mer. En ökad kunskap ger också 

barn en ökad känsla av egen kontroll vilket också bidrar till ökad motivation. Mo-

tivationen är i sin tur en förutsättning för uthållighet och förmåga att fokusera som 

möjliggör koncentration för att genomföra och avsluta en uppgift. 
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2.2 Den naturliga leken 
 

Tankar kring och åsikter om kopplingen mellan lek och lärande är inte ny. Den 

grekiska filosofen Platon ansåg att kunskap om all form av konst är grunden till en 

god uppfostran. Med konst avsågs då olika former av estetisk verksamhet där in-

dividens aktiva deltagande och kreativitet lyftes fram som mest betydelsefullt för 

lärandet. Många olika kända personligheter har under historiens gång gjort lik-

nande uttalande där man tydligt ansåg att leken är grunden för skapande och lä-

rande (Granberg, 2008). 

     Allteftersom barnet lär sig språket bli det också ett av de viktigaste verktygen 

för att kommunicera, tolka och förstå alla intryck från sin omvärld. Den naturliga 

leken är av stor betydelse för hela den socialisationsprocess som barn genomgår 

där attityder, värderingar och normer formas utifrån den kultur och miljö som 

barn befinner sig i (Lillemyr, 1990).  

     Det som gör den naturliga leken viktig för barns lärande och utveckling är fan-

tasi, inlevelse och känslor som kombineras med en känsla av kontroll då leken är 

ett av få områden där barn bestämmer och sätter sina egna villkor.  

 

Dessutom är leken frivillig (barnet måste inte leka utan leker för att barnet vill 

leka), innehåller inga mål (leken har inga prestationskrav som barnen känner sig 

tvingad att uppfylla), oförutsägbar (ingenting i leken är förutbestämt utan regler 

och valmöjligheter bestäms i varje given situation och ändras kontinuerligt) och är 

underhållande (leken är en aktivitet som är lustfylld).  

     Asplunds teori om social responsivitet anger att människans föds med en stark 

drivkraft att söka stimuli från andra individer och strävar hela tiden efter att få 

stimuli och att ge respons på den stimuli barnet får. Asplund menar att det som 

gör den naturliga leken lustfylld är den fria responsiviteten där alla tidigare nämn-

da faktorer finns med. Detta betyder enligt Asplund att det som sker enligt rutin 

eller det som är styrt enligt förutbestämda regler är inte en fri och naturlig lek då 

leken ska vara oförutsägbar och utan förutbestämda regler. Utifrån detta förhåll-

ningssätt kan inte ett datorspel betraktas som en fri och naturlig lek. Snarare ska 

det betraktas som en organiserad och disciplinerad social aktivitet som skapar en 

distans till den kultur och miljö som individen lever i. Asplund menar att detta 

skapar en sorts disciplinerad responsivitet som distanserar individen från sig själv 

(Asplund, 1987). 

 

2.2.1 Exempel på IT teknikens påverkan vid användning i 

pedagogisk verksamhet 
 

Det finns ett flertal forskare som i sin forskning kunnat konstatera olika begrän-

sande effekter som användning av IT-verktyg kan innebära i pedagogisk verk-

samhet. Olika applikationer har bara ett visst antal färdiga valmöjligheter inpro-

grammerade av företaget som utvecklat produkten. Oavsett om det rör sig om ett 

datorspel eller en applikation för att lära eller skapa så finns olika nivåer med oli-

ka svårighetsgrader där det i olika delar av applikationen finns en begränsad 

mängd svarsalternativ för att komma vidare i spelet.  
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Här finns en tydlig skillnad mot lek med traditionella leksaker där barnets egen 

fantasi sätter gränsen för vilka valmöjligheter som är möjliga. Barn som leker med 

lego kan vända och vrida på varje legobit och betrakta den ur en flerdimensionell 

vy medan de flesta digitala legospel endast ger en tvådimensionell vy. Vid an-

vändning av traditionell lego har barnen också möjlighet att testa hur olika legobi-

tar passar i ett betydligt större antal olika kombinationer (valmöjligheter) än vad 

som är möjligt i ett digitalt legospel. Det praktiska byggandet ger barnet inte bara 

en förståelse för egenskaper som tyngder och stabilitet utan ger också barnet en 

förståelse för hur man kan foga samman byggklossar i en viss ordning för att ska-

pa en viss konstruktion där barnet får en förståelse för (ett byggförlopp) hur en 

konstruktion bit för bit tar form för att bli en färdig konstruktion. Lite äldre barn 

kan t.ex. försöka följa en färdig ritning för att på så sätt egenhändigt skapa en 

konstruktion som finns på bild och sen se hur den bit för bit tar form.  

     Gunhild Westman f.d. lektor i pedagogik vid Uppsala universitet, skriver i en 

debattartikel i DN 2012-12-16 att barns naturliga lek är avgörande för deras ut-

veckling. Hon menar att i den naturliga leken hittar barnen på allt själva där bar-

nens fantasi sätter gränsen för vad som ska vara valbart och vilka villkor som ska 

gälla.  

Skillnaden mellan datorvärldens fördefinierade regler, begränsade valmöjligheter 

och färdiga svarsalternativ där barnet är konsument av en färdig produkt är tydlig 

mot den naturliga lekens dynamiska och formbara värld där barnet själv sätter 

gränser och kan även betraktas som producent av sina egna lekar (Debattartikel 

DN 2012-12-16, http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-surfplatta-hot-mot-

barns-larande, Westman, 2012). 

     En annan problematik som användning av IT verktyg för med sig handlar om 

de allt ökade krav på simultankapacitet och förmåga att värdera, sålla, tolka och 

förstå information som ställs på barn och ungdomar. Datorer är maskiner som är 

programmerade att utföra vissa saker enligt specifika instruktioner beroende på 

vilka val användaren gör i olika situationer. Datorer presenterar bara färdiga svar 

eller faktauppgifter av olika slag, inte förmågan till förståelse. Förmågan till för-

ståelse är en process som barn måste lära sig genom ett omfattande aktivt arbete 

och engagemang (Gärdenfors, 2010). Peter Gärdenfors, som är professor i kogni-

tiv vetenskap på Lunds universitet, skriver bl.a. i sin bok ”Lusten att förstå” kring 

hur IT tekniken kan stödja lärandet i skolmiljön. Han menar att det inte är datorn i 

sig som har betydelse för lärandet, utan för att lärande ska ske måste information 

som presenteras för barnet via IT verktyget sättas in i ett sammanhang för att ska-

pa en förståelse av det inlärda. Med Internet som resurs finns en enorm mängd 

information ständigt tillgänglig och denna information är både variationsrik och 

skriven utifrån många olika perspektiv innehållande olika värderingar och med 

olika abstraktionsnivåer. För att barn ska kunna tillgodogöra sig denna informa-

tion krävs först att all information genomgår en förädlingsprocess som formar den 

till meningsfull kunskap som möjliggör en förmåga hos barnet att använda sin 

förståelse för att lära sig mer på ett generellt plan och tillämpa sin nyvunna kun-

skap i nya situationer (Gärdenfors, 2012).    

     Samtidigt finns resultat inom annan beteendevetenskaplig forskning kring 

människans förmåga att samtidigt kognitivt behandla flera informationskällor.  

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-surfplatta-hot-mot-barns-larande
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-surfplatta-hot-mot-barns-larande
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Människan klarar flera saker samtidigt som är av motorisk natur där utförandet 

sker automatiskt utan att belasta tankeverksamheten. Clifford Nass är professor 

och forskar bl.a. kring människans förmåga till multitasking vid Stanford Univer-

sity. Hans forskning rör främst digitala informationskällor.  

     Resultaten visar att människans förmåga att samtidigt bearbeta (medial och 

digital multitasking) information från flera källor är starkt begränsad.  

Allteftersom den kognitiva belastningen ökar tar arbetsuppgifterna längre tid och 

kvalitén på individens arbete sjunker. Anledningen är att analys och koncentra-

tionsförmågan försämras markant desto fler parallella informationskällor vi belas-

tar vår hjärna med (Ophir, Nass & Wagner, 2009).  

     Införandet av ny avancerad IT-teknik i kombination med lättillgänglig infor-

mation via Internet har lett till ett nytt informationsintensivt arbetssätt. Barn och 

ungdomar jobbar ständigt med ett stort antal program öppna samtidigt vilket 

tvingar individen att arbeta med delad uppmärksamhet mot flera informationskäl-

lor samtidigt. I kombination med en förändrad arbetsprocess med delad uppmärk-

samhet och processen att förädla information till tillämpbar kunskap ökar risken 

att många individer tappar koncentration (och i förlängningen motivation) då in-

dividen känner att man inte orkar.  

     Ophir, Nass och Wagner skriver i sin forskning att intuitivt borde individer 

som är vana med att arbeta med många parallella informationskällor samtidigt 

(multitasking) klara av att fokusera på en specifik uppgift och slutföra uppgiften 

med gott resultat även om arbetet sker under hög kognitiv belastning. Vid jämfö-

relse med individer som utfört samma uppgift men som arbetat under betydligt 

lägre kognitiv belastning (lägre grad av multitasking) så visar deras resultat att 

individer som arbetar med en högre kognitiv belastning presterade klart sämre. 

Deras forskning ger inget stöd för att vana och erfarenhet av att arbeta med hög 

kognitiv belastning genom att t.ex. samtidigt ha ett stort antal programfönster 

öppna samtidigt med olika informationskällor ger lika bra eller bättre prestation 

än hos personer som arbetar mer fokuserat. Konkret innebär deras resultat att det 

är människans begränsade förmåga att registrera, organisera, filtrera och bearbeta 

information tankemässigt från flera samtidiga informationskällor som avgör hur 

en individ presterar, inte hur van eller erfaren en individ är (Ophir, Nass & Wag-

ner, 2009).  

     Annika Lantz- Andersson har i sin doktorsavhandling vid Göteborgs Universi-

tet (2009) undersökt lärandekvalitén i relation till användningen av digital teknik 

med digitala läromedel. Fokus i hennes studie ligger på att studera vad som hän-

der i situationer då elever stöter på problem vid användandet av digitala läromedel 

och studera hur eleverna löser uppkomna problem. Resultatet från hennes studie 

visar att när elever fastnar i en uppgift tenderar de att leta orsaken hos det digitala 

mediet och inte i sin egen metodik. Hennes resultat ger inga belägg för att behovet 

av stödjande personal skulle vara mindre vid användning av digitala läromedel än 

vid användning av traditionella läromedel. Digitala läromedel ger en neutral re-

spons till eleven vilken är samma oavsett användare. Detta innebär att det digitala 

läromedlet ger en respons som inte är anpassad till olika kontextuella förutsätt-

ningar eller olika individers behov.  

 

 



17 
 

Dessa resultat ger inget stöd till påståenden att användning av IT-verktyg skapar 

ett mer självgående arbetssätt bland elever. Detta sätter fokus på betydelsen av 

den individuella respons som en utbildad lärare eller pedagog kan ge varje elev 

efter det individuella behov som finns.  

Hennes avhandling påvisar att digitala läromedel inte alls är självinstruerande i 

den utsträckning som påstås (Lantz-Andersson, 2009). 

     Den problematik som Lantz-Andersson (2009) påvisar här är inte unik för digi-

tala läromedel utan återfinns även vid användning av olika former av IT-verktyg. 

Programvaror har i mer eller mindre utsträckning inbyggda hjälpavsnitt och funk-

tionalitet som ska stötta användaren i olika situationer. Den respons som ett IT 

verktyg ger är neutral och ser likadan ut oavsett användare vilket då kan relateras 

till den individuella respons som en lärare eller pedagog kan ge utifrån sin unika 

kunskap om varje barns behov (Lantz-Andersson, 2009).  

     I avsnitt 2.1.1 skrevs om olika typer av kunskap som kan relateras till detta. 

Lärare och pedagoger har en förtrogenhetskunskap baserad på sin erfarenhet som 

är unik för varje elev och barn. Denna kunskap möjliggör en individuellt anpassad 

feedback som i varje specifik situation med fingertoppskänsla kan anpassas för att 

möta ett visst barns eller elevs behov för att komma vidare i sitt lärande och nå 

bästa möjliga resultat (Carlgren, 1994). 
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3 Teori 
 

I denna studie har en kombination av tre olika teoretiska ramverk använts som 

utgör perspektiv eller förhållningssätt utifrån vilket man undersöker och tolkar sin 

omvärld. Dessa är dels det etnografiska förhållningssättet dels ett sociokulturellt 

perspektiv och slutligen ett fenomenologiskt perspektiv. Tyngdpunkten kommer 

att ligga på det etnografiska förhållningssättet och det sociokulturella perspektivet 

medan det fenomenologiska perspektivet endast används i stödjande syfte att öka 

förståelsen.  

     Det etnografiska förhållningssättet beskriver människor, handlingar, kulturer, 

olika miljöer och strävar efter att ge en realistisk bild av hela eller en avgränsad 

del av vardagslivets dynamiska och komplexa miljöer. Etnografin är viktig för 

denna studie då den erbjuder ett vetenskapligt förhållningssätt som utifrån teore-

tiska redskap och begrepp beskriver en social verklighet med dess inneboende 

struktur. 

     Det sociokulturella perspektivet beskriver den sociala miljöns betydelse för 

lärande och utveckling och är av central betydelse för denna studie eftersom en 

förskolemiljö är en i högsta grad social miljö där små barn utvecklas.  

     Inom det fenomenologiska perspektivet studeras hur individen lär och upplever 

sin omgivande miljö. Det handlar om att förstå människan som varelse och utifrån 

individens subjektiva perspektiv förstå hur omvärlden upplevs och vårt sätt att se 

på vår omvärld. Fenomenologin har betydelse för denna studie då det feno-

menologiska förhållningssättet ger möjligheten att bättre förstå individens sätt att 

se och uppleva sin omvärld utifrån ett subjektivt perspektiv (Bengtsson, 1988). 

Även om det etnografiska och det sociologiska förhållningssättet undersöker och 

beskriver människans utveckling och lärande på ett detaljerat sätt, så sker det med 

en viss distans till både individen och den sociala verkligheten. Den existentiella 

fenomenologin ger möjlighet till förståelse för människans utveckling och lärande 

utifrån individen som kroppsligt subjekt och individens förståelse av meningsska-

pande (Merleau – Ponty, 2002; Matthews, 2002). Dessa tre teoretiska ramverk 

utgör tillsammans en gemensam grund att utgå ifrån för min studie. 

 

3.1 Beskrivning av teoretiska perspektiv 
 

3.1.1 Etnografiskt förhållningssätt 
 

Etnografin har sina rötter inom flera andra etablerade vetenskapsområden som 

socialantropologi, sociologi och etnologi.  

     Etnografi är egentligen en metodik som appliceras i olika vetenskapliga sam-

manhang att utforska och beskriva olika sociala och kulturella miljöer där forskare 

vill skapa en så realistisk bild som möjligt av det som händer i en specifik miljö, 

plats eller en viss kultur. Det aktuella studieobjektet kan variera men handlar ofta 

om att studera människors vardagsliv.  
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Detta vardagsliv utgörs av en mångfald av olika föremål, människor, handlingar, 

miljöer och alla övriga tänkbara kulturella fenomen som en social verklighet be-

står av. Den etnografiska forskaren använder en kombination av olika teoretiska 

redskap, iakttagelser av miljöer, observationer och intervjuer av människor samt 

föremål eller andra fysiska fenomen. Utifrån detta ska den etnografiske forskaren 

systematiskt bygga upp en realistisk bild av en social eller kulturell verklighet. 

När forskaren under sitt fältarbete träder in i den miljö som ska studeras blir fors-

karen en del av denna miljö och involveras i mer eller mindre utsträckning i det 

sociala och kulturella samspel som i detalj ska utforskas (Hammersley, 1983 & 

Atkinson, 2007). Det centrala här är att i detalj studera de processer och meka-

nismer som styr den interaktion som sker i en social verklighet, och förstå dess 

funktion, hur de samverkar och utifrån detta återge en rättvis och realistisk bild av 

en social eller kulturell verklighet (Johansson, 2009).  

     Beroende på hur avgränsningar görs och vilken metodik som används är den 

etnografiska vetenskapen med dess arbetssätt en omfattande process (Johansson, 

2009). Etnografisk forskning handlar om att söka kunskap om stora kulturella och 

sociala frågeställningar men görs genom grundliga och noggranna studier av olika 

kommunikativa beteenden på mikronivå i en specifik miljö. Med kommunikativa 

beteenden på mikronivå menas här att noga undersöka all hörbar, icke synlig och 

synlig kommunikation som utgörs av t.ex. tal, gester, mimik, kroppsspråk, indivi-

ders positionering. Vem säger vad, när och hur. Vilka gester används, vilka an-

siktsuttryck visas, hur ser kroppsspråket ut och hur rör sig och positionerar sig 

individer i relation till varandra. Med specifik miljö menas att man väljer ut en 

specifik miljö i en social verklighet där storleken kan variera men exempel kan 

vara ett sjukhus, polisstation, ett specifikt företag, en skola eller endast fokusera 

på vad som händer i ett specifikt klassrum (LeBaron, 2000). 

     Man avgränsar helt enkelt en väl vald del av en social verklighet för att i detalj 

studera det sociala samspelet med all pågående aktivitet både mellan individer 

men också mellan individen och den omgivande miljön. Den etnografiska forsk-

ningsmetoden möjliggör studier av begränsade sociala miljöer för att upptäcka 

och lyfta fram olika förhållanden genom att studera vad som händer när det hän-

der. Analys av empiri sker genom detaljstudier av individers beteenden. När do-

kumentation sker av människors beteenden så är det viktigt att detta sker under så 

normala förhållande som möjligt, vilket betyder att man strävar efter att observera 

och dokumentera allt som händer och som skulle ha hänt även om inte forskaren 

varit närvarande (LeBaron, 2000). 

 

3.1.2 Sociokulturellt perspektiv 
 

Inom det sociokulturella perspektivet anses den omgivande miljön vara avgörande 

för individens utveckling och lärande. Barn inlemmas redan från födseln i och blir 

en del av en social samvaro där ett socialt samspel utvecklas mellan individer, 

miljöer, kulturer och omgivande samhällen.  

     Utifrån det sociokulturella perspektivet sker utveckling i högre grad genom 

socialt samspel med omgivningen än som individuella processer.  
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Även om det sociala samspelet anses ha en större betydelse för barns utveckling 

så betonas också betydelsen av dynamiken mellan de individuella och sociala pro-

cesser som samverkar när utveckling sker i den sociala miljön.  

Utveckling och lärande utgår från vad som sker i det sociala rummet i den omgi-

vande miljön runt individen (Björklund - Boistrup, 2004; Wiktorsson, 2007). 

     Barnets utveckling sker under sin första levnadstid främst genom interaktion 

med föräldrar, syskon och andra släktingar, men senare genom samspel med kam-

rater, grannar, pedagoger, lärare och andra såväl bekanta som främmande männi-

skor (Kylemark, Winther, 1999).    

     Inom det sociokulturella perspektivet ser man inte olika sociala miljöer som 

enskilda isolerade inlärningsmiljöer. Varje enskild miljö, som ett klassrum eller en 

hemmiljö, utgör en naturlig del av en större social gemenskap (Björklund - Boi-

strup, 2004). Inom sociokulturell teoribildning anses det sociala rummet utgöra en 

mycket dynamisk, nyanserad och rik källa  

för barns utveckling och lärande där den sociala omgivningen och den omgivande 

kulturen spelar störst roll (Wiktorsson, 2007). Utveckling och lärande sker genom 

social interaktion både mellan individer och individen och den omgivande miljön 

där barnet är huvudaktör (Wiktorsson, 2007). 

     Några viktiga centrala begrepp inom sociokulturell teoribildning är kulturella, 

fysiska och språkliga redskap som hjälper barnet att utveckla, lära och förstå sin 

omvärld. Både fysiska såväl som kulturella verktyg är i sig bärare av kunskap som 

förmedlas mellan individer. Språket anses som det allra viktigaste verktyget som 

inte bara ger barn möjlighet att kommunicera med sin omgivning utan skapar även 

förutsättningar för kommunikation mellan människor från olika kulturer, genera-

tioner, religioner och olika delar av världen. Det faktum att kulturella, fysiska och 

språkliga redskap är bärare av kunskap gör dessa till en förutsättning för en dy-

namisk och formbar utveckling hos barn redan från födseln och vidare genom hela 

livet för den enskilde individen (Björklund - Boistrup, 2004). 

     Två andra begrepp som inom det sociokulturella perspektivet har stor betydel-

se för individens utveckling är fantasi och kreativitet. Skapandet har sitt ursprung 

i fantasin där individens förmåga att kombinera olika kunskapsformer gör det 

möjligt att utifrån sin fantasi föreställa sig olika fenomen som i sin tur genererar 

ett nyskapande. Fantasin är inte en isolerad förmåga hos individen utan är nära 

knuten till andra former av mänskliga förmågor. Kreativiteten tar sig uttryck som 

nyskapande hos barnet i såväl litet som stort där allt som individen föreställer sig 

utifrån sin fantasi har sitt ursprung i verkligheten (Kylemark, Winther, 1999). 

 

3.1.3 Fenomenologiskt perspektiv 
 

Fenomenologin har sina rötter inom den filosofiska vetenskapen och efter det att 

fenomenologin etablerat sig som en mer självständig vetenskaplig inriktning inom 

filosofin har fenomenologin utvecklats och olika inriktningar har bildats. Dessa 

kan grovt delas in i realistisk, konstitutiv, existentialistisk och hermeneutisk fe-

nomenologi (Bengtsson, 1998). Det är den existentiella fenomenologin som an-

vänts i denna studie och som här kort kommer att beskrivas. Det fenomenologiska 

perspektivet kan betraktas som ”läran om väsen och fenomen” (Tilley, 1994).  
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Ordet fenomen betyder ”det som visar sig” och har sitt ursprung från det grekiska 

språket. En fransk filosof vid namn Maurice Merleau - Ponty (1908 - 1961) vida-

reutvecklade fenomenologin mot den existentiella inriktningen.  

Han kopplade ihop det fenomenologiska synsättet med ett existentiellt synsätt där 

han menar att upplevelser av olika fenomen sker genom upplevda erfarenheter 

som individen gör genom den egna kroppen och sitt varande i världen.  

     Den existentiella fenomenologin tar sin utgångspunkt från människan, hur vi 

upplever vår existens, vårt liv och vår vardag. Det handlar om att förstå hur indi-

viden upplever sin omvärld innehållande fenomen, andra människor och hur indi-

viden reagerar och agerar på dessa stimuli. Man försöker förstå hur individen upp-

lever den innersta meningen med olika fenomen och föremål som existerar i vår 

omgivande miljö (Merleau - Ponty, 2002). 

     Upplevelsen är kopplad till individen som kroppsligt subjekt och genom för-

nimmelse upplever individen sin omvärld och den sociala verkligheten. Upplevel-

se genom förnimmelse inbegriper begrepp som perception
1
 och tidigare erfarenhe-

ter utifrån vilka individen undersöker världen. Inom den existentiella fenomeno-

login anses att perception inte kan existera om det inte finns ett kroppligt subjekt. 

Det vill säga att inga upplevelser finns om det inte existerar en individ som kan 

uppleva något. Även om vår värld teoretiskt kan existera utan individen så skulle 

den inte existera i den meningen att vara ”individens värld”.  Detta resonemang 

leder till att meningsskapande föds i upplevelsen (Fredlund, 1996; Matthews, 

2002). Inom den existentiella fenomenologin anses att olika förnimmelser inte kan 

tolkas som separata sinnesintryck utan varje del i denna information måste tolkas 

och förstås i förhållande till andra delar och gentemot helheten. När man talar om 

meningsskapande så sker det i termer av att ett fenomen eller ett föremål genom 

sin position eller plats i den sociala verkligheten ger sitt bidrag till helheten (Mat-

thews, 2002).  

     Helheten utgörs av alla de delar av information som skapas genom upplevelser 

som sker via förnimmelser där varje individ skapar sin egen helhet vilken i sin tur 

är bundet till individens livsvärld. Genom den sociala verkligheten där människor 

ständigt aktivt interagerar och kommunicerar med varandra transformeras indivi-

ders upplevelser till att bli universell i den sociala verkligheten där individer lever 

och verkar (Merleau - Ponty, 2002; Bengtsson, 1988). 

 

 

 

 

                                                           
1
 Perception – Beskriver den process som sker när människans hjärna tar emot och bearbetar 

information som förmedlas via alla sinnesorgan. Människan tar i varje givet ögonblick emot långt 

mycket mer information via olika sinnesintryck än vad vår hjärna klarar av att hantera. I percep-

tionsprocessen sker därför en organisering med syfte att systematisera och göra det enklare att 

komma ihåg och lagra all information. I denna bearbetningsprocess sker ett urval i olika nivåer där 

viss information sållas bort medan annan information bearbetas vidare. Processen med urval och 

tolkning av information sker utifrån olika yttre (intensitet, hastighet, storlek, kontrast och fre-

kvens) och inre faktorer (behov, känslor, förväntningar) (Benthorn, 2013). 
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3.1.3 Sammanfattning 
 

Det etnografiska förhållningssättet handlar å ena sidan om att fånga händelser och 

på ett noggrant och korrekt sätt återge en beskrivande och trovärdig bild av en 

social och kulturell verklighet med dess mångfald. Men å andra sidan också att 

med hjälp av teoretiska redskap analysera olika mekanismer för att få en förståelse 

varför händelser sker på ett visst sätt i det sociala samspelet.  

Det etnografiska arbetssättet är flexibelt där det går att frilägga och studera en-

skilda företeelser och fenomen såväl som hela kulturer och samhällen med ett 

samlat grepp kring ett flertal olika fenomen. Det etnografiska perspektivet lämpar 

sig därför väl att applicera på en studie i en förskolemiljö som i högsta grad är 

social med ett intensivt samspel mellan involverade individer och dess omgivande 

miljö. Etnografin står för ett nära och handfast förhållningsätt till den miljö som 

studeras där det empiriska materialet är centralt och väger tungt för det slutliga 

resultatet.      

     Inom det sociokulturella perspektivet anses utveckling och lärande till största 

delen utgå från den omgivande miljön där barnet inlemmas i den sociala tillvaron 

redan från födseln.  

Även om den sociala miljöns betydelse betonas finns en dynamik och ett beroende 

mellan det individuella och det sociala. Utveckling och lärande bygger enligt det 

sociokulturella perspektivet på ett aktivt deltagande där barnet konstruerar sin 

kunskap där ny kunskap utvecklas genom utforskande. De centrala begreppen är 

den aktiva processen, den konkreta handlingen, konstruktion av ny kunskap, ut-

forska och interagera med sin omgivande miljö.  

     Med hjälp av kulturella, fysiska och språkliga redskap utvecklar barnet sina 

kognitiva förmågor genom konkreta handlingar. Det sociokulturella perspektivet 

binder här samman den omgivande miljön, redskap som kunskapsbärare och indi-

videns aktiva deltagande (och konstruerande av kunskap) som tillsammans utgör 

förutsättningen för utveckling. 

     Inom existentiellt fenomenologiskt perspektiv är det kroppsliga subjektet d.v.s. 

individens varande i världen en förutsättning för upplevelse och förståelse för den 

omgivande miljön. Individens förnimmelse av sin omvärld är positionsbunden där 

individen betraktar och upplever sin omgivande miljö från sin fysiska position. 

Den existentialistiska uppfattningen är att det inte går att uppleva och betrakta en 

existerande värld utifrån en frikopplad objektiv position utanför den värld man 

lever och verkar i. Kärnan inom det existentiella synsättet är att omvärlden upp-

levs genom förnimmelse av individen, från individens position. Fenomenologin 

vill förstå individen som varelse, individens sätt att se sin omvärld och beskriva 

hur individen upplever och förstår sin sociala verklighet (Merleau - Ponty, 1997). 

Fenomenologi ser inte individer som passiva mottagare av information från upp-

levelse av sin sociala verklighet. Ur förnimmelsen föds meningsskapande, utifrån 

vilken förståelse kommer. Förståelse för sin omvärld skapar kunskap, men allt 

detta förutsätter att det finns en personlig kontext där allt sker utifrån ett konkret 

behov av ny kunskap (Ljunge, 2007). Att kunskap uppstår genom ett aktivt delta-

gande av individen gör att det här finns en samsyn med andra perspektiv på hur ny 

kunskap uppstår. 
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Dessa tre förhållningssätt tillsammans kompletterar varandra då det etnografiska 

förhållningssättet möjliggör analys av empiri mer detaljrikt för att studera meka-

nismer, hitta mönster och samband samtidigt som förskolemiljön som helhet kan 

beskrivas med dess komplexitet och mångfald. Det sociokulturella perspektivet 

binder samman sociala och kulturella värden och beskriver hur utveckling och 

lärande sker utifrån en dynamisk samverkan mellan individuella och sociala pro-

cesser i en social verklighet.  

Det fenomenologiska perspektivet ger möjlighet att bättre förstå barns agerande, 

avsikter och meningsuttryck genom att barn via sitt kroppsspråk och uttryckssätt 

visar vad de vill och hur de känner.  

Har man nått en förståelse för barns agerande och meningsuttryck finns goda möj-

ligheter att också förstå barns erfarenheter från olika företeelser och fenomen.  

     Min ambition är att i denna studie applicera ett sociokulturellt perspektiv med 

inslag av fenomenologiskt tänkande i kombination med en etnografisk metodik. 
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4 Metod 

 

4.1 Metodbeskrivning 
 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetodik använts vilket innebär att resul-

taten i studien bygger på ett mindre men djupare material.  

     I den frågeställning som denna studie bygger på där en eller flera aspekter av 

barnens användande kommer att studeras (t.ex. kommunikation, deltagande, sam-

spel eller motivation) krävs en detaljerad analys av empiri som visar hur förskole-

barn interagerar med respektive artefakt. I en sådan analys handlar det om att stu-

dera det sociala samspelet såväl mellan barnen som mellan barn och artefakt. Ut-

ifrån ett eller flera teoretiska ramverk finns då möjlighet att finna eventuella 

mönster, samband eller andra tecken som tyder på skillnader som är av social na-

tur. Teoretiska ramverk ger även hjälp till att förstå varför eventuella skillnader 

och likheter finns.  

     Eftersom endast en förskola ingår i denna studie och att empirin därför endast 

speglar resultaten från den aktuella förskolan har även annat relevant forsknings-

material använts för att skapa både bredd och variation på det material som resul-

taten i denna studie ska vila på. I förekommande fall kommer därför referenser att 

ges till andra relevanta studier som stödjer mina resultat eller resonemang. 

     Studiens empiriska material samlades in under två veckor på aktuell förskola 

och består främst av inspelat material med digitalkamera. Empiriskt material finns 

även i form av minnesanteckningar från egna observationer och från spontana 

samtal med personalen på den aktuella förskolan. Viss information finns från bar-

nen där de svarar på vissa frågor som ställs av en pedagog vid de tillfällen barnen 

filmas. Dessa frågor sker spontant under den tid de interagerar med respektive 

artefakt där frågorna är relaterade till den uppgift de arbetar med. Barnens svar ger 

en fingervisning om hur de tänker och känner när de löser problem och hur de 

upplever sin situation. 

     För framtagandet av innehållet i avsnittet för tidigare forskning genomfördes 

en litteraturstudie som grundar sig på en rad olika informationskällor. Dessa källor 

består av olika examensarbeten, avhandlingar, rapporter, studier, undersökningar, 

debattartiklar och diverse studielitteratur. Som en följd av att det varit svårt att 

hitta information från studier med liknande frågeställningar har annat material 

delvis använts. Detta material kommer dels från liknande studier inom grund- och 

gymnasieskolan, men dels också studier genomföda inom angränsande beteende-

vetenskapliga områden. Studien kommer i huvudsak att baseras på material från 

två informationskällor, dels på det empiriska materialet från fältstudien på den 

aktuella förskolan och dels på tidigare presenterad forskning. 

 

4.2 Observation 
 

Dokumentation har skett genom olika former av observation både med digitalka-

mera när barnen interagerade med respektive artefakt men också observation un-

der övrig lek som dokumenterats med egna anteckningar.  
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Den observation som skett med digitalkamera avser dokumentation av de tillfällen 

då barn interagerar med surfplatta respektive traditionella leksaker. Interaktion 

med respektive artefakt skedde vid separata tillfällen under så naturliga förhållan-

den som möjligt med så lite påverkan från mig som möjligt. Med detta menas då 

att jag har undvikit så långt som möjligt att fråga, visa, peka eller på annat sätt 

aktivt blanda mig i barnens lek såvida något barn inte direkt frågat eller ville få 

hjälp med något. 

     Jag har i denna studie valt att styra innehållet i de aktiviteter som barnen gör så 

lite som möjligt när barnen interagerar med respektive artefakt. Med detta menas 

att barnen inte har blivit tillsagda att utföra någon speciell uppgift, göra på något 

speciellt sätt eller på annat sätt blivit styrda för hur de ska göra. Avsikten har här 

varit att minska min påverkan på deras agerande och få barnen att bete sig som 

om jag inte vore där och att de ska interagera med respektive artefakt så som de 

brukar göra. Anledningen till detta handlar om den så kallade Hawthorne - effek-

ten som innebär att människor tenderar att ändra sitt beteende när de vet att de är 

observerade. Detta får negativ påverkan på det emiriska materialets kvalité. Barn i 

förskoleåldern är av naturen spontana, impulsiva och nyfikna och påverkas därför 

lätt av nya influenser i sin närmiljö.  

     För att minska min påverkan på barnens beteende i mesta möjliga mån har jag 

med avseende på inspelningsteknik valt att använda en kombination av kamera på 

stativ och handhållen kamera. När det gäller ljudinspelning har jag använt mig av 

både kamerans inbyggda mikrofon och en trådlös som vid behov kan fästas på 

kläderna. Genom att använda kamera på stativ så får man fördelen med att kame-

ran sköter sig själv samtidigt som jag kunde observera från avstånd och på så sätt 

minska min påverkan på barnen. Nackdelen är att det blir svårare att dokumentera 

rörlig aktivitet. Trådlösa mikrofoner minskar antalet sladdar som barnen kan 

snubbla på och förenklar ljudinspelning vid rörlig aktivitet. Handhållen kamera-

användning underlättar dokumentering av rörlig aktivitet och fånga fler händelser 

i detalj genom att man oftast står relativt nära barnen när man filmar och snabbt 

kan ändra kameran i olika vinklar när något händer. Handhållen kamera har den 

nackdelen att eftersom jag behöver befinna mig relativ nära barnen och hela tiden 

och röra mig runt för att kunna filma, beroende på hur barnen förflyttar sig, löper 

jag också större risk att dra uppmärksamheten till mig själv. Det är hela tiden en 

avvägning mellan dels att kunna dokumentera barnens interaktioner så nära som 

möjligt för att inte missa detaljrika händelser.  

Men också att dels hålla en viss distans för att inte dra för mycket uppmärksamhet 

till mig och den utrustning jag använder med syfte att skapa en så naturlig miljö 

som möjligt där barnen interagerar med respektive artefakt. Det finns ca 5 timmar 

inspelat material på film. 

     Den dokumentation som skett med egna anteckningar inbegriper sådant jag 

lagt märke till både när jag observerat barnen vid de tillfällen då jag filmat men 

också i andra situationer när barnen lekt spontant. Ibland när man observerar barn 

som leker så lägger man märke till olika saker som inte alltid kommer med på 

film eller som uttrycks verbalt. Det kan vara små detaljer som man kommer att 

tänka på eller lägger märke till just när något händer som får en att undra varför 

det blev så. I dessa situationer är det viktigt att (så snart som möjligt) anteckna 

sina tankar kring hur man tänkte och om vad, för att minnas situationen.  
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Annars är risken stor att man glömmer hela situationen, eller vissa detaljer och får 

i efterhand svårt att rekonstruera händelsen i minnet. Den här typen av händelser 

kan t.ex. vara små detaljer som gester eller mimik som jag ser i under min fysiska 

observation men som inte kommer med på bild då barnet kanske hade ryggen 

vänd mot kameran eller något som viskades som inte kameramikrofonen lyckades 

spela in. Men det kan också handla om olika händelser ägt rum under inspelning 

men som får en annan betydelse om de sätts i samband med andra händelser som 

kanske inte finns med på inspelningen i fråga.  

     Sedan finns också egna anteckningar kring sådant som jag har noterat i minnet 

från spontana samtal med personal. Fotodokumentering har inte förekommit då 

behovet varit litet eftersom insamling av empiri skett uteslutande med kamerain-

spelning.  

 

4.3 Urval 
 

Jag har tidigare genomfört en studie på den aktuella förskolan i Stockholm med 

avseende på användning av IT-teknik inom förskoleverksamheten. Vid utvärde-

ring av resultaten från den tidigare studien framkom det att man inom Stockholms 

stad var intresserad att få mer kunskap kring förskolebarns användande av surf-

plattan och vilka skillnader som finns vid interaktion mellan surfplattan och tradi-

tionella leksaker. Vid val av förskola inför denna studie blev det därför av praktis-

ka skäl naturligt att fortsätta med denna studie på samma förskola. Jag har av den-

na anledning inte påverkat valet av förskola. 

     Den aktuella förskolan är en kommunal förskola i Stockholm och lämpar sig 

väl med avseende på antal barn, den pedagogiska och den tekniska standarden för 

att ge bra förutsättningar att få fram empiri som kan besvara studiens frågeställ-

ning. 

     När det gäller urval av vilka barn som ska delta i studien så var min ambition 

från början att få en så varierad sammansättning som möjligt på de barn som skul-

le delta med avseende på ålder, kön och barnens tidigare erfarenhet av surfplatta. 

Väl på plats så blev det uppenbart att det är svårt att i förväg planera på detaljnivå 

den exakta sammansättningen av deltagande barn då många olika faktorer påver-

kar vilka barn som kan och har möjlighet att delta från dag till dag.  

 

Ibland blir barn sjuka eller är lediga och ofta har förskolan inplanerade aktiviteter 

som jag behöver anpassa min verksamhet till. Faktorer som dessa styr vilka barn 

som för tillfället kan delta i min studie. Överlag har denna del fungerat bra där 

ålderssammansättningen varierat, både pojkar och flickor har deltagit och barnen 

har haft en varierad erfarenhet av IT-verktyg. 

 

4.4 Etiska överväganden 
 

Detta arbete följer vedertagen forskningsetik för alla involverade individer i denna 

studie. Detta gäller såväl alla barn, vuxna som personal där alla är garanterade 

anonymitet. Detta gäller informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentiella kravet. 
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Informationskravet handlar om att information ska i förväg skickas ut till alla 

berörda för kännedom om studiens genomförande. Information har gått ut både 

per telefon, e-post samt att informationsbrev skickats ut. Informationsbrevet fun-

gerar som kanal så även alla föräldrar får information om studien. Barnen blev 

informerade av personalen på förskolan. 

     Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt för involverade individer att 

medverka. Även om samtycke ges för deltagande så har man rätt att bestämma 

över sin egen medverkan och kan när som helst avbryta om man så vill. Barnen 

får själva avgöra om de vill medverka. 

     Nyttjandekravet handlar om att insamlat material från fältstudien inte an-

vänds för andra ändamål eller syften än avsedd studie. 

     Konfidentiella kravet innebär att medverkande individer ska garanteras ano-

nymitet. Det ska t.ex. inte vara möjligt för utomstående att identifiera enskilda 

individer som medverkat i studien. Detta gäller inte bara identifiering genom foto 

eller namngivande. Det ska heller inte gå att identifiera individer p.g.a. vad en viss 

person sagt. Av anonymitetsskäl har den aktuella förskolans namn inte angetts i 

rapporten. Jag använder istället ett neutralt uttryck ”förskolan i Stockholms Stad”. 

Samma princip gäller för allt film- och observationsmaterial. Om behov finns att 

återge delar av vad barn har sagt i löptext kommer fingerade namn att användas. 

Om behov finns att visa en bild från någon situation i illustrativt syfte kommer om 

möjligt en bild att väljas där inte ansiktet syns på medverkande barn. 

 

4.5 Bearbetning av material 
 

Det etnografiska förhållningssättet och hur det metodiska arbetet ser ut kan varie-

ra beroende på vilket typ av miljö, omfattning och vilket fokus studien i fråga har. 

Det gemensamma inom etnografiska studier är att det empiriska materialet är 

centralt och har stor betydelse för resultatets kvalité. Ofta utgör det empiriska ma-

terialet filmmaterial, ibland kombinerat med intervjumaterial, fotomaterial och 

eget nerskrivet observationsmaterial vilket gör analysarbetet tidskrävande. Även 

om det som i mitt fall endast finns filmmaterial från en förskola och att detta ma-

terial utgör kärnan som resultaten ska utgå från, innebär analysarbetet att noggrant 

studera olika aspekter av filmmaterialet. De aspekter som studeras i denna studie 

är kommunikation, deltagande, samarbete, motivation och kunskap.  

Dessa aspekter analyseras utifrån dels ett socialt perspektiv och dels utifrån ett 

lärande perspektiv vid interaktion med en Ipad respektive traditionella leksaker. I 

analysen undersöks vilka likheter och skillnader som finns med avseende på tidi-

gare nämnda aspekter vid interaktion med respektive artefakt. Varje aspekt inne-

håller olika faktorer som påverkar barnens beteende vid interaktion med olika 

artefakter.  

     Kommunikation innehåller både verbal och icke verbal kommunikation. Här 

studeras verbal och icke verbal kommunikation var för sig. Den verbala kommu-

nikationen handlar om vad barnen säger och hur man säger saker. Icke verbal 

kommunikation handlar om mimik, gester, kroppsrörelser, ögonkontakt, positio-

nering m.m. Här studerar man kombinationen av dessa faktorer och försöker tolka 

betydelsen.  
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När det gäller deltagande handlar det dels om att analysera hur det faktiska delta-

gande ser ut d.v.s. vilka som deltar vid respektive artefakt, om antal deltagare är 

konstant eller om det varierar, hur ser könsfördelningen ut. Sen handlar analysen 

dels om att undersöka hur antal medlemmar i lekgemenskap varierar över tid och 

varför denna variation uppstår.  

     Analys kring samarbete som aspekt handlar dels om att undersöka vilka typer 

av situationer som uppstår där samarbete till största delen sker. Dels handlar ana-

lysen om samarbete som aspekt om att titta närmare på i vilken utsträckning olika 

typer av samarbete sker med respektive artefakt och varför en viss sorts samarbete 

uppstår.  

     När det gäller motivation analyseras vilka faktorer som påverkar barnens moti-

vation vid interaktion med respektive artefakt och varför vissa faktorer antingen 

påverkar positivt eller negativt.  

     Kunskap handlar om olika kunskapsformer som alla finns parallellt och som 

utgör en förutsättning för varandra. I analysen studeras dels vilka kunskapsformer 

som barnen utvecklar i sitt lärande vid interaktion med respektive artefakt. I ana-

lysen studeras dels även vilka faktorer som inverkar på barn att kunna hantera 

olika situationer, ur ett kunskapsperspektiv, som påverkar barnens utveckling och 

lärande. 

 

4.4 Metodkritik 
 

Vid de flesta former av fältstudier där man studerar olika sociala aspekter av mil-

jöer där människor finns med påverkas studiens material av vad som kallas 

Hawthorne - effekten. Denna effekt innebär i korthet att människor i olika ut-

sträckning omedvetet ändrar sitt beteende bara därför att de vet att de är observe-

rade. Individen agerar därför omedvetet annorlunda än vad han eller hon skulle ha 

gjort om ingen observation sker. Den här typen av effekter är svåra att påverka då 

det är ens egen närvaro som är orsaken till dess uppkomst. I dessa sammanhang 

handlar det om att försöka mildra effekten så mycket som möjligt genom att styra 

barnens interaktion så lite som möjligt och inte involvera sig i eller avbryta en 

pågående aktivitet (Nwlink, 2013). 

     En annan effekt som blir en konsekvens av att genomföra fältstudier inom för-

skolan är att det egna arbetet påverkas till stor del av förskolans arbetsplanering 

och schemaläggning som gäller för den tid man genomför själva fältstudien.  

Man blir tvungen att anpassa sin egen arbetsplanering ganska mycket efter de ak-

tiviteter som barnen håller på med.  Detta kan t.ex. innebära att den effektiva tid 

som finns tillgänglig för att filma ibland kan bli begränsad.  

     En ytterligare effekt som etnografiskt fältarbete ofta för med sig när man fors-

kar där människor medverkar är att sammansättningen av involverade individer 

från ett tillfälle till ett annat kan påverkas av att människor blir sjuka, är lediga, är 

på kurs, deltar i möten eller av andra orsaker inte kan delta.  

Genomför man en studie under en begränsad tid kan detta om man har otur påver-

ka sammansättningen av medverkande individer på ett sätt som påverkar resultatet 

negativt. Ju längre en studie pågår ju större möjlighet finns att kunna korrigera 

den här typen av faktorer. 
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultaten att presenteras från mina observationer under 

fältstudien med utdrag av kortare konversationer mellan barnen och beskrivning 

av olika situationer. En grov indelning har gjorts där först en kort generell infor-

mation ges av vissa praktiska detaljer kring fältstudien och val av traditionella 

leksakstyper. Sen anges vilka traditionella leksaker som valts ut med ett kort av-

snitt med information om respektive leksakstyp. Därefter presenteras observa-

tionsresultaten var för sig för vilka skillnader och likheter som finns vid interak-

tion mellan en Ipad respektive traditionella leksaker. Där det är möjligt kommer 

referenser att ges till teoretiska ramverk och tidigare forskning som stödjer mina 

observationer med möjliga förklaringar till varför vissa likheter och skillnader 

uppstår. Därefter presenteras några intressanta skillnader som observerades vid 

styrda respektive fria aktiviteter när barnen interagerade med en Ipad. I förekom-

mande fall ges möjliga förklaringar till varför dessa skillnader uppstår. 

 

5.1 Traditionella leksaker som ingår i studien 
 

Den typ av leksaker som valdes ut för denna studie är dels smålego och jovoplat-

tor men dels också ett större pussel.  

     Anledningen till att de så kallade jovoplattorna inkluderades var för att när 

barnen började bygga så uppstod en lekgemenskap som alla närvarande barn var 

en del i oavsett om de byggde smålego eller jovoplattor. När detta noterades insåg 

jag att det kunde bli en intressant aspekt att ta med jovoplattorna i min analys.  

     När det gäller pussel så var det viktigt att det skulle handla om ett större pussel 

som passar en gruppaktivitet där flera barn samarbetar för att lägga pusslet. Antal 

deltagande barn har vid de olika enskilda tillfällena varierat mellan 2-8 barn men 

oftast har barngrupperna bestått av ca 4-6 barn. Samtliga barn är i åldersgruppen 

3-5år. 

 

5.1.1 Smålego, jovoplattor & pussel 
 

Smålego ser precis ut som traditionell lego men är mindre till sin storlek. Denna 

legotyp har blivit mycket populär bland förskolebarnen. Enligt personalen på den 

aktuella förskolan är smålego ett bland de mest populära traditionella leksakerna 

för närvarande.  

     Jovoplattor är inte lika vanliga och lika känd som leksak bland föräldrar och 

allmänhet men dessa har på senare tid blivit mycket populär bland förskolebarn. 

Jovoplattor är tunna platsplattor i olika färger som finns i olika geometriska ut-

föranden och storlekar. De finns t.ex. som kvadrater, rektanglar, trianglar, hexa-

goner, oktogoner m.fl. Dessa plattor har i alla sina kanter ett sorts klicksystem 

som gör att plattorna kan fästas i varandra.  
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Genom att välja plattor av olika form kan barnen skapa olika tredimensionella 

geometriska figurer t.ex. en kub, pyramid, klot, cylinder eller bygga figurer, bilder 

eller hela strukturer med hus, vägar, broar m.m. Det går att bygga mycket kompli-

cerade figurer med detta byggsystem. Nedan finns några exempel på figurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Bild 2, exempelfigur                               Bild 3, exempelfigur 

 
     Bild 4, serie av exempelfigurer 

 

När barnen lade pussel använde de ett större pussel med ett lantgårdsmotiv där 

pusselbitarna var utskurna i oregelbundna former. Pusslet var lagom stort för att 

passa en grupp på åtta barn som deltog i detta fall. 

 

5.2 Observationsresultat vid interaktion med Ipad 

respektive traditionella leksaker 
 

De observationer som gjorts vid interaktion med surfplatta har skett vid både fria 

och styrda aktiviteter. Antalet deltagande barn har vid de olika enskilda tillfällena 

varierat mellan 2-8 barn men oftast har barngrupperna bestått av ca 4-6 barn. 

Samtliga barn är i åldersgruppen 3-5 år. 

     Med fri aktivitet avses här aktiviteter där barn i mindre grupper interagerar 

med en surfplatta där de använder valfri pedagogisk applikation. Barnen interage-

rar vid dessa tillfällen till stor del själva men där någon av pedagogerna finns till 

hands om de behöver hjälp.  
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Om barngruppen stöter på svårigheter försöker barnen i de flesta fall först själva 

lösa situationen genom samarbete. Om barnen inte lyckas lösa problemsituationen 

själva ber man en pedagog om hjälp.  

     Med styrd aktivitet avses här aktiviteter där en grupp barn ska genomföra nå-

gon form av uppgift som t.ex. kan beröra något projekt eller något tema som man 

för närvarande arbetar med på förskolan. Eftersom arbetet är styrt innebär detta att 

uppgiften som barnen ska göra är given på förhand där pedagogen har som upp-

gift att tillhandahålla material och handleda barnen i deras arbete. Pedagogen ska 

genom att förklara och visa ge barnen den information de behöver för att klara av 

att genomföra och slutföra uppgiften. 

 

5.2.1 Skillnader och likheter vid interaktion med Ipad och 

smålego, jovoplattor och pussel 
 

Likheter som berör aspekten kommunikation 
 

När det gäller barns kommunikation har jag observerat deras beteendemönster när 

de kommunicerar där likheter funnits mellan hur barnen agerar vid interaktion 

med surfplatta respektive traditionella leksaker. Kommunikation sker inte bara i 

högre utsträckning om andra saker än själva aktiviteten eller uppgiften, utan också 

att barnen under lekens gång växlar mellan olika samtalsämnen mycket frekvent. 

Barn kan under vissa perioder leka fokuserat på den aktuella aktiviteten eller upp-

giften men med jämna mellanrum uppstår en frekvent och omväxlande kommuni-

kation med blandade samtalsämnen. Några korta exempel tas upp här nedan. 

     En grupp barn satt och ritade i ett ritprogram med Ipaden när en flicka (som 

här kallas Felicia) plötsligt anslöt sig till lekgemenskapen. Hon hade ett tecknat 

motiv på sin tröja som föreställde en man, kvinna och en flicka. Då frågade flick-

an (som här kallas Bella), som för tillfället hade Ipaden,  

B: Är det där din pappa, är det där din mamma och är det där din storasys-

ter? (där Bella pekade med sitt finger samtidigt som hon frågade). 

F: Nej, det där är min pappa och det där är min mamma och det där är min 

storasyster. (Där även Felicia pekade samtidigt som hon svarade). 

På detta sätt skiftade hela gruppens uppmärksamhet från ritaktiviteten i Ipaden till 

flickans tröja, för att sedan raskt återgå till ritandet i Ipaden. 

     Kort senare upptäckte en flicka (som här kallas Greta) hur torr om händerna en 

av hennes kamrater var (en flicka som här kallas Sara) och sade, 

G: Dina händer är ju alldeles torra, herregud. 

S: Ja, de brukar vara så för att varje gång jag tvättar händerna och torkar så 

är de fortfarande så. 

Kort därefter ligger barnens uppmärksamhet återigen på ritaktiviteten. Ytterligare 

en kort stund senare kommer en i personalen förbi och frågar hur länge flickan 

med Ipaden suttit och ritat. Eftersom hon haft Ipaden ganska länge så säger peda-

gogen att hon måste avsluta sin teckning och frågar vem som är näst på tur.  
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Här riktas barnens uppmärksamhet mot pedagogen och samtalsämnet i lekgemen-

skapen ändras till diskussion om vilken turordning som gäller. Denna diskussion 

fortsätter sedan även en stund efter pedagogen lämnat barngruppen innan upp-

märksamheten åter riktas mot Ipaden. Turordning som samtalsämne är något som 

frekvent diskuteras och kan dyka upp när som helst. 

     Vid ett senare tillfälle hade dragkedjan på en av barnens tröjor fastnat. Flickan 

med den trasiga dragkedjan frågade om någon kunde hjälpa henne med kedjan. 

Flickan som hjälpte till att få loss kedjan börjande plötsligt fråga flera frågor om 

tröjan som den andra flickan hade på sig under som hade med färgen och trycket 

att göra. Flera av de andra i lekgemenskapen blev intresserade och lyssnade på 

deras diskussion. Snart riktades barngruppens uppmärksamhet åter tillbaks till 

Ipaden. Dessa är mycket korta, men ändå belysande, exempel på hur barnens sam-

talsämnen omväxlande ändras fram och tillbaks frekvent där även samtalsämnet i 

sig varierar mycket.  

     När en grupp barn lekte med smålego och jovoplattor uppstod några andra si-

tuationer som här kort ska beskriva som visar hur samtalsämnen växlade även vid 

interaktion med traditionella leksaker. Ett exempel rörde diskussioner om vilka 

som skulle hjälpa till att städa och plocka ihop innan det var dags att avsluta.  

När barn leker med smålego så blir det efter ett tag väldigt stökigt där legobitar 

och jovoplattor ligger utspridda över en stor yta och detta ska alltid städas upp i 

samband med att barnen avslutar sin aktivitet. Alla barn är inte alltid så pigga på 

att delta i städandet varför detta ibland diskuterades bland barnen. Ett ytterligare 

exempel handlar om när barnen försöker bygga ett legoobjekt som skulle likna 

någon figur i en tecknad film där en diskussion uppstod kring hur mycket legoob-

jektet egentligen liknar den verkliga seriefiguren. Diskussionen började snart 

vandra iväg och handla om andra tecknade figurer och vilka figurer barnen hade 

hemma som sina egna leksaker.  

     Dessa exempel visar hur barnen oberoende av artefakt fritt diskuterar och sam-

talar om olika samtalsämnen och hur samtalsämnen under vissa perioder kan väx-

la ganska frekvent medan samtalen under andra perioder mer kretsar kring själva 

uppgiften. 

 

Skillnader som berör aspekten kommunikation 
 

När det gäller barnens sätt att kommunicera så observerades vissa skillnader i hur 

barnen kommunicerar i den sociala miljön kring respektive artefakt. Detta avser 

barnens beteendemönster när de kommunicerar verbalt såväl som via sitt kropps-

språk.  

     Kroppsspråket innehåller olika delelement t.ex. ögonkontakt, mimik, gester, 

kroppsberöring eller positionering av hela eller delar av kroppen. Genom att an-

vända en eller kombinera flera element kan barn uttrycka både mer basala känslo-

tillstånd (glädje, ilska, rädsla) som mer komplicerade viljeuttryck där t.ex. barnet 

vill visa att man förstått eller inte förstått något, visa bifall eller avslag, ogillande, 

ointresse eller intresse m.m. Dessa till synes enkla budskap fyller en viktig funk-

tion satta i ett sammanhang där barn kommunicerar i en social miljö även om 

kroppsspråket är något som vi utför utan att vi egentligen tänker på detta.  
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Ett barns kroppsspråk signalerar tydligt hur barnet mår eller känner i varje givet 

ögonblick. Verbal kommunikation kan kombineras med olika tonfall och hastighet 

när vi talar för att signalera olika budskap. En arg person tala oftast med ett högre 

tonläge, en rädd person kan darra på rösten, en ledsen person talar med ett lägre 

tonfall och ibland med lägre hastighet. Genom att variera och kombinera dessa 

egenskaper kan en individ ge olika budskap och anpassa kommunikationen efter 

olika situationer. Genom att kombinera verbal och icke verbal kommunikation 

kan olika budskap mellan individer både tydligöras och förstärkas (att säga till 

någon att denna gjort något bra är en sak, men att även ge en klapp på axeln eller 

ta i hand förstärker budskapet att man verkligen menar vad man sagt), men också 

göra kommunikation enklare och effektivare (genom att kombinera en verbal för-

klaring med olika beskrivande gester kan förenkla och göra något betydligt lättare 

att förstå). 

     Inom det sociokulturella perspektivet anses språket vara ett av människans 

viktigaste verktyg för att lära och utvecklas. Språket är den viktigaste kunskapsbä-

raren som möjliggör förmedling av kunskap och en förutsättning för en dynamisk 

och formbar utveckling hos barn (Björklund - Boistrup, 2004). 

     På grund av språkets särställning som möjliggör lärande och utveckling ansåg 

jag det viktigt att titta på kommunikationen som aspekt i denna studie. Jag ville se 

om barnens kommunikationsbeteende påverkades beroende på vilken artefakt de 

interagerade med.  

     Vid analys av flera olika sekvenser kunde jag observera att när barn interagerar 

med surfplattan så sker kommunikation i högre grad via tal än via kroppsspråket i 

jämförelse med den kommunikation som sker vid interaktion med smålego eller 

jovoplattor. Skillnaden är inte stor men ändå observerbar. Det som kunde observe-

ras är en förskjutning av i vilken utsträckning kommunikation sker via kropps-

språket respektive tal beroende på vilken artefakt barnen interagerar med. När 

barnen interagerade med surfplattan tenderade barnen kommunicera mindre via 

sitt kroppsspråk men samtidigt mer via tal.  

     Vid interaktion med smålego och pussel sker det omvända där barnen tenderar 

kommunicera i mindre omfattning via tal och i mer omfattning via kroppsspråket.  

Fysiskt har detta observerats genom att t.ex. vid interaktion med surfplattan sker 

ögonkontakt i mindre omfattning, mindre kroppskontakt, mimiken får mindre be-

tydelse då barnen fokuserar mer på bildskärmen istället för sina kompisars an-

siktsuttryck, positionering får mindre betydelse då barnen sitter mer stilla framför 

surfplattan för att fysiskt kunna fokusera på bildskärmen. Vid legobyggande finns 

en helt annan dynamik i barnens icke verbala kommunikation där framförallt 

ögonkontakt, mimik och gester utgör en stor del av den icke verbala kommunika-

tionen. Nedan ges tre korta exempel från mina observationer. 

     Vid ett tillfälle satt sju barn tillsammans och skulle rita i ett ritprogram när de 

plötsligt stötte på problem där det inte gick att välja färg från en färgskala. Barnen 

satt och funderade och provade olika lösningar men inget fungerade. En pedagog 

kom för att hjälpa till att lösa problemet. Under hela den här sekvensen blev det 

tydligt hur pass mycket av barnens kommunikation som skedde verbalt när de var 

upptagna med sitt problemlösande. Förutom talet så var det främst gester och rö-

relser med fingrarna när de pekade och visade på bildskärmen som kompletterade 

deras kommunikation.  
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De hade ögonkontakt endast när pedagogen anslöt till lekgemenskapen, när de 

frågade pedagogen kring problemet med ritprogrammet eller om något annat barn 

kom för att se vad de höll på med. Annars hade barnen till största delen sin upp-

märksamhet riktad mot skärmen. Barnen ändrade inte sina positioner kring Ipaden 

för att lättare kunna fokusera på bildskärmen. 

     Vid ett annat tillfälle där flera mindre grupper av barn byggde smålego och 

jovoplattor samtidigt blev det på liknande sätt tydligt hur pass ofta som barnen 

både kommunicerade verbalt samtidigt som man hade direkt ögonkontakt och 

använde olika gester omväxlande. Vissa av barnen ändrade hela tiden sin position 

där man kortare stunder leker på olika ställen och hela tiden förflyttar sig. Vissa 

barn leker på samma ställe men springer omväxlande iväg kortare stunder för att 

leka med sina legoobjekt. Vissa barn flyter bara runt och tittar på vad de andra gör 

och kommunicerar utan att själv egentligen bygga någonting. Den här blandning-

en av barn som leker både enskilt som i mindre grupper där vissa leker på fasta 

ställen medan andra mer flyter omkring och ändrar sina positioner (där kommuni-

kation sker löpande mellan olika individer både via tal och kroppsspråket) skapar 

en mycket dynamisk och föränderlig lekgemenskap med avseende på kommuni-

kation. 

     Vid ett ytterligare tillfälle när en grupp på 8st barn satt på golvet i en ring för 

att tillsammans lägga ett större pussel blev det tydligt att en stor del av kommuni-

kationen mellan barnen sker via kroppsspråket. Till en början var barnen lite av-

vaktande vem som skulle börja lägga och hur de skulle börja. Större pussel är en 

aktivitet som dels ställer barnen på vissa tankemässiga prov på hur man ska på 

enklast möjliga sätt systematisera pusselbitarna för att hitta vilka bitar som hör 

ihop. Dels är det också en aktivitet som visar barnen förmåga att samarbeta för att 

snabbare kunna lösa pusslet. Trots att pusslet var centrum för barnens uppmärk-

samhet så kunde en frekvent ögonkontakt observeras när barnen samarbetade där 

såväl mimik och olika gester användes i stor utsträckning i kombination med tal 

när barnen kommunicerade. 

 

 

Bidragande orsaker 

 

Utifrån min empiri har två möjliga bidragande orsaker observerats till varför detta 

fenomen uppstår.  

     Den första orsaken är att vid interaktion med surfplattan är det som händer på 

bildskärmen det centrala. För att deltagarna i lekgemenskapen ska kunna hänga 

med i vad som händer är alla i lekgemenskapen tvungna att koncentrera en stor 

del av sin uppmärksamhet på vad som händer på bildskärmen än vad som händer 

kring surfplattan. Om ett barn inte håller tillräcklig uppmärksamhet på bildskär-

men riskerar det barnet snart att tappa kontrollen över vad som händer och barnet 

får svårt att hänga med. När barnet märker att man inte hinner med att förstå vad 

som händer är risken stor att barnet till slut tappar intresset och till slut motivatio-

nen att fortsätta delta. Det som händer är att då händelserna på bildskärmen kräver 

en större del av barnens uppmärksamhet för att barnen ska hänga med i spelet, så 

hinner inte barnen med att kommunicera i samma utsträckning via kroppsspråket.  
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När barn ställs inför situationer där de måste dela på sin uppmärksamhet mot flera 

viktiga mål gör barnet en egen prioritering där man prioriterar bildskärmen och 

eventuellt pedagogen (om denne finns närvarande för handledning) framför att 

fokusera på sina vänner för kommunicering via kroppsspråk. Eftersom barnen 

fortfarande har samma behov i grunden att kommunicera så kompenserar barnen 

bortfallet av kroppsspråket med mer kommunikation via tal.  

     Den andra orsaken har sin grund i att de flesta pedagogiska applikationer som 

små barn använder ger dålig återkopplingen till barnet för att lösa olika problemsi-

tuationer. När barn hamnar i en situation där man kör fast och inte förstår hur man 

ska komma vidare krävs ofta mer verbal kommunikation (än vid problemsituatio-

ner med t.ex. smålego) för att tillräcklig överföring av kunskap ska ske som hjäl-

per barnet att förstå hur en problemsituation kan lösas. När barn interagerar med 

olika former av applikationer rör sig barnen i en virtuell värld där problem som 

uppstår kan vara av förhållandevis komplex natur för en 3-5 åring. När ett pro-

blem uppstår vid legobyggande kan en kompis fysiskt visa hur man ska bygga för 

att lösa ett problem med minimalt behov av verbal kommunikation. Även om man 

fysiskt kan visa hur man löser ett problem genom att navigera i menyer, knappar 

och olika programfunktioner så krävs oftast ändå betydligt mer stöd av verbal 

kommunikation för att barnet i fråga ska förstå de olika programfunktionerna som 

krävs för att lösa problemet. 

     I mina observationer finns några fall av problem som uppkom vid legobyggan-

de som barnen i samtliga fall löste snabbt och effektivt genom att praktiskt visa 

hur man ska bygga i kombination med några korta ordväxlingar. Enligt mina ob-

servationer så är det ytterst sällan det uppstår problemsituationer vid legobyggan-

de som barnen inte klarar lösa själva. 

     Vid ett tillfälle satt en flicka (som här kallas Gabrielle) och byggde med Jovop-

lattor då hon plötsligt frågade en pojke (som här kallas Stefan) om hur man byg-

ger en oktaeder (se bild nedan). Flickan hade börjat bygga men hade fastnat i sitt 

byggande. 

 

 
Bild 5. Oktaeder 

 

 

G: Ska den vara så här? 

S: Jaaa, få se… naaeej… ska jag bygga en åt dig så du ser? 

G: Ja. (Stefan samlade ihop en antal lösa plattor i tringelform och började 

visa Gabrielle hur man bygger på golvet). 

S: Först gör man så, sen så, sedan så, sen tar man en till sån och bygger 

ihop de två. 

G: Ja och sen kan man ju sätta ihop de så här. 



36 
 

Pojken hade här på ett mycket enkelt och effektivt sätt visat flickan fysiskt med 

händerna hur man bygger en oktaeder (se bild ovan) med minimal verbal kommu-

nikation.  

     Vid ett tillfälle råkade en flicka (som här kallas Lisa) av misstag komma åt 

home-knappen när hon satt och ritade på Ipaden. När hon av misstag kom åt 

home-knappen stängdes ritprogrammet ner och det enda som fanns var skrivbor-

det med alla ikoner. Flickan provade några ikoner där antingen fel program öpp-

nade sig eller så hände ingenting. Till slut ropade hon på en av sina vänner (som 

här kallas Astrid) för att få hjälp och sade: 

L: Oj då, Astrid… kan du hjälpa mig med en sak, 

A: Vad är det? 

L: Det går inte att rita. Min teckning försvann. 

A: Mmm men vad tänker du göra? Vill du använda den (och pekar på en 

ikon på skrivbordet)? 

L: Ja, jag tror det, 

A: Då trycker du där och sen där. Då får du upp där du väljer bok. Där kan 

du trycka så öppnas boken och sen kan du lägga i och spara saker där 

(Astrid förklarar medan hon bläddrar). Fast… det här är bara (Astrid 

bläddrade med sitt finger bland olika e-böcker för att hitta Lisas bok)… 

nej få se, där är din bok… sen trycker du där så kommer den menyn upp 

och där trycker du på knappen med plusset så kan du rita en ny bild. 

L: Okej, 

Därefter fortsatte Astrid att under en kort stund att även förklara för Lisa några 

funktioner kring hur man väljer färger och ritverktyg. I detta exempel kan man 

tydligt se behovet av verbal kommunikation där Astrid måste förklara för Lisa 

muntligt, samtidigt som hon visar med handen, för att hon ska förstå hur man gör 

och vad som händer vid olika meny och knapptryck. Genom att förstå vad som 

händer vid ett visst knapp eller menyval så förstår flickan också varför man behö-

ver välja en viss menyfunktion eller olika funktioner i en viss ordning.  

Denna förståelse blir svår att få utan att inte få någon som muntligen förklarar 

dessa samband. Även om många problem som uppkommer med surfplattan kan 

lösas snabbt så är det påfallande ofta som problem uppstår där barnen kör fast. 

Detta skapar ett behov där ofta en hög grad av verbal kommunikation krävs för att 

lösa olika problemsituationer vid interaktion med surfplattan. Detta fenomen kan 

delvis relateras till den problematik Annika Lantz-Andersson (Lantz-Andersson, 

2009) tar upp i sin avhandling där hon kommit fram till att många programvaror 

som används i utbildningssammanhang inte alls är så självinstruerande som de 

utges för att vara.  

 

Likheter som berör aspekten deltagande 
 

När det gäller deltagande finns också likheter oberoende av vilken artefakt barnen 

interagerade med. Ett barn observerades som vid vissa mellanrum lämnade lek-

gemenskapen för att en kort stund senare komma tillbaka. Ett annat barn som 

bygger smålego kan helt plötsligt lämna sitt byggprojekt för att titta vad en annan 

grupp barn gör för att sedan återvända till sitt legobyggande.  
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Samma sak hände även vid surfplattan där ett barn plötsligt lämnade lekgemen-

skapen för att se vad ett eller en grupp andra barn gjorde och sen återvända. Oav-

sett artefakt uppstår vid fri lek en flexibel rörlighet där barn rör sig mellan olika 

grupper för att se vad som är på gång i just den barngruppen. 

     Min fundering kring denna iakttagelse var vad orsaken till detta beteende är?  

När jag började läsa av barnens beteenden mer i detalj så finns det åtminstone två 

bidragande orsaker som skapar detta behov hos barn att regelbundet röra sig runt 

hos sina kompisar för att se vad de gör.  

     En orsak är att när barn har ledsnat på den aktivitet de deltar i så vill de göra 

något annat. Att barn börjar tappa intresse kan ta sig många uttryck både via 

kroppsspråket men också verbalt. Vid några tillfällen kunde barn observeras som 

via ett likgiltigt eller uttråkat ansiktsuttryck visar att aktiviteten inte längre är un-

derhållande. Vid något tillfälle fällde ett barn en tydlig suck och uppmärksamhe-

ten riktas allt mer på annat än den aktuella aktiviteten. När barn börjar tappa in-

tresset får det till följd att även motivationen att fortsätta aktiviteten försvinner.  

     En annan orsak handlar i grunden om barns nyfikenhet och behov av kommu-

nikation. Människans förmåga att söka respons från sin omgivning är en av grund-

förutsättningarna för barn att få förmågan till förståelse för sin omgivning och 

därmed kunskap om sin omvärld. Barns nyfikenhet är en av drivkrafterna till de-

ras sökande efter förståelse om sin omvärld. Nyckeln till förmåga till förståelse är 

kommunikation mellan individer, individen och den sociala miljön. Häri finns 

anledningen till barns starka behov av kommunikation. Kommunikation kräver 

någon form av språk via vilket kommunikation kan ske. Här finns en av förklar-

ingarna till varför man inom det sociokulturella synsättet anger språket som ett av 

människans viktigaste verktyg för utveckling och lärande hos barn (se avsnitt 

3.1.2; Björklund - Boistrup, 2004). Trots ett starkt intresse att fortsätta sin aktivitet 

finns tillfällen då ett barns uppmärksamhet riktas mot något som händer i en an-

nan del av rummet där barnet inte kan motstå frestelsen att gå dit för att se vad 

som händer. Barnet avbryter då sin aktivitet för att temporärt delta i den andra 

barngruppen för att sedan återvända till sin aktivitet. I dessa fall handlar det om 

barns naturliga nyfikenhet att få veta vad som händer och få ta del av händelser i 

den omgivande miljön. Orsaken till detta beteende ligger djupt rotat i människans 

nyfikenhet för sin omvärld och behovet av att kommunicera med sin omgivning. 

Det är genom denna kommunikation i den sociala miljön som barnet får förståelse 

och kunskap om vad, varför saker händer och hur olika händelser hänger ihop. 

Enligt Johan Asplunds teori om social responsivitet har barn en medfödd naturlig 

drivkraft som motiverar barnet att söka respons från andra individer och ge re-

spons på stimuli från sin omgivning. Detta är en grundläggande egenskap hos 

människan där kommunikationen med andra individer är central, speciellt för barn 

som genom denna interaktion får bekräftelse och acceptans som är viktig för barns 

utveckling och lärande (Asplund, 1987). 

     Barns beteende där motivation, men framförallt nyfikenheten att lära och be-

hovet av kommunikation, är en central del i barns utveckling och lärande stöds på 

flera punkter även utifrån det sociokulturella perspektivet (Björklund - Boistrup, 

2004; Wiktorsson, 2007). 

      

 



38 
 

Några korta exempel på observationer ges nedan. Vid ett tillfälle satt en av de 

äldre pojkarna och byggde smålego när hans uppmärksamhet fångades av några 

andra pojkar som tidigare byggt färdig sina legoobjekt som de nu sprang omkring 

och lekte med i en annan del av rummet. Efter en stund blev nyfikenheten för stor 

så pojken sprang bort för att se vad som händer hos den andra gruppen barn som 

lekte med sina legoobjekt. Efter några minuter återgick han till sitt byggande. Poj-

ken visade här tydligt att han avsåg fortsätta bygga med smålego men när ny-

fikenheten blev för stor för vad som hände i en annan del av rummet så blev han 

tvungen att gå dit för att få ta del av vad som hände där. 

     Likaså finns flera tillfällen när barn observerades som visade tydliga tecknen 

på att de började bli nöjda och ville göra något annat efter en lång stunds aktivt 

byggande med smålego eller jovoplattor. Det märktes tydligt hur barnen vid dessa 

tillfällen började mer och mer intressera sig för vad andra barn i närheten gjorde 

istället för det man själv höll på med.  

     När detta blev ointressant vändes barnens uppmärksamhet mot andra barn-

grupper i andra delar av rummet. Detta kunde observeras genom att barnen efter 

en stund lämnade sin lekgemenskap för att se vad barngrupper i andra delar av 

rummet gjorde. Detta visar tydlig att barnens intresse och motivation hade stor 

betydelse för deras deltagande. 

 

Skillnader som berör aspekten deltagande 
 

När det gäller deltagande som aspekt har endast en skillnad kunnat identifieras 

vilken i grunder berör vissa fysiska skillnader som finns mellan respektive arte-

fakt som påverkar barnens möjlighet till deltagande.      

     Vid observation har det framkommit att när barnen interagerat med surfplattan 

har det fungerat bra med upp till ca sex barn. När fler barn ansluter sig till lekge-

mensalen blir det svårt för vissa barn att se vad som sker på skärmen då det blir 

för trångt och alla inte får plats. För att kunna hänga med i vad som sker behöver 

alla barn kunna se bildskärmen samtidigt. De flesta barn vill också vara med och 

peka, visa, förklara och komma med förslag och idéer under spelets gång.  

Nedanstående bilder illustrerar skillnaden med avseende på plats runt Ipaden be-

roende på antal deltagare. Den första bilden visar en situation där sju barn plus en 

pedagog interagerar samtidigt runt en Ipad. Den andra bilden visar en situation där 

tre barn interagerar samtidigt runt en Ipad. 
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Bild 6. Situation där sju barn plus en pedagog interagerar samtidigt runt en Ipad 

källa: (inspelat material från mina observationer i aktuell fältstudie). 

 

 

 

 
 

Bild 7. Situation där tre barn interagerar samtidigt runt en Ipad källa: (inspelat 

material från mina observationer i aktuell fältstudie). 

 

Dessa fysiska begränsningar har inte kunnat observeras vid interaktion med små-

lego, jovoplattor eller pussel. När barn bygger smålego finns inga fysiska be-

gränsningar på samma sätt. När barn ansluter sig sprider man bara ut sig på golvet 

där man bygger på olika objekt. Barnen skapar en lekgemenskap oavsett om de 

bygger på ett eget objekt eller om man bygger tillsammans med någon annan där 

alla närvarande deltar.  
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Lekgemenskapen kan på detta sätt svälla och bli ganska stor där barnen hela tiden 

frågar, visar, pekar, ger varandra förslag och idéer på hur man kan bygga, samti-

digt som man bygger på sitt eget objekt. På detta sätt binds lekgemenskapen 

samman även om barnen sprider ut sig på en större golvyta och bygger både olika 

byggsystem (smålego eller jovoplattor) såväl som byggobjekt. Bilden nedan visar 

en situation när barn bygger smålego där tio barn spridit ut sig på en större yta när 

de leker i olika mindre grupper. 

 

 

 

 
 

Bild 8. Tio barn som bygger smålego och jovoplattor källa: (inspelat material 

från mina observationer i aktuell fältstudie). 

 

Likheter som berör aspekten samarbete 
 

Vid observationer med avseende på aspekten samarbete finns främst tre typer av 

situationer där det kunnat konstateras att samarbete sker. De likheter som observe-

rats är att samarbete sker vid alla tre situationerna vid interaktion med samtliga 

artefakter. Dessa situationer är problemlösnings, utforskande och skapande situa-

tioner.  

     För surfplattan är inte bara faktorer som kunskapsnivåer, intressen och avsikter 

viktig för vilken typ av samarbete som sker utan är också beroende av vilken typ 

av program som barnen använder. Använder man ett ritprogram tenderar samarbe-

te mer kretsa kring att ge tips, idéer om utformning och design av t.ex. en teck-

ning. Samarbete vid problemlösning kan antingen ske om man fastnat i ett pro-

gram och inte kommer vidare eller att man spelar olika pedagogiska applikationer 

som kräver en del tankearbete för att lösa uppgifter.  
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Utforskande kan antingen ske planlöst där man inte spelar utan man klickar sig 

omkring i programmiljön för att lära sig hur programmet fungerar. Eller så kan 

samarbete ske i samband med experimenterande kring ett specifikt fenomen eller 

utforskande av en specifik del av ett program där man avser att nå ett visst mål.  

     När det gäller smålego är typen av samarbete som uppstår beroende av faktorer 

som barnens kunskapsnivåer, intressen och avsikten med en viss aktivitet eller 

uppgift. Kunskapsnivån har betydelse så till vida att t.ex. yngre barn med mindre 

erfarenhet oftare stöter på problem och behöver därför mer hjälp med samarbete 

kring problemlösning.  

     Det fanns en yngre pojke som periodvis envetet frågade några av de äldre poj-

karna om hjälp med att bygga. Efter ett tag uppfattade jag att de äldre pojkarna 

började lessna på hans ständiga frågande och börjande ignorera den yngre pojken 

då han blev för efterhängsen. Inte alltid men ofta är det så att barn som ligger på 

ungefär samma utvecklingsnivå väljer att samarbeta då den respons som barnet får 

ligger på samma kunskapsnivå. När barnen byggde smålego kunde vid flera till-

fällen observeras hur barnen grupperade sig med ungefär jämnåriga när de samar-

betade. Intresset hos enskilda individer har betydelse då vissa barn är intresserade 

av att samarbeta för att experimentera och utforska medan andra vill samarbeta för 

att skapa ett objekt utifrån ett estetiskt perspektiv. Beroende på vilka faktorer som 

styr uppstår olika typer av samarbeten och här ges ett par korta exempel från mina 

iakttagelser. 

     Ett bra exempel som handlar om en skapande situation är när två ungefär 

jämnåriga pojkar byggde olika små legofordon som man tillsammans byggde och 

sen lekte med. Allt eftersom pojkarna byggde olika bilar, hus och små figurer bör-

jade man även skapa ett litet samhälle med sina legoobjekt. Sedan började man 

aktivt leka med sina legofigurer och låtsades att man bodde i det lilla legosamhäl-

let där man antog olika roller. I detta exempel finns fler av de tidigare nämnda 

faktorer med som att pojkarna är ungefär jämngamla och ligger på ungefär samma 

utvecklingsnivå. Man har samma intresse av att skapa, d.v.s. bygga och leka med 

legoobjekt där man även skapar ett litet legosamhälle. Avsikten är dels att både 

bygga för att skapa olika legoobjekt (och ett legosamhälle) men dels också att 

aktivt leka med legofigurerna där pojkarna låtsas ta olika roller. Dessa olika fakto-

rer bidrar tillsammans att dessa två pojkar samarbetade kring sitt legobyggande i 

över en timme utan att tappa intresse och motivation. 

     En annan situation som iakttogs där inslag av både skapande och utforskande 

finns handlar om en pojke och en flicka som tidigare hade byggt var sin bollfor-

mad figur bestående av bara femkantiga jovoplattor (se bild nedan, inom geome-

trin kallas den dodecahedron). De kom plötsligt på att man kunde låta en platta på 

objektet vara öppen och bara sitta fast på en sida så den fungerade som en lucka. 

Då kunde man använda objektet som en behållare som man kunde fylla med små-

lego. Pojken och flickan hade tidigare både arbetat enskilt men också samarbetat 

när de byggde sina bollformade objekt.  
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Bild 9, Dodecahedron 

 

 

Under byggfasen handlar det ur samarbetsperspektivet om samarbete kring ska-

pande. När de sen diskuterar och funderar kring om och i så fall vad kan man an-

vända objekten till så handlar detta ur samarbetsperspektivet om samarbete kring 

utforskande. Utforskande sker genom att barnen först diskuterar idéer och förslag 

för att sedan komma fram med olika hypoteser som man sedan testar. 

 

Skillnader som berör aspekten samarbete 
 

Det enda som observerats som skiljer sig mellan artefakterna utifrån ett samar-

betsperspektiv berör situationer när något händer vid interaktionen med surfplat-

tan där barnen fastnar och inte kommer vidare. När det gäller surfplattan klarar 

barnen av att lösa vissa problemsituationer på egen hand genom att samarbeta.  

     Men det uppstår regelbundet tillfällen när barnen inte lyckas lösa problemsi-

tuationer då hjälp behövs från en pedagog. I dessa fall har barnens samarbete inte 

räckt till för att lösa situationen. Vid legobyggande så har mycket få problemsitua-

tioner uppstått överhuvudtaget. I de få fall där problem uppstått har barnen i samt-

liga fall löst situationen själva genom samarbete.  

     Det finns här en tydlig skillnad, då det vid interaktion med surfplattan uppstår 

regelbundna problemsituationer då barnen behöver hjälp då de fastnat och inte 

kommer vidare. Dessa situationer har inte uppstått vid lek med smålego eller jo-

voplattor då barnen i samtliga fall själva löste alla problem själva.  

 

Likheter som berör aspekten Motivation 
 

Om man bortser från den interaktiva aspekten som datorprogram har (som inte 

finns på samma sätt hos traditionella leksaker) och bara ser till barnets lust att 

skapa så finns likheter mellan Surfplattan och traditionella leksaker.  

     Inga skillnader har kunnat observeras när det gäller barns lust och intresse av 

att genom kreativt skapande bygga en bil, ett hus med lego, en geometrisk figur 

med jovoplattor, rita en bild, skapa en egen saga med bilder, text och tal i surfplat-

tan. Oavsett om barnen gjorde en egen saga med surfplattan eller bygger ett flyg-

plan med smålego så känns skapandet värdefullt och har mening för individen 

vilket har en viktig betydelse för barnens motivation. 

     Genom att detta skapande ofta sker i grupp, där barn lär av varandra i det so-

ciala samspelet, har detta en motivationshöjande effekt.  
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Denna interaktion mellan barnen är mycket viktig för deras utveckling och bottnar 

i människans medfödda sociala responsivitet enligt Asplunds teori (Asplund, 

1987).  Hannaford skriver i sin forskning bl.a. att när barn lär sig saker aktiveras 

hjärnan och om den nya kunskapen känns värdefull och har mening för barnet så 

ökar detta motivationen hos barnet (Hannaford, 1997).  

     Ur det sociokulturella perspektivet bygger barns utveckling och lärande på 

aktivt deltagande där barnet genom att konstruera och utforska vinner ny kunskap. 

Här är det den aktiva processen, den konkreta handlingen, konstruktionen av ny 

kunskap, utforska och interagera med den omgivande miljön som tillsammans 

utgör viktiga förutsättningar för utveckling (Björklund - Boistrup, 2004; Wiktors-

son, 2007).  

     Ur ett existentiellt fenomenologiskt tänkande är det barnens upplevelser genom 

förnimmelser av sin omgivning, tillsammans med tidigare erfarenheter, utifrån 

vilka barnen undersöker sin omgivande värld. Barnens skapande uppstår genom 

deras aktiva deltagande och ur barnens upplevelse föds meningsskapande där ak-

tiviteten blir värdefull för det enskilda barnet. Ur meningskapande kommer för-

ståelse vilket i förlängningen genererar kunskap. Inom den existentialistiska fe-

nomenologin är existensen av individens kroppsliga subjekt, i kombination med 

en personlig kontext, en förutsättning för att upplevelse genom förnimmelse kan 

uppstå. Meningskapande föds i upplevelsen genom vilken utveckling och lärande 

sker (Fredlund, 1996; Matthews, 2002). 

     Detta gör att aktiviteten känns meningsfull för barnet och barnet får genom det 

fria skapandet även ett visst mått av kontroll över sitt lärande att bestämma vad 

och hur man ska göra. Känslan av att känna kontroll är en motivationshöjande 

faktor som gör att när barn skapar eget material så har man ett visst mått av egen-

kontroll över vad och hur man ska skapa sina alster. Gärdenfors beskriver i sin 

forskning att förståelsen och känna kontroll över sitt lärande hänger ihop. Han 

menar att när barn förstår skeenden och orsakssamband skapas positiva känslor 

när barnet förstår värdet av att lära. När barnet i lärsituationen genom sin förståel-

se inser hur man ska gå till väga för att lösa problem och nå sitt mål känner barnet 

en nöjdhet och stolthet. Denna glädje i att lära och förstå skapar en stark motiva-

tion att lära mer. Egenkontrollen ger tillsammans med förståelsen barnet en möj-

lighet att uppfatta hur lärandet ska gå till där barnet ser att målet ligger inom räck-

håll för barnet att nå (Gärdenfors, 2010). 

 

Skillnader som berör aspekten Motivation 
 

Det finns en observation som från början inte var en självklar skillnad att upp-

täcka men som efter en del funderingar, kring vad som egentligen skapar intresse 

och klarar att hålla barnens motivation uppe, framträdde ganska tydligt. Det jag 

insåg är att surfplattor och datorer har en egenskap som är viktig utifrån en ut-

vecklings och lärandeperspektiv där inte alltid vidden av hur stor denna påverkan 

har, på barns utveckling, är så uppenbar. Denna egenskap handlar om interaktivi-

tet. Det som skiljer de flesta traditionella leksaker mot surfplattan som relaterar 

till motivation och koncentration hos barn är den interaktivitet som surfplattan har 

som inte vanliga leksaker har på samma sätt.  
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Med detta menas att oavsett vilket program barn använder när de interagerar med 

surfplattan så sker en tvåvägs kommunikation där varje val som ett barn gör ge-

nom att trycka på en knapp, meny eller ikon ger någon form av direkt respons. 

Det ligger i ett datorprograms natur att utföra olika instruktioner beroende på vad 

användaren av en produkt gör. Med den tekniska utvecklingen utvecklas applika-

tioner med allt mer avancerad interaktivitet. Denna utveckling gäller även applika-

tioner riktade till förskolebarn såväl som andra målgrupper i samhället. Denna 

interaktivitet förstärker barns intresse och motivation att fortsätta använda pro-

grammet. Barnen motiveras av att de dels vill fortsätta använda programmet för 

att rita fler bilder (om det är ett ritprogram) och dels utforska programmet i sig hur 

det fungerar (hur man hittar i menyer, vad som händer om man trycker på en viss 

knapp eller väljer ett alternativ i en meny).  

     Ett exempel från mina observationer är när en grupp barn interagerade med en 

mat applikation där barnen kunde komponera en egen maträtt, välja dryck, tillbe-

hör och betala i kassan för maten. I detta fall sker en intensiv interaktion mellan 

barnen och applikationen där ett stort antal val behöver göras i olika menyer. Var-

je gång ett barn väljer en ingrediens till sin maträtt, väljer redskap och ska betala 

så sker en tvåvägskommunikation där applikationen ger respons på varje enskilt 

menyval eller knapptryck. Denna interaktivitet finns inte hos traditionella leksaker 

på samma sätt vilket skapar en ganska tydlig skillnad mellan respektive artefakt. 

Interaktiviteten har utan tvekan en stark påverkan att skapa intresse hos barn att 

vilja interagera med programmet. Allt barnet gör genererar en respons och en upp-

levelse som få traditionella leksaker kan erbjuda. Det är själva responsen som da-

torprogrammet ger barnet som skapar en stark drivkraft hos barnet att vilja fortsät-

ta använda programmet. Barnet ser en mening och ett mål med aktiviteten vilket 

påverkar barnets motivation att fortsätta. Här ges tre korta referenser till tidigare 

nämnda forskare vars teorier och forskning till viss del stöder mitt resonemang.  

     Först Asplunds teori om människans medfödda sociala responsivitet där barn 

aktivt söker stimuli att ge respons på. Barnets naturliga driv att ta och ge respons 

från såväl människor och artefakter gör att även interaktiva applikationer attrahe-

rar barn i hög grad. Sedan finns Hannaford som i sin forskning tar upp den moti-

vationshöjande effekt som skapas genom att den kunskap barnet erhåller känns 

värdefull och har mening. Kombinerar man Hannafords forskning med det Gär-

denfors tar upp i sin forskning om hur viktigt det är för barnet att ha en känsla av 

viss egenkontroll över sitt lärande, får interaktiviteten som faktor (för barns moti-

vation) en djupare betydelse.  

     Med detta menas att genom den interaktion som surfplattan har att erbjuda 

skapas en tvåvägskommunikation där barnet har ett visst mått av egen kontroll 

över vad och hur man vill spela eller arbeta i en applikation. Genom egenkontrol-

len kan barnet i viss mån påverka vad och hur man ska lära sig vilket dels förstär-

ker barnets benägenhet att se den nya kunskapen som värdefull men ökar dels 

också motivationen att vilja lära mer (Asplund, 1987; Hannaford, 1997; Gärden-

fors, 2010).   
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Likheter som berör aspekten kunskap 
 

Med avseende på kunskap finns likheter så till vida att barnen i sitt lärande ut-

vecklar kunskaper av samtliga kunskapsformer både vid interaktion med surfplat-

ta, smålego och jovoplattor. Här menas då att vid interaktion oavsett artefakt så 

utvecklar barn både faktakunskaper, förståelsekunskaper, färdigheter och förtro-

genhetskunskaper. När barnen utvecklar olika kunskaper spelar det sociala sam-

spelet stor roll genom att barn lär och utvecklar vid interaktion med varandra. I 

den sociala miljön inhämtar barn kunskap både genom individuella och sociala 

processer som samverkar och skapar förståelse hos barnet Björklund - Boistrup, 

2004; Wiktorsson, 2007). I mina observationer har jag kunnat identifiera exempel 

på samtliga kunskapstyper oavsett artefakt. 

     Faktakunskaper handlar om kvantitativ information där barnen ser om något 

finns eller inte finns, kan räkna antal eller se hur något ser ut. När en grupp barn 

spelade en applikation där de vid ett tillfälle lagade i ordning en hamburgermåltid 

där de komponerade själv vilka ingredienser de ville ha, de väljer dryck och man 

betalar för maten i en kassa. Här finns en rad olika faktakunskaper om vilka in-

gredienser som finns, hur de ser ut, vad maträtter kostar m.m. Vid legobyggande 

finns faktakunskaper i form av vilka olika typer av byggklossar som finns, olika 

förhållanden mellan byggprojekt t.ex. när det gäller storlek, färg, form, antal.  

     Förståelsekunskapen handlar om, relaterat till föregående exempel med mat-

applikationen, att barnet förstår meningen med att blanda ingredienser och uppfat-

tar innebörden av hela processen med att komponera en komplett måltid, tillag-

ningsprocessen, servera och betala.    

     Här ges en kort återkoppling till vad Peter Gärdenfors skrivit om i sin forsk-

ning att ett datorprogram endast presenterar färdiga svar eller fakta och inte för-

mågan till förståelse. Det är inte surfplattan eller applikationen i sig som har bety-

delse för lärandet utan betydelsen ligger i att den information barnen ständigt får 

via IT-verktyget sätts in i ett sammanhang. Detta förenklar för barnen att forma 

information till meningsfull kunskap vilket stärker barnets förmåga till förståelse-

kunskap (Gärdenfors, 2010). 

     Vid legobyggande är förståelsekunskapen viktig där barnet t.ex. kan förstå var-

för en viss konstruktion är starkare är en annan (inte bara acceptera att en viss 

konstruktion är starkare utan att förstå varför). Detta handlar om att förstå sam-

bandet mellan orsak och verkan.  

     Genom att förstå orsakssamband får barnet lättare att förstå meningen med 

varför man bygger eller agerar på olika sätt i olika situationer. Vid pusselläggande 

har förståelsekunskapen betydelse genom att ge barnet en förståelse om varför 

man organiserar och systematiserar sitt arbete. Barnet förstår att det går snabbare 

och enklare att nå en lösning på ett problem eller en uppgift genom att på något 

sätt organisera sitt arbete och genom samarbete systematiskt jobba sig fram till en 

lösning. Vid pusselläggande kan barnen välja olika metoder för att identifiera vil-

ka pusselbitar som hör ihop och ibland förstår barnen även att man kan kombinera 

dessa metoder vilket förenklar identifieringsarbetet. Ibland går barnen efter pus-

selbitarnas färger och ibland använder man pusslets motiv där de tittar på olika 

detaljer i motivet för att para ihop olika bitar.  
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Vissa barn försöker para ihop bitar genom att bara gå efter pusselbitarnas form. 

Förståelsekunskapen hos barnen avgör här vilka metoder barnen väljer att använ-

da och hur de eventuellt kombinerar dessa metoder. Förståelsen hos barnen speg-

lar också hur de samarbetar t.ex. om en grupp på åtta barn arbetar gemensamt hela 

tiden med samma pusselbitar eller om de delar upp sig och arbetar i mindre grup-

per på olika delar av pusslet. 

     Färdigheter kan, om vi även här utgår ifrån mat-appen från tidigare exempel, 

handla om tankemässiga färdigheter där barnen får träning i tankemässiga räkne-

operationer när barnen räknar pengar för att betala maten i spelet. Men också fär-

digheten att hantera surfplattan i sig där barnet tränar motoriken i fingrar och hän-

der. Det kunde observeras en tydlig skillnad mellan olika individers vana att han-

tera bildskärmen på surfplattan. Denna vana blir med tiden en färdighet som bar-

nen kommer att lära sig utantill genom användandet av surfplattan. Vid legobyg-

gande noterades i mina observationer att även motoriken är en färdighet som ut-

vecklas. Det fanns en klar skillnad mellan olika individer i hur fingerfärdig man är 

i sitt byggande. Detta är en färdighet som barn lär sig i sitt byggande där de tränar 

sin fingermotorik.  

     Förtrogenhetskunskap finns av så många olika typer och några exempel som 

noterades i mina observationer är t.ex. hur barn genom erfarenhet lär sig var de 

ska hitta olika menyer i en applikation. Barnen förväntar sig att hitta en viss meny 

på samma ställe i en applikation som i en annan. För barnet blir denna kunskap en 

underförstådd bakomliggande kunskap om var man hittar menyer, knappar eller 

andra funktioner i en viss typ av applikation. När det gäller lego finns förtrogen-

hetskunskapen i olika former. Barn lär genom erfarenhet hur man ska bygga i oli-

ka situationer för att få viss funktionalitet. Barnen gör sedan olika bedömningar i 

huruvida dessa tidigare byggkunskaper kan överföras till nya situationer.  

Barnet följer sin känsla och testar en viss konstruktion där den ofta visar sig fun-

gera. Barn lär sig också att upptäcka mönster där de lär sig hur de ska och inte ska 

bygga för få viss funktionalitet. Barnet får helt enkelt en viss bakgrundskunskap 

genom erfarenhet om hur man ska bygga i olika situationer för att uppnå sitt mål. 

 

Skillnader som berör aspekten kunskap 
 

Utifrån ett kunskapsperspektiv observerades tre olika typer av skillnader. Det för-

sta området berör hur barnen klarar hantera problemsituationer utifrån vilka krav 

som ställs på individen på förmåga till förståelse och erfarenhet för att lösa en 

problemsituation utan att fastna och inte komma vidare. Det andra området berör 

skillnader i hur olika individer klarar av processen med att registrera, tolka, sålla, 

värdera information som presenteras på bildskärmen eller i aktiviteten. Denna 

process möjliggör förmågan till förståelse hos barnet. Det tredje området berör 

skillnader via vilka sinnesintryck som genererar kunskap hos barnen. Barn får 

intryck och upplevelser via olika sinnen beroende på aktivitetsform ur vilka ny 

kunskap genereras. 
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Hantering av problemsituationer 

 

Vid interaktivitet med surfplattan kunde observeras att det var främst två typer av 

problem som barnen stötte på. En typ berör problem som uppstår i den pedagogis-

ka applikationen, d.v.s. i själva spelmiljön, och den andra typen är problem relate-

rade till bristande funktion i andra delar av datorns programvara. Problem i själva 

applikationen kan t.ex. vara när ett barn inte hittar knappen för att aktivera rader-

funktionen för att sudda, att det inte går att aktivera rätt färg från en färgskala, 

barnet hittar inte rätt meny eller knappalternativ.  

Problem som rör övrig funktionalitet kan exempelvis vara dokument eller foton 

som inte sparas ner korrekt, ljud eller kamera funktionalitet som inte fungerar, 

utskriftsproblematik, program som inte öppnas eller som hänger sig. Två korta 

exempel på problemsituationer som noterades ges nedan. 

     Exempel på ett problem som berör datorns övriga funktionalitet var när det vid 

ett tillfälle inte gick att hitta var surfplattan sparade ner foton som man precis tagit 

med kameran. De foton man tagit gick inte att hitta i den mapp där alla foton au-

tomatiskt ska sparas ner. Pedagogen löste dock situationen. 

     Ett annat problem uppstod när barnen skulle använda en funktion i ett ritpro-

gram för att möjliggöra val av färgkulör genom att röra fingret över ett färgspekt-

rum. Genom att röra fingret över färgspektra ser man på en färgmarkör hur olika 

färger framträder varefter man rör fingret. När man lyfter fingret får man den färg 

som färgmarkören visar. Men i detta fall fungerade inte denna funktion när barnen 

skulle välja färg på färgspektra. När barnet lyfte fingret till rit ytan så hände inget. 

Efter lite trixande så löste pedagogen problemet. Men båda situationerna visade 

tydligt att komplicerade problem ibland uppstår som barnen själva kunskapsmäs-

sigt inte klarar av. 

     Kunskapsrelaterade problem vid interaktion med smålego var mycket få över-

lag som kunde observeras. Detta gäller allra helst problemsituationer då något 

barn hamnar i en problemsituation där man har svårt att komma vidare. Ett exem-

pel är då en av de yngre pojkarna vid ett antal gånger frågade några av de äldre 

pojkarna om hjälp med att bygga hans legobil. Jag lyckades inte uttyda från min 

empiri exakt vad problemet bestod i på grund av hög ljudnivå på den aktuella in-

spelningen. Men efter en stund hjälpte en annan pojke honom och problemet var 

löst. Vid några tillfällen iakttogs situationer där enskilda barn fick problem när de 

byggde jovoplattor. I samtliga fall löstes problemet när en kamrat hjälpte till som 

hade rätt kunskap. Inte i något fall kunde en problemsituation noteras vid byggan-

de av smålego eller jovoplattor som krävde hjälp från en pedagog. 

     När det gäller problem i applikationen, d.v.s. själva spelmiljön så löste barnen 

dessa problemsituationer på egen hand i de flesta fall. När det gäller problem i 

datorns övriga funktionalitet hade barnen svårare att hitta en lösning och blev i de 

flesta fall tvungna att be om hjälp från en pedagog.  

     Utifrån mina observationer kan man konkret säga att när problem uppstår vid 

interaktion med surfplattan finns ett större behov av handledning och stöd från en 

pedagog för att lösa problemsituationer än det gör när det gäller smålego, jovop-

lattor och pussel (ur ett kunskapsperspektiv). En bidragande orsak till denna skill-

nad är att vissa av de problem som uppstår i datorprogrammets virtuella värld är 

av komplex natur och är mycket svåra för förskolebarn att bemästra.  
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Den hjälp som finns inbyggd i många applikationer (i syfte att ge användaren 

feedback och göra programmet självinstruerande) är inte anpassad för användning 

av så pass små barn. 

 

 

Skillnader i hur barn förmår hinna med att tolka och tillgodogöra sig infor-

mation beroende på artefakt. 

 

Även om likheter finns där barn utvecklar olika kunskapstyper oavsett artefakt så 

finns en viktig skillnad som berör förståelsekunskapen. I mina observationer har 

jag fått uppfattningen om att vissa barn har svårare att hinna med att förstå vad 

som händer vid interaktion med surfplattan än när interaktion sker med traditio-

nella leksaker.  

     Denna problematik handlar om att vissa barn tankemässigt inte hinner med att 

läsa av och behandla den mängd information som hela tiden presenteras på surf-

plattans bildskärm. Detta gör det svårt för vissa barn att skapa en förståelse för 

vad som händer och kunna hänga med. När ett barn känner att de inte hinner med 

att tillgodogöra sig viktig information som försvagar deras förmåga till förståelse 

tappar barnet i förlängningen intresset och därmed också motivationen för fortsatt 

aktivitet. När barn tillgodogör sig information behöver en förädlingsprocess ske 

som formar denna information till meningsfull kunskap. Denna förädlingsprocess 

möjliggör förmågan till förståelse där barn genom sin förståelse får ny kunskap.  

     Den skillnad som finns här är att när information presenteras på surfplattan 

ställs högre krav på barnens förmåga att hinna med att registrera, värdera, sålla 

och tolka information än när det gäller interaktion med smålego, jovoplattor och 

pussel . Information på en bildskärm tenderar att snabbt förändras och består av 

olika sorts information. För att inte missa information måste barnet fokusera 

mycket på bildskärmen. Kombinationen av stora mängder information, av flera 

olika typer som i snabb takt hela tiden förändras är svår för en del barn att bemäst-

ra. Vid legobyggande eller pusselläggande finns också mycket information för 

barnen att läsa av, men barnet har bättre möjligheter att hinna med att registrera, 

värdera, sålla och tolka information. Barnet kan lättare styra när och i vilken takt 

denna process ska ske och kan på detta sätt, på egna villkor, lättare skapa en för-

ståelse. 

 

 

Skillnader via vilka sinnesintryck barn får kunskap beroende på artefakt 

 

En ytterligare skillnad som observerats berör med vilka sinnen barn får intryck 

genom sin interaktion med respektive artefakt. Genom olika sinnen får barn in-

tryck och upplevelser från olika aktiviteter. Genom dessa upplevelser genereras 

utifrån ett kunskapsperspektiv olika typer av kunskap. Vid interaktion med surf-

plattan sker aktiviteten i en virtuell värld där sinnen som syn och hörsel är de mest 

centrala via vilka barn får information. De flesta pedagogiska applikationer anpas-

sade för barn i förskoleåldern är tvådimensionella och när det gäller konstruk-

tionsspel är spelen ofta mycket enkla med begränsade valmöjligheter för barnet att 

kombinera t.ex. byggklossar i olika kombinationer.  



49 
 

Skillnaden mellan de valmöjligheter som finns i spelapplikationer och de valmöj-

ligheter som finns i verkligheten är påtagliga. I datorspelets värld begränsas bar-

nens valmöjligheter av de val som finns inlagda av spelapplikationens utvecklare. 

Vid legobyggande är det barnens egen fantasi som sätter gränser för vilka kombi-

nationer som går att göra med byggklossarna. Traditionella leksaker har den fy-

siska dimensionen som inte datorprogrammets virtuella värld kan erbjuda. Med 

detta menas att när barn bygger, t.ex. smålego, i verkligheten får barnet intryck 

från både syn och känsel på ett sätt som inte en spelmiljö kan erbjuda på samma 

sätt.      

     Barnen kan se sitt byggobjekt ur ett 3D perspektiv ur olika vinklar och kan 

känna och testa hur välbyggt ett objekt blivit i varje givet ögonblick med sina 

fingrar. Om ett barn byggt en bro eller en bil kan barnet testa med handen hur 

mycket kraft som behövs för att bron eller bilen ska gå sönder. Metodiskt kan 

barnet testa att sammanfoga byggklossarna på olika sätt för att testa sig fram till 

hur man ska bygga för att bron eller bilen ska bli så hållbar eller stabil som möj-

ligt. Även om alla de kombinationer, som teoretiskt är möjliga att sammanfoga 

olika legobitar, skulle finnas i ett legospel så kan inte datorprogrammets virtuella 

värld ersätta de intryck som fysisk beröring ger när barnet metodiskt bygger och 

utformar objekt med sina händer. Barn får erfarenhet och förståelse genom fysisk 

interaktion, bl.a. sinnesintryck via känsel och synintryck i 3D, som genererar en 

kunskap som inte en virtuell miljö kan erbjuda på samma sätt. 

 

5.2.2 Skillnader mellan fria och styrda aktiviteter vid in-

teraktion med surfplatta 
 

Det var från början inte tänkt att observationer från styrda aktiviteter skulle pre-

senteras separat under egen rubrik.  

     Jämrörelsen var från början tänkt att ske på en mer generell nivå mellan re-

spektive artefakter utan någon hänsyn till typ av aktivitet. Under fältstudien kom 

jag till insikten om att styrda aktiviteter utgör en stor del av barnens tid vid surf-

plattan. Anledningen är att inom förskolan arbetar man mycket med olika teman 

och med olika projekt som utgör en viktig del i den pedagogiska verksamheten för 

ge barnen en allsidig kunskap om sin omvärld. I detta arbete är surfplattan ett 

mycket användbart verktyg som på olika sätt kompletterar traditionella hjälpme-

del. När barnen arbetar i sina projekt och med olika teman där man tar surfplattan 

till hjälp så är oftast arbetet styrt eftersom det finns ett behov av handledning från 

pedagoger som visar, förklarar, stödjer och uppmuntrat barnen i sitt arbete. Efter-

som surfplattan används i så pass stor utsträckning vid styrda aktiviteter är detta 

en faktor som blev svår att bortse från i min analys. Anledningen till detta är att 

intressanta skillnader mellan styrd och fri aktivitet kunde noteras i mina observa-

tioner. Styrd aktivitet påverkar hur barn interagerar med surfplattan på ett annat 

sätt än som sker vid fri aktivitet. I detta avsnitt presenteras därför några skillnader 

som kunde observeras vid styrd aktivitet men som inte kunde noteras vid fria ak-

tiviteter. Dessa skillnader berör tre aspekter kommunikation, samarbete och delta-

gande. 
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Kommunikation 
 

I avsnitt 5.2.1 beskrevs den observation som påvisar en förskjutning av i vilken 

utsträckning barn kommunicerar via tal eller kroppsspråk beroende på vilken arte-

fakt barnen interagerar med. Det som observerades är en skillnad där verbal 

kommunikation tenderar att öka vid interaktion med surfplattan samtidigt som 

behovet av kommunikation via kroppsspråket minskar. Vid interaktion med små-

lego eller jovoplattor sker det omvända. Detta fenomen hänger ihop med att bar-

nen i högre grad måste rikta uppmärksamheten på bildskärmen, istället för sina 

kompisar, för att hinna uppfatta all information. Fenomenet hänger även ihop med 

att problemsituationer där barnen kör fast och inte kommer vidare tenderar att 

uppstå oftare vid interaktion med surfplattan än smålego eller jovoplattor.  

Dessa situationer skapar ett ökat behov verbal kommunikation för att barnen dels 

ska hinna uppfatta och förstå information som i snabbt takt presenteras på bild-

skärmen och dels ska lyckas lösa olika problem för att inte fastna i sitt arbete.  

     Några dagar senare observerades en grupp barn som deltog i en styrd verksam-

het med en Ipad och här iakttogs ett identiskt fenomen som tidigare. Det intressan-

ta är att fenomenet framrädde tydligare denna gång än vid den tidigare observa-

tionen. Vid den tidigare observationen var fenomenet inte uppenbart till en början 

utan det tog ett tag innan mönstret i barnens beteende framträdde.  

     När man jämför styrda respektive fria aktiviteter vid interaktion med surfplat-

tan tenderar barnen kommunicera mindre via kroppsspråket vid styrda aktiviteter 

jämfört med när de deltar i fria aktiviteter. Behovet att kommunicera via respekti-

ve kommunikationssätt verkar förändras beroende på vilken typ av aktivitet bar-

nen deltar i. Vid styrd aktivitet behöver barnen förutom bildskärmen även kon-

centrera sig på pedagogen som tillhandahåller viktig information och visar hur 

man ska göra. Styrda aktiviteter handlar ofta om att barnen antingen ska göra helt 

nya uppgifter där barnen inte har några förkunskaper eller bekanta uppgifter men 

där de har bristfällig kunskap för att klara uppgiften. Barnen behöver därför rikta 

sin uppmärksamhet mot pedagogen för att få den information som behövs för att 

klara uppgiften. Här blir pedagogen och bildskärmen det som barnen fokuserar på 

vilket begränsar barnens möjlighet att hinna med kommunikation via kroppssprå-

ket. När barnen inte hinner med att kommunicera via kroppsspråket kompenserar 

de detta med mer kommunikation via tal, för behovet att kommunicera är fortfa-

rande lika stort. Språket är ett av människans viktigaste verktyg när det gäller 

kunskapsöverföring mellan individer vilket också påtalats av flera kända forskare 

inom det sociokulturella området (Björklund - Boistrup, 2004; Wiktorsson, 2007). 

     Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån mina observationer så är det inte bara 

valet av artefakt som påverkar barns sätt att kommunicera utan även valet av akti-

vitetsform påverkar i minst lika hög grad (om inte mer) barns sätt att kommunice-

ra i den sociala miljön. 
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Samarbete 
 

En annan skillnad som observerades mellan styrd och fri aktivitet med surfplattan 

berör vilken typ av samarbete som uppstår vid respektive aktivitetstyp. Skillnaden 

ligger i att vid styrd aktivitet sker samarbete till övervägande delen i samband 

med skapande situationer. Vid fri aktivitet sker å andra sidan samarbete både vid 

problemlösning, utforskande och skapande situationer. 

     En bidragande orsak till denna skillnad beror på att problemlösning är något 

som oftast uppstår när barnen fastnar och inte kommer vidare i sitt arbete. Detta 

verkar gälla oavsett om problemet uppstår p.g.a. ett programfel eller om proble-

met beror på att barnen stött på en svår uppgift som inte låter sig lösas så lätt. 

Även om arbetet kring ett tema kan innebära en hel del problemlösning innan bar-

nen är färdig med sin uppgift så är problemlösningen i sig oftast inte det primära 

vid styrd aktivitet. Det primära är att barnen ska använda sin kreativitet och skapa 

t.ex. en saga, e-bok, något kreativ kring ett tema som rymden eller dinosaurier 

och samtidigt lära sig hur man genomför uppgiften. Uppstår ett problem så försö-

ker pedagogen lösa detta så snabbt som möjligt så barnen kan återgå till uppgiften 

eftersom tiden vid styrd aktivitet oftast är begränsad. 

     Utforskande om surfplattan och ingående applikationer är inte heller en primär 

uppgift vid styrda aktiviteter. Utforskande som uppgift kring olika teman före-

kommer däremot där barnen använder surfplattan som hjälpmedel. Vid detta arbe-

te blir arbetet i sig en sorts utforskande av surfplattans funktioner, men det är inte 

surfplattans funktionalitet som i första hand ska utforskas. Därför sker samarbete 

kring utforskande av surfplattan mer indirekt som en följd av samarbete kring en 

speciell uppgift. Vid styrd aktivitet sker därför oftast samarbete vid skapande situ-

ationer där barnen skapar eget material. Samarbete sker när barnen fotograferar 

egna bilder, skriver texter, ritar egna teckningar, gör egna sagor, egna e-böcker, 

hämtar information från internet som sedan används på olika sätt när barnen ska-

par eget material där sedan resultatet presenteras på olika sätt. 

     Vid ett tillfälle observerades fem barn som hade samlats för de skulle dels ska-

pa en e-bok, om man inte redan hade en, och skapa en framsida till boken. Barnet 

fick välja om de ville ta en bild på sig själva, på ett personligt föremål eller bara 

rita en teckning för att sedan lägga in på e-bokens framsida. Om något barn redan 

hade en e-bok skulle man komplettera med lite mer innehåll i sin bok. I mån av tid 

skulle barnen också få prova på att göra en egen saga där barnen väljer en figur 

som man vill vara i sagan. Sedan spelas barnens röster in där de skapar sin egen 

besättelse kring dessa figurer. Barnens samarbete kretsade till största delen kring 

skapande. Det fanns inte så mycket samarbete kring vare sig utforskande eller 

problemlösning. Som en del i uppgiften av t.ex. att skapa en saga så blir det ett 

visst mått av utforskande i hur man använder applikationen för att skapa sagan. 

Detta gäller också problemlösning då barnen ibland behövde samarbeta i viss ut-

sträckning för att hitta rätt funktionalitet både när de skapade sin e-bok och när de 

skapade sagan. 
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Deltagande  
 

En ytterligare skillnad som observerades mellan styrd och fri aktivitet vid interak-

tion med surfplatta sett ur ett deltagandeperspektiv berör hur individer i lekge-

menskapen varierar under lekens gång. När man här talar om hur individer varie-

rar över tid så avses inte bara antalet utan avser även spegla skillnader för vilka 

förutsättningar som finns vid respektive aktivitetstyp för omsättning av individer i 

lekgemenskapen. 

     Den observation som gjorts här är att vid fri aktivitet sker löpande en viss om-

sättning bland individer i lekgemenskapen, medan någon förändring bland indivi-

der oftast inte sker vid styrd aktivitet. Förändringar kan naturligtvis även ske i 

lekgemenskapen vid styrd aktivitet när skäl finns. Men oftast rör det sig då om 

enskilda individer som antingen lämnar eller ansluter till lekgemenskapen. Där-

emot finns sällan en omsättning av individer så som sker vid fri aktivitet där barn 

lämnar och ansluter till lekgemenskapen löpnade lite som de vill. 

     Vid fri aktivitet händer det t.ex. ibland att något barn ledsnar och lämnar för att 

delta någon annanstans där sedan ett annat barn förr eller senare kommer som vill 

delta vid surfplattan. Vid mina observationer har detta fenomen iakttagits vid flera 

tillfällen som visar att en viss omsättning sker bland deltagare vid fri aktivitet.  

     Vid styrd aktivitet är det ofta så att barnen har en eller flera speciella uppgifter 

som ska göras. Dessa uppgifter ingår ibland även i speciella projekt och då är det 

meningen att alla barn ska vid något tillfälle (inom en viss tidsrymd) beredas möj-

lighet att i mindre grupper genomföra dessa uppgifter. Vid dessa tillfällen kan 

barn inte komma och gå som de vill utan de barn som ingår i den aktuella arbets-

gruppen jobbar tillsammans under en bestämd tid där då förhoppningsvis uppgif-

terna hinner bli slutförda. 

     Referens ges här till samma situation från föregående avsnitt där barnen skulle 

göra en e-bok och en egen saga. Vid denna observation genomförde alla barn sina 

respektive uppgifter och var närvarande under hela grupparbetet. Inget annat barn 

anslöt heller under aktivitetens gång vilket gjorde att gruppen bestod av samma 

barn under hela aktiviteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Sammanfattande översikt av resultaten i tabellform 

 

Nedanstående tabell sammanfattar studiens resultat i sin helhet. 

 

 IPAD Smålego/Jovoplattor/Pussel 
Kommunikation 

Fördelar 

Ipadens mångsidig-

het gör att olika 

tekniska lösningar 

för olika språkliga 

såväl som kulturella 

aktiviteter finns 

med avseende på att 

stimulera kommu-

nikation. 

 

Ökad icke verbal kommunikation ger 

förbättrade förutsättningar till ökad 

förmåga att hantera känslor och 

mänskliga relationer. 

Kommunikation 

Nackdelar 

Minskad icke verbal 

kommunikation ger 

minskade förutsätt-

ningar för ökad 

förmåga att hantera 

känslor och mänsk-

liga relationer. 

Mindre flexibilitet kring möjliga tek-

niska lösningar för varierade kommu-

nikativa aktiviteter. 

Motivation 

Fördelar 

Interaktiva egen-

skaper som är starkt 

intresse & motiva-

tionshöjande 

Leksakers enkla utformning och ofta 

öppna konstruktion som visar händel-

seförlopp skapar intresse och är moti-

vationshöjande. 

Motivation 

Nackdelar 

Mer avancerade 

leksaker har ofta en 

mer sluten kon-

struktion som inte 

visar händelseför-

lopp vilket i vissa 

avseenden begrän-

sar barnens intresse. 

 

Saknar interaktivitet. Har därför i jäm-

förelse med Ipaden en något begränsad 

effekt på intresse och motivation. 

Kunskap 

Fördelar 

Mångsidigt och 

flexibelt pedago-

giskt hjälpmedel. 

 

Leksakernas enkla utformning möjlig-

gör förbättrad förmåga till förståelse. 

Kunskap 

Nackdelar 

Stödjer inte barns 

förståelseprocesser 

så bra i vissa avse-

enden. 

Dålig återkoppling i 

programmiljöer till 

stöd vid problemsi-

tuationer. 

Mindre flexibla och i viss mån begrän-

sade som pedagogiska hjälpmedel i 

vissa situationer 
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Deltagande 

Fördelar 

 

 

Ipaden gör det möj-

ligt för barn med 

vissa handikapp att 

delta i vissa aktivi-

teter på samma vill-

kor. 

Har inte samma fysiska begränsningar 

som Ipaden där mer flexibilitet finns 

för fler deltagare. 

Deltagande 

Nackdelar 

 

 

 

Fysiska begräns-

ningar som gör det 

svårt för större 

grupper av individer 

att delta samtidigt 

vid samma Ipad. 

Barn med handikapp, t.ex. vissa rörel-

sehinder, kan inte delta på samma vill-

kor. 

Samarbete 

Fördelar 

 

 

Samarbete kan ske 

under lite andra 

tekniska förutsätt-

ningar än vad som 

är möjligt med tra-

ditionella leksaker. 

 

Leksakers enkla utformning skapar 

förutsättningar för att färre problemsi-

tuationer uppstår. Detta bidrar till ett 

mer självständigt arbete kring samar-

bete utan hjälp från pedagog 

Samarbete 

Nackdelar 

 

 

 

Avancerade hjälp-

medel tenderar att 

skapa fler problem-

situationer där bar-

nens samarbete inte 

räcker för att lösa 

ett specifikt pro-

blem. Mer stöd från 

pedagoger krävs 

vilket bidrar till ett 

mindre självständigt 

arbete för barnen. 

Vissa begränsningar med avseende på 

tekniska förutsättningar kring vilket 

samarbete kan ske. 

 
 

 

 

 

 



55 
 

6 Slutsats 

I denna studie har likheter och skillnader studerats när barn samspelar vid interak-

tion med en surfplatta respektive traditionella leksaker. Traditionella leksaker har i 

detta fall utgjorts av smålego, jovoplattor och pussel. Studien har skett utifrån 

både ett socialt- och lärandeperspektiv där barns samspel har undersökts när de 

leker i grupp med respektive artefakt. För denna studie har dock tyngdpunkten 

legat på det sociala perspektivet.  

     Det har dels studerats vad som händer i samspelet mellan barnen och surfplat-

tan respektive smålego, jovoplattor och pussel. Dels också studerats vad som hän-

der i det sociala samspelet mellan barnen i den sociala miljön runt respektive arte-

fakt.  

     Avsikten har inte bara varit att påvisa att skillnader och likheter finns utan ock-

så att resultaten ska med stöd av olika teoretiska referensramar och referenser till 

tidigare relevant forskning skapa en bättre förståelse varför olika likheter och 

skillnader finns.  

     För att nå syftet med denna studie ställdes en generell frågeställning upp som 

denna studie ska söka svar på enligt följande: 

 

Generell frågeställning: 

Vilka skillnader och likheter finns när barn leker med ett IT-verktyg alterna-

tivt traditionella leksaker utifrån ett socialt respektive ett lärandeperspektiv? 

 

Eftersom frågeställningen är generellt formulerad med flera ingående aspekter så 

behöver den för tydlighetens skull delas upp i mindre delar. Därför har frågeställ-

ningen delats upp i två delfrågor. Den ena delfrågan berör skillnader och likheter 

utifrån ett socialt perspektiv och den andra delfrågan berör skillnader och likheter 

utifrån ett lärandeperspektiv.  

I nästa avsnitt ges en sammanfattning av studiens resultat för respektive delfråga 

utifrån valda aspekter. Delfrågorna lyder enligt följande: 

 

Delfråga 1: 

Vilka likheter och skillnader finns när barn leker med ett IT-verktyg alternativt 

traditionella leksaker utifrån ett socialt perspektiv? 

 

Delfråga 2: 

Vilka likheter och skillnader finns när barn leker med ett IT-verktyg alternativt 

traditionella leksaker utifrån ett lärandeperspektiv? 

 

6.1 Likheter och skillnader utifrån det sociala per-

spektivet 

Delfråga 1: 

Vilka likheter och skillnader finns när barn leker med ett IT-verktyg alternativt 

traditionella leksaker utifrån ett socialt perspektiv? 
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Kommunikation ur ett socialt perspektiv 
 

Utifrån ett socialt perspektiv finns likheter med avseende på kommunikation där 

observationer gjorts som visat att barn har en frekvent och omväxlande dialog 

med varandra oavsett vilken artefakt de interagerar med. Denna dialog berör olika 

samtalsämnen där barnen ofta talar om helt andra saker än själva uppgiften man 

håller på med. Variationen i sig gör att lekgemenskapen binds samman där alla 

barn på ett eller annat sätt inkluderas i den löpande dialogen i gruppen. Genom att 

alla barn omväxlande ges möjlighet att föra dialog gör att alla i gemenskapen 

känner sig sedda och får bekräftelse vilket är en viktig del i barns utveckling. 

     Studiens resultat visar att vissa skillnader finns när det gäller hur barnen kom-

municerar i den sociala miljön kring respektive artefakt. Dessa skillnader avser 

barnens beteendemönster hur de kommunicerar verbalt respektive via sitt kropps-

språk. Det observerades en något högre grad av verbal kommunikation när barn 

interagerar med surfplattan i jämförelse vid interaktion med smålego eller jovop-

lattor. Barnens totala behov av kommunikation i den sociala miljön är oberoende 

av vilken artefakt som används, därför kan den observerade skillnaden beskrivas 

som en förskjutning av i vilken utsträckning barnen kommunicerar verbalt respek-

tive via kroppsspråk. Vid legobyggande minskar behovet av verbal kommunika-

tion och stannar vid ett jämviktsläge.  

     Två möjliga bidragande orsaker till detta fenomen kunde observeras. Den för-

sta orsaken har att göra med att vid interaktion med surfplattan är det som händer 

på bildskärmen det centrala. För att barnen ska hänga med i vad som händer krävs 

en högre grad av uppmärksamhet på bildskärmen och den information som visas. 

Barnen får som följd mindre tid att ägna sin uppmärksamhet åt varandra för att 

istället lägga mer uppmärksamhet på bildskärmen.  

Barnen gör här prioriteringar där man väljer att rikta sin uppmärksamhet mot bild-

skärmen (och eventuellt en pedagog) framför att kommunicera med sina vänner 

via kroppsspråket. Den andra orsaken har att göra med att många pedagogiska 

applikationer ger dålig återkoppling till barnet för att lösa problemsituationer. När 

barn interagerar med pedagogiska applikationer rör sig barnet i en virtuell värld 

där vissa problem som uppstår är av en komplex natur för ett förskolebarn att han-

tera. När barn kör fast och inte kommer vidare krävs ofta mer verbal kommunika-

tion, än vid problemsituationer med t.ex. smålego, för att tillräcklig överföring av 

kunskap ska ske som hjälper barnet att förstå hur en problemsituation kan lösas. 

     Dessa resultat visar att det inte enbart är valet av artefakt som styr i vilken ut-

sträckning kommunikation sker verbalt respektive icke verbalt. Valet av aktivi-

tetsform har en lika stor påverkan. 

 

Deltagande ur ett socialt perspektiv 
 

Av studiens resultat framgår att barn med jämna mellanrum lämnar och ansluter 

till lekgemenskapen vilket är något som sker oberoende av vilken artefakt barnen 

interagerar med. Denna iakttagelse speglar barnens beteende utifrån ett socialt 

perspektiv med avseende på deltagande. Två möjliga bidragande orsaker till detta 

beteende har noterats. Dels att barn ibland lessnar och vill göra något annat.  
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Dels på grund av människans medfödda responsivitet och nyfikenhet där behovet 

av att interagera och kommunicera är så viktigt. Utifrån ett socialt perspektiv med 

avseende på deltagande har en skillnad noteras. Den skillnaden berör fysiska 

skillnader mellan respektive artefakt som påverkar barnens möjlighet till att delta. 

     När det gäller olika fysiska förutsättningar har det framkommit att det fungerar 

bra med grupper på upp till ca sex barn vid interaktion med Ipaden. Blir barn-

gruppen större börjar det blir svårt för vissa individer att se vad som händer på 

bildskärmen då det blir trångt och barnen skymmer sikten för varandra. Alla barn 

behöver kunna se bildskärmen samtidigt för att hänga med i aktiviteten. När flera 

barn dessutom vill vara med och peka, visa, förklara och komma med förslag un-

der aktivitetens gång blir det väldigt trångt. Denna typ av fysiska begränsningar 

har inte kunnat iakttas vid interaktion med smålego och jovoplattor. Vid legobyg-

gande saknas egentliga fysiska begränsningar då barnen sprider ut sig på golvet 

allteftersom barn ansluter till lekgemenskapen. Lekgemenskapen binds samman 

oavsett om barnen bygger på olika objekt eller olika byggsystem där gott om plats 

finns för att peka, visa och förklara i kombination med dialog. 

  

Samarbete ur ett socialt perspektiv 
 

Ur ett socialt perspektiv finns likheter när det gäller vilka typer av situationer där 

samarbeten uppstår oavsett vilka artefakter barnen interagerar med. Tre typer av 

situationer har observerats och dessa är problemlösnings, utforskande och ska-

pandesituationer. Även om vissa variationer finns har samarbete observerats vid 

alla tre situationer vid interaktion med samtliga artefakter.  

     När det gäller skillnader utifrån ett socialt perspektiv med avseende på samar-

bete gjordes en observation som berör situationer där barnen fastnar och inte 

kommer vidare i sin aktivitet. Vid interaktion med Ipaden klarade barnen på egen 

hand av att lösa vissa problemsituationer genom samarbete. Det kunde också ob-

serveras att det regelbundet uppstår problemsituationer som barnen inte lyckas 

lösa utan hjälp från en pedagog. I dessa fall har barnens eget samarbete inte räckt 

till för att förstå hur man ska lösa problemsituationen. Vid interaktion med småle-

go och jovoplattor har barnen i samtliga fall löst problemsituationen själva genom 

samarbete. En tydlig skillnad finns där regelbundna problemsituationer uppstår 

vid interaktion med Ipaden som barnen inte lyckas lösa själva genom eget samar-

bete, men där liknande situationer har inte kunnat observeras vid interaktion med 

smålego eller jovoplattor. 

 

Motivation ur ett socialt perspektiv 
 

Oavsett om barnen skapar en teckning i ett ritprogram med Ipaden eller bygger ett 

flygplan med smålego så är barnens lust att skapa påtaglig oavsett vilken artefakt 

barnen interagerar med. Genom det kreativa skapandet får skapandet som process 

en mening och känns värdefullt för individen vilket har betydelse för barnets mo-

tivation. Eftersom barn ofta arbetar i grupp vid skapande lär barn av varandra i det 

sociala samspelet, vilket i sig har en motivationshöjande effekt. Ur ett socialt per-

spektiv är denna interaktion mellan barnen viktig för barnens utveckling.  
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Genom det fria skapandet får även individen ett visst mått av kontroll över sitt 

lärande och kan bestämma vad och hur man ska göra vilket också har positiv ef-

fekt på barnets motivation.  

     Få skillnader har observerats med avseende på motivation utifrån ett socialt 

perspektiv. En skillnad som iakttagits berör människans medfödda förmåga att 

både ge och ta respons på stimuli från sin omgivning. Barn har en inneboende 

förmåga att söka respons från individer i den sociala miljön och genom denna 

interaktion med andra individer får barnen bekräftelse och blir sedda, vilket är 

viktigt för barnens utveckling ur ett socialt perspektiv. Denna förmåga hos barn 

att söka respons från sin omgivning gäller inte bara människor utan även olika 

artefakter som t.ex. avancerade IT-verktyg. Den tekniska utvecklingen i samhället 

skapar applikationer med allt mer avancerad interaktivitet vilket även innefattar 

applikationer riktade till yngre barn inom förskolan. Interaktiviteten har en stark 

påverkan hos barn att vilja interagera. Det som skiljer interaktionen mellan surf-

plattan respektive smålego och jovoplattor ur ett socialt perspektiv är att surfplat-

tans interaktiva egenskaper ger en respons på ett sätt som smålego och jovoplattor 

saknar. Den respons som barnen får från Ipaden skapar en stark motivationshö-

jande effekt att fortsätta med aktiviteten. Kalikuppan experimentet är ett bra ex-

empel på den betydelse motivationen har för barns utveckling ur det sociala per-

spektivet. 

 

6.2 Likheter och skillnader utifrån ett lärandeper-

spektiv 

Delfråga 2: 

Vilka likheter och skillnader finns när barn leker med ett IT-verktyg alternativt 

traditionella leksaker utifrån ett lärandeperspektiv? 

 

Kommunikation ur ett lärandeperspektiv 
 

Ur ett lärandeperspektiv med avseende på kommunikation har det observerats att 

en varierad dialog sker med olika samtalsämnen oavsett om interaktion sker med 

en surfplatta eller smålego och jovoplattor. Utifrån ett lärandeperspektiv är en 

varierad dialog innehållande olika samtalsämnen en rik källa till kunskap för bar-

nen. Språket som kunskapsbärare fyller här en viktig funktion.  

     Observerade skillnader berör barnens beteendemönster om hur de kommunice-

rar verbalt respektive via sitt kroppsspråk beroende på artefakt. En något högre 

grad av verbal kommunikation kunde noteras vid interaktion med surfplattan än 

vad som kunde noteras vid interaktion med smålego och jovoplattor. Även om 

barnens totala behov av att kommunicera i den sociala miljön är konstant så kan 

fenomenet beskrivas som att en förskjutning sker i vilken utsträckning kommuni-

kation sker verbalt respektive via kroppsspråket. Vid situationer där mindre kom-

munikation sker via kroppsspråket kompenseras detta med mer verbal kommuni-

kation. Eftersom olika artefakter erbjuder olika förutsättningar för hur kommuni-

kation behöver ske så förändras också behovet hos barnen.  
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Konkret innebär skillnaden utifrån ett lärandeperspektiv att lärande sker i något 

högre grad via verbal kommunikation än via kroppsspråk när barn interagerar med 

surfplattan jämfört med interaktion med smålego och jovoplattor.  

 

Kunskap ur ett lärandeperspektiv 
 

I denna studie har det framkommit att likheter finns vid interaktion med respekti-

ve artefakt med avseende på hur barnen utvecklar olika kunskapsformer utifrån ett 

kunskapsperspektiv. De likheter som kunnat observeras är att barn utvecklar både 

faktakunskaper, förståelsekunskaper, färdigheter och förtrogenhetskunskaper vid 

interaktion med såväl surfplattan som smålego och jovovplattor. Alla kunskaps-

former uppstår och existerar parallellt där alla kunskapstyper kompletterar och 

utgör en förutsättning för varandra. Språket är en viktig kunskapsbärare som möj-

liggör för barn att på ett effektivt sätt lära av varandra.          

     Utifrån ett lärandeperspektiv observerades tre huvudsakliga skillnader med 

avseende på kunskap som uppstår vid interaktion med respektive artefakt.  

     Den första skillnaden berör hur barnen klarar hantera problemsituationer ut-

ifrån vad som krävs av individen när det gäller förmåga till förståelse och erfaren-

het för att lösa en problemsituation.  

     Den andra skillnaden berör hur individer klarar av processen att registrera, tol-

ka, sålla, värdera information som visas på bildskärmen eller uppstår i aktiviteten. 

Denna process möjliggör förmågan till förståelse hos barnet.  

     Den tredje skillnaden berör via vilka sinnesintryck som barn får information 

från sin omgivande miljö. Barn får intryck och upplevelser via olika sinnen bero-

ende på aktivitetsform ur vilka ny kunskap genereras. Olika förutsättningar finns 

för vilka sinnesintryck som är möjliga beroende på vilken artefakt som används. 

 

Samarbete ur ett lärandeperspektiv 
 

I denna studie har tre typer av samarbetssituationer observerats, vilka är problem-

lösnings, utforskande och skapande situationer. Samtliga av dessa samarbetssitua-

tioner har identifierats förekomma vid interaktion med samtliga artefakter. Utifrån 

detta har en ytterligare likhet iakttagits då det ur ett lärandeperspektiv faktiskt 

också sker ett lärande via respektive samarbetssituation oavsett artefakt, även om 

lärande sker i olika utsträckning beroende på typ av situation. Som en följd av 

tidigare resonemang blir då en skillnad att utifrån ett lärandeperspektiv sker läran-

de i olika utsträckning beroende på vilken typ av samarbetssituation som uppstår. 

 

Motivation ur ett lärandeperspektiv 
 

Utifrån ett lärandeperspektiv har likheter noterats med avseende på motivation 

som berör faktorer som möjliggör och stimulerar barn till lärande. Från flera iakt-

tagelser framgår att när barnen ges tillfälle och möjlighet att själva upptäcka och 

genom kreativt tänkande skapa, lösa problem eller bara utforska så stimulerar det-

ta till utveckling och lärande.  



60 
 

Detta sker genom att barnen får tillgång till utrustning eller annat material i kom-

bination med att tid och uppmuntran ges för eget undersökande, analyserande och 

konstruerande. Dessutom är egen reflektion över tidigare uppgifter och problem 

viktiga för barnen för en bättre förståelse för t.ex. varför ett visst problem gick att 

lösa på ett visst sätt. Ur ett kunskapsperspektiv har det också betydelse att barn 

inom vissa ramar ges kontroll över sitt eget lärande vilket stimulerar till utveck-

ling hos barnen och ökar deras motivation att fortsätta lära. En annan viktig faktor 

är att barn får uppgifter som utifrån deras perspektiv känns värdefulla och har me-

ning. Utifrån barnets upplevelsevärld har det betydelse att en aktivitet är rolig, 

intressant och att uppgiften känns meningsfull. Skillnader har noterats ur ett lä-

randeperspektiv, med avseende på motivation, som berör den interaktivitet som 

Ipaden har som inte finns hos smålego eller jovoplattor. Vid interaktion med Ipa-

den sker en tvåvägskommunikation där varje val ett barn gör får en direkt respons 

från applikationen vilket genererar en upplevelse som få traditionella leksaker kan 

erbjuda. Den interaktiva kommunikationen förstärker barnens intresse och moti-

vation att fortsätta använda applikationen.  

     Genom den tvåvägskommunikation som sker skapas även ett visst utrymme till 

egenkontroll för barnet att välja vad och hur man vill spela eller arbeta i en appli-

kation. Egenkontrollen gör det möjligt för barnet att i viss mån påverka sitt eget 

lärande vilket ökar barnets benägenhet att se den nya kunskapen som värdefull.  

Här ges en kort återkoppling till ”The Kalikuppan experiment” som tidigare be-

skrivits i avsnitt (2.1.4 – 2.1.5). Resultaten från Kalikuppan tydliggör motivatio-

nens betydelse för barnens lärande och utveckling där motivationen är en stark 

drivkraft hos barn för inlärning av faktakunskaper och genom lärande utveckla 

såväl förståelsekunskaper, färdigheter som förtrogenhetskunskaper. 

 

6.3 Skillnader mellan fria och styrda aktiviteter vid 

interaktion med Ipad 
 

Med anledning av att studiens resultat innehåller observationer som även jämför 

styrda och fria aktiviteter vid interaktion med Ipaden så kommer dessa resultat att 

presentera separat i detta avsnitt. En sammanfattning ges utifrån tre aspekter vilka 

är kommunikation, samarbete och deltagande. 

 

Kommunikation 
 

I studiens resultat har det vid observation av både styrda och fria aktiviteter vid 

interaktion med en Ipad framkommit resultat som påvisar skillnader i vilken ut-

sträckning barnen kommunicerar verbalt respektiver via kroppsspråket. Vid jäm-

förelse av fria respektive styrda aktiviteter med Ipaden tenderar barnen i högre 

utsträckning kommunicera verbalt vid styrd aktivitet än vad som sker vid fri akti-

vitet. Barnens behov av respektive kommunikationssätt förändras beroende på 

vilken aktivitetstyp som används. 
     En möjlig förklaring till detta beteende är att styrda aktiviteter ofta handlar om 

utförande av uppgifter som är helt eller delvis okända för barnen.  
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Barnen saknar därför ofta helt eller delvis förkunskaper för att klara uppgifter av 

den här typen helt på egen hand vilket kräver handledning av en pedagog. Barnen 

behöver därför i högre grad rikta sin uppmärksamhet mot pedagogen för att få 

viktig information samtidigt som barnen även i högre grad behöver koncentrera 

sig på Ipadens bildskärm för att inte missa viktig information som visas där. Vid 

styrd aktivitet prioriterar därför barnen att fokusera på pedagogen och bildskär-

men vilket begränsar barnens möjlighet att hinna med att rikta sin uppmärksamhet 

mot sina kompisar. Det är när barnen kommunicerar med varandra som det blir 

påtagligt hur mycket kroppsspråket faktiskt används och när barnens uppmärk-

samhet mot varandra minskar vid styrda aktivteter tenderar behovet av kommuni-

kation via kroppsspråket också minska. 

     Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån studiens observationer så är det inte 

bara valet av artefakt som påverkar barns sätt att kommunicera utan även valet av 

aktivitetsform påverkar i lika hög grad barns sätt att kommunicera i den sociala 

miljön. 

 

Samarbete 
 

Vid observationer har tre typer av situationer identifierats där samarbete sker. 

Dessa situationer är problemlösnings, utforskande och skapandesituationer. Det 

framgår av studiens resultat att skillnader finns mellan fri och styrd aktivitet med 

avseende på i vilken utsträckning samarbete sker med respektive typ av samarbete 

beroende på aktivitetstyp.  

     En likhet består i att samarbete av samtliga typer sker både vid styrd och fri 

aktivitet men det som skiljer är i vilken utsträckning samarbete av respektive typ 

sker beroende på aktivitetstyp. Vid fri aktivitet sker samarbete både vid problem-

lösning, utforskande och skapande situationer till ungefär lika stor del. Vid styrd 

aktivitet sker samarbete till största delen vid skapandesituationer. En bidragande 

orsak beror på att problemlösning och utforskande inte är den primära uppgiften 

vid styrd aktivitet även om båda dessa samarbetstyper finns med som en indirekt 

följd av samarbete kring en aktuell uppgift. Även om arbetet kring ett tema kan 

innebära en hel del problemlösning innan barnen är färdig med sin uppgift så är 

problemlösningen i sig oftast inte det primära vid styrd aktivitet. Även om utfors-

kande kan förekomma kring ett tema där surfplattan används som ett hjälpmedel 

så är inte utforskandet av surfplattans funktionalitet det primära. Det primära är 

skapandesituationen där barn genom sin kreativitet skapar sagor, e-böcker, ritar 

teckningar, fotograferar och arbetar med olika teman. Uppstår problem vid styrda 

aktiviteter försöker pedagogen lösa dessa så barnen kan återgå till det kreativa 

arbetet eftersom tiden vid styrd aktivitet oftast är begränsad. 

     Samarbete sker därför främst vid skapandesituationer vid styrda aktiviteter 

även om problemlösning och utforskande till viss del finns med som en indirekt 

följd av arbetet där barnen skapar eget material. 
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Deltagande  
 

Studiens resultat visar att skillnader finns för hur barn löpande ansluter och läm-

nar lekgemenskapen vid fri respektive styrd aktivitet med surfplattan. Vid obser-

vation har noterats att såväl antalet medlemmar i lekgemenskapen varierar över tid 

som skillnader för vilka förutsättningar respektive aktivitetstyp ger för omsättning 

av barn i lekgemenskapen. 

     Vid observation har noterats att vid fri aktivitet sker löpande en viss omsättning 

bland lekgemenskapens medlemmar. Vid styrd aktivitet sker oftast inte någon 

förändring bland vare sig antal eller hur frekvent barn ansluter respektive lämnar 

lekgemenskapen. När skäl finns kan förändringar också ske vid styrd aktivitet 

men i de flesta fall är antalet barn konstant och förändringar sker mindre ofta. 

Skillnaden mellan den omsättning av barn som sker i lekgemenskapen vid fri ak-

tivitet i jämförelse med styr aktivitet är påtaglig. I fria aktiviteter lämnar och an-

sluter barn till lekgemenskapen löpnade lite som de vill där också antalet barn 

varierar över tid. Vid styrda aktiviteter får inte barn komma och gå som de vill 

och antalet barn är oftast konstant. 

     En möjlig bidragande orsak är att barn har ofta vid styrd aktivitet speciella 

uppgifter som ska göras som ibland ingår i projekt eller temaarbeten. I dessa arbe-

ten ska alla barn beredas samma möjligheter att vid jämna mellanrum arbeta med 

dessa uppgifter. För att detta arbete ska ske under kontrollerade former behöver 

barnen delas upp i mindre grupper där de barn som ingår i den aktuella arbets-

gruppen arbetar tillsammans under en bestämd tid där förhoppningsvis uppgifter-

na hinner bli slutförda. 
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7 Diskussion 
 

Denna studie har undersökt vilka skillnader och likheter som finns när förskole-

barn interagerar med en Ipad respektive smålego, jovoplattor och pussel. Under-

sökningen har skett utifrån fem olika aspekter där resultaten studerats både ur ett 

socialt såväl som ett lärandeperspektiv. I detta avsnitt resoneras kring tre av dessa 

aspekter där resultaten visar viktiga likheter och skillnader utifrån både ett socialt 

såväl som ett lärandeperspektiv. Dessa tre aspekter berör kommunikation, motiva-

tion & koncentration och kunskap. Sedan resoneras kortfattat kring materialets 

betydelse under egen rubrik. Sist ges en avslutande reflektion över studiens resul-

tat ur ett mer generellt perspektiv.  

 

Kommunikation 
 

Val av artefakt styr inte vad barn kommunicerar om utan hur barn kommu-

nicerar 

 

Vid en sammanvägning av studiens resultat framgår flera viktiga skillnader och 

likheter med avseende på aspekten kommunikation. Av resultaten framgår att lik-

heter finns vid interaktionen mellan respektive artefakt som berör vad barnen 

kommunicerar om.  

Skillnader som framkommit av resultaten berör hur barnen kommunicerar vid 

interaktion med respektive artefakt. Det här är intressant att reflektera över varför 

just denna distinktion uppstår där barnen kommunicerar fritt om vad som helst 

oberoende av vilken artefakt de använder. Men däremot skiljer det sig hur barnen 

kommunicerar beroende på vilken artefakt som används. Detta visar att valet av 

artefakt inte styr vad barnen kommunicerar om, men däremot styr valet av artefakt 

hur barnen kommunicerar. Konkret innebär detta att barn pratar omväxlande om 

olika samtalsämnen oavsett om de bygger smålego eller interagerar med en Ipad. 

Men beroende på vilken artefakt barnen använde så sker kommunikation i olika 

utsträckning verbalt respektive via kroppsspråket.  

     Att barn omväxlande samtalar om olika saker är i grunden positivt då detta 

beteende utgör en rik källa till barns utveckling och lärande då barn hela tiden lär 

sig av varandra genom en frekvent interaktion med sin sociala omgivning. Det är 

däremot svårt att exakt ange i hur stor utsträckning skillnaden i hur barn kommu-

nicerar, beroende på val av artefakt, har en positiv eller negativ påverkan på barns 

utveckling. Det som kan sägas är att kroppsspråket utgör en stor del av männi-

skans kommunikation och är ett viktigt komplement till den verbala kommunika-

tionsförmågan. Via kroppsråket skickar människor många olika signaler till var-

andra om hur vi t.ex. känner oss, vad vi tycker eller vad vi vill. Kroppsspråket har 

en viktig funktion i barnens lek att förmedla olika känslouttryck vilket skapar bra 

förutsättningar för barn att träna sin förmåga att bearbeta känslor och handtera 

mänskliga relationer. När kommunikationen via kroppsspråket minskar till förmån 

för verbal kommunikation så minskar också förutsättningarna för barnen att 

kommunicera via känslouttryck. Dessa resultat stöds delvis av Gunhild Westmans 

(f.d. lektor i pedagogik vid Uppsala Universitet) forskning där hon skriver att den 

naturliga leken är avgörande för barns utveckling.  
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Hon menar att i den naturliga leken när barn kommunicerar direkt med varandra 

lär sig barn tolka olika signaler, bearbeta känslor, förståelse kring samförstånd, 

ömsesidighet och empati. Alla dessa kvalitéer är avgörande för barns utveckling 

av den sociala förmågan och förmågan till att hantera mänskliga relationer (Före-

ningen lekarbetspedagogik, 2013; Westman, 2012). Dessa ord sätter fokus på hur 

viktig kommunikationen är som redskap för barns utveckling, inte minst den icke 

verbala.  

     Sammanfattningsvis kan därför sägas att de resultat som framkommit i denna 

studie med avseende på kommunikation är att valet av artefakt påverkar barns 

möjligheter att via upplevelser av olika känslouttryck bearbeta och hantera mänsk-

liga relationer.  

 

 

Val av aktivitetstyp avgör i lika hög grad hur barn kommunicerar som val av 

artefakt. 

 

Studiens resultat visar också att skillnader finns, med avseende på kommunika-

tion, som påverkar hur barn kommunicerar vid jämförelse mellan styrda och fria 

aktiviteter när barnen interagerade med en Ipad. Detta fenomen är delvis relaterat 

till vad som diskuterats i föregående avsnitt.   

     Det som skiljer är att denna observation gjordes, av endast skillnader, vid jäm-

förelse av styrda respektive fria aktiviteter vid interaktion med endast Ipad.  

I förra avsnittet diskuterades observationer av både skillnader och likheter vid 

interaktion med både Ipad och Smålego, jovoplattor och pussel.  

     Av studiens resultat framgår att vid en jämförelse mellan styrda och fria aktivi-

teter där barnen interagerade med en Ipad finns skillnader i vilken utsträckning 

kommunikation sker verbalt respektive icke verbalt. Det har framkommit en tyd-

lig skillnad där valet av aktivitetsform påverkar hur barn kommunicerar vid inter-

aktion med en Ipad. Den observerade skillnaden handlar om att vid styrd aktivitet 

sker en högre grad av verbal kommunikation än vad som sker vid fri aktivitet. 

Denna distinktion där barnens behov av hur de kommunicerar förändras beroende 

på aktivitetstyp är intressant att reflektera över. 

     Barn har ett ständigt behov av att kommunicera med sin omgivning där en 

ständig dynamisk kommunikation sker såväl verbalt som icke verbalt. I studien 

finns inga observationer som visar tendenser till att det totala behov av kommuni-

kation som barn har förändras med avseende på kommunikation beroende på akti-

vitetstyp. Med detta menas att det inte finns något som tyder på att barn får ett 

generellt mindre behov av att kommunicera bara för att man deltar i en styrd eller 

fri aktivitet. Behovet att kommunicera finns alltid där och är hela tiden lika stort. 

Däremot förändras det inbördes förhållandet mellan olika sätt att kommunicera 

beroende på aktivitetstyp där ett minskat behov av icke verbal kommunikation 

verkar skapa ett större behov av verbal kommunikation. När en typ av kommuni-

kation faller bort ersätts den av en annan typ av kommunikation. 

     Det finns många olika faktorer som styr hur det här behovet förändras från en 

situation till en annan och hur behovet förändras över tid. Det är därför inte en 

enkel sak att ge specifika förklaringar till varför det förändrade behovet av hur 

barn kommunicerar uppstår vid styrda respektive fria aktiviteter.  



65 
 

Vad som kan sägas utifrån en sammanvägning av de observationer som gjorts är 

att styrda respektive fria aktivteter skapar olika förutsättningar för vilken typ av 

kommunikation som bäst passar situationen.  

     Styrda aktiviteter innebär oftast någon form av inplanerat arbete som antingen 

kan vara en del av ett större projekt eller ett mindre separat arbete i något tema. 

Här ska barnen genomföra vissa arbetsuppgifter som helt eller delvis kan vara nya 

för barnen. Detta skapar en situation där barnen är i behov av information och 

handledning från en pedagog för att klara uppgiften. Eftersom Ipaden är det hu-

vudsakliga arbetsredskapet blir bildskärmen och pedagogen de centrala fokuse-

ringspunkterna för barnens uppmärksamhet. För att inte missa viktig information 

prioriterar barnen att rikta uppmärksamheten mot pedagogen och bildskärmen på 

Ipaden och mindre uppmärksamhet mot sina kamrater. Denna situation skapar ett 

behov för mer verbal kommunikation, både mellan pedagog och barn men också 

barnen sinsemellan, för att en tillräcklig överföring av kunskap ska ske till barnen 

för att de förstå hur man ska genomföra olika uppgifter. 

     Fria aktiviteter sker där barnen till stor del arbetar i grupp där de själva be-

stämmer vad och hur de vill göra till skillnad mot styrda aktiviteter där deras ar-

betsuppgifter redan är förutbestämda. Barnen riktar i dessa situationer sin upp-

märksamhet i betydligt högre grad mot sina vänner där den icke verbala kommu-

nikationen får en större betydelse. Även om barnens uppmärksamhet till stor del 

måste riktas mot bildskärmen även vid fri aktivitet så styr barnen själva hur de vill 

lösa olika uppgifter vilket ofta innebär mer kommunikation via kroppsspråket än 

vad som sker vid styrd aktivitet.  

Behovet av handledning är heller inte så stort då barnen själva väljer vad de vill 

göra och det barnen väljer är då t.ex. att interagera med applikationer som man 

oftast har tillräckliga kunskaper för att använda på egen hand. Handledning vid 

fria aktiviteter uppstår oftast när något går fel och barnen fastnar och inte kommer 

vidare. Sammantaget gör detta att barnen är till stor del mycket självständiga i sitt 

arbete vid fria aktiviteter. Eftersom styrda aktiviteter skapar situationer där barn 

använder kroppsspråket i mindre utsträckning så minskar samtidigt förutsättning-

arna för barnen att kommunicera via känslouttryck. Detta kan relateras till vad 

som beskrevs i föregående avsnitt kring kroppsspråkets betydelse för barns förut-

sättningar att träna förmågan att betarbeta känslor och hantera mänskliga relatio-

ner.  

     Det kan därför konstateras utifrån studiens resultat att valet av aktivitetsform 

avgör i lika hög grad barns möjligheter att via upplevelser av olika känslouttryck 

bearbeta och hantera mänskliga relationer, som valet av artefakt. 

 

Motivation 
 

Utifrån aspekten motivation kan det konstateras att det även här finns både likhe-

ter och skillnader att uppmärksamma. Att uppmärksamma dessa handlar inte bara 

om att motivation som begrepp har stor påverkan på barns lärande och utveckling 

utan skillnader och likheter påvisar också styrkor och svagheter i artefakternas 

konstruktion och tillämpningsområden. 

     Det som framkommit i studien ur ett socialt perspektiv är att oavsett vad bar-

nen arbetar med är lusten att skapa stor oberoende av artefakt.  
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Det finns flera faktorer här som samverkar till att skapandet som process känns 

både meningsfullt och att det har ett värde för barnen. Dessa faktorer handlar om 

t.ex. att utgå från barnens upplevelsevärld och ger dem uppgifter som för dem är 

angelägna och intressanta, att barnen ofta arbetar i grupp gör att barn lär av van-

andra, att individen ges ett visst mått av kontroll över sitt lärande och kan be-

stämma vad och hur man ska göra. Dessa faktorer ger det kreativa skapande me-

ning och värde vilket har stor påverkan på barns motivation att lära och utvecklas. 

Detta visar att alla ingående artefakter i studien har en styrka i att ur ett socialt 

perspektiv bidrar till att stärka barns förmåga till kreativt skapande, ge aktiviteten 

mening och lärandeprocessen ett värde.  

     Ur det sociala perspektivet finns även en viktig skillnad att uppmärksamma. 

Detta handlar i grunden om barns starka drivkraft att söka respons från sin omgiv-

ning genom att interagera med andra individer men också via interaktion med 

olika artefakter. Ipaden har via avancerade applikationer interaktiva egenskaper 

som de flesta traditionella leksaker inte har på samma sätt. Interaktiviteten hos 

surfplattor har en stark påverkan på barns intresse att vilja interagera. Ur ett soci-

alt perspektiv kan det ses som en styrka hos Ipaden att dess interaktiva egenskaper 

stärker intresse och motivation hos barn att vilja fortsätta aktiviteten. Kalikuppan 

experimentet, som beskrevs i avsnitt (2.1.4 - 2.1.5), är ett bra exempel på den be-

tydelse motivationen har för barns utveckling ur det sociala perspektivet. Det 

finns samtidigt svagheter kopplade till interaktivitetens påverkan på barnen främst 

med avseende på aspekten kommunikation.  

Dessa svagheter är kopplade till att en minskad kommunikation via kroppsspråket 

påverkar barns förutsättningar att kommunicera via känslouttryck vilket i sin tur 

påverkar den sociala förmågan och förmågan till att hantera mänskliga relationer. 

Ur ett lärandeperspektiv finns andra svagheter kopplade till Ipadens interaktiva 

egenskaper som påverkar barns förmåga till förståelse att hantera information som 

presenteras på bildskärmen, detta behandlas i nästa avsnitt. 

 

Kunskap 
 

Ur ett lärandeperspektiv finns med avseende på aspekten kunskap flera intressanta 

likheter och skillnader. Av utrymmesskäl kommer här bara några få att beröras. I 

avsnitt (2.1.1.) beskrevs fyra olika kunskapsformer faktakunskaper, förståelsekun-

skaper, färdigheter och förtrogenhetskunskaper. Det kan i denna studie konstate-

ras att barnen utvecklade samtliga kunskapsformer oavsett vilken artefakt de in-

teragerade med. Detta kan ses som en styrka hos respektive artefakt att de bidrar 

till utveckling av olika kunskaper hos barnen. Det spelar inte någon roll vilken typ 

av leksak ett barn använder så utvecklas ändå samtliga kunskapsformer hos bar-

net. Det finns även vissa skillnader som observerades utifrån ett kunskapsperspek-

tiv med avseende på aspekten kunskap som är viktiga att uppmärksamma. De är 

viktiga eftersom dessa skillnader speglar komplexiteten mellan det beteendeveten-

skapliga och det tekniska.     

     Förståelsen för hur barn påverkas av olika artefakter ger viktig kunskap dels 

för att förbättra möjligheterna till bättre anpassning i den pedagogiska verksamhe-

ten, men bidrar dels också med mer kunskap som kan användas vid utveckling av 

nya applikationer som blir bättre anpassade för små barn. 
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För att barn ska tillgodogöra sig kunskap behöver individen först få en förmåga 

till förståelse. För att ett barn ska förstå måste barnet tillgodogöra sig information 

från sin omgivning genom en förädlingsprocess i vilken information registreras, 

värderas och tolkas av barnet. Det framkom i studien att skillnader finns i barns 

möjligheter att hinna med att registrera och tolka information vid jämförelse mel-

lan en Ipad respektive smålego och jovoplattor. På en Ipad visas stora mängder 

information av varierande typ som ändras i snabb takt vilket skapar problem för 

vissa individer att hinna med att se all information. Detta försämrar dessa indivi-

ders möjligheter att tillgodogöra sig informationen vilket gör det svårare att få en 

förståelse vilket i sin tur gör att ny kunskap riskerar att utebli eller att barnet miss-

förstår och lär sig fel. 

     Om man ska hitta möjliga förklaringar till detta fenomen så kan en förklaring 

ha att göra med datorns konstruktion. När man i detta sammanhang talar om för-

ståelsekunskap ska man komma ihåg att datorer är maskiner programmerade att 

utföra specifika instruktioner. Datorer presenterar endast färdiga svar eller fakta 

och inte förmågan till förståelse. Förståelsen är en process som barnet själv lär sig 

genom aktivt engagemang i sitt lärande. Samma sak gäller även traditionella lek-

saker där barnet själv genom aktivt engagemang i sitt lärande får förmågan till 

förståelse.  

     Ipaden har även uppvisat en svaghet med avseende på aspekten kunskap som 

även den delvis är relaterad till förmågan till förståelse. Denna svaghet som ob-

serverades berör barnens möjligheter att hantera problemsituationer där det visat 

sig att barnen ofta fastnar i sina aktiviteter och inte klarar att lösa situationer på 

egen hand. Detta handlar delvis om att vissa typer av problem (oftast problem 

rörande Ipadens inställningar, drivrutiner och liknande) som uppstår har en högre 

svårighetsgrad än vad förskolebarn klarar av att hantera. Sen handlar det delvis 

om att många applikationer (själva spelmiljöerna) är dåligt anpassade där applika-

tioner inte ger tillräcklig återkoppling till barnet om hur man ska agera i olika si-

tuationer.  

     Det faktum att svårlösta problemsituationer av varierande typ uppstår som ob-

serverats i denna studie sätter fokus på i vilken utsträckning IT-teknik har anpas-

sats för förskolebarn som målgrupp. I vilken utsträckning har en Ipad utvecklats 

och designats med avseende på de mål, uppgifter och användningssammanhang 

som är aktuella i den pedagogiska verksamheten inom förskolan med förskolebarn 

som användare? Detta ska då betraktas utifrån ett användbarhetsperspektiv.  

     En annan omständighet som komplicerar det hela är att samma surfplattor an-

vänds av förskolepersonalen för andra ändamål som t.ex. pedagogisk dokumenta-

tion vilket är en del av deras arbetsuppgifter. Här finns då ett motsatsförhållande 

mellan barnens kompetens och personalens kompetens där de utgör två separata 

målgrupper som använder Ipaden med helt olika mål, uppgifter och användnings-

sammanhang.  

     Användbarhet som begrepp finns definierad i standarden ISO 9241-11 där 

denna standard ger en bred och konkret definition på vad som menas med an-

vändbarhet. Begreppet användbarhet innebär att en specificerad användare ska 

kunna använda en produkt för att uppnå ett eller flera specifika mål. Detta ska ske 

”med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse i ett givet användnings-

sammanhang”(ISO 9241-11, 1998).  
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Ur ett användbarhetsperspektiv ska utveckling av produkter ske utifrån både funk-

tionella och icke funktionella krav med stort fokus på den avsedda målgruppen 

användare. För att uppnå syftet med att utveckla användbara system eller produk-

ter är det viktigt att specificerad användargrupp får en central betydelse i utveck-

lingsprocessen. Detta innebär att en produkts användbarhet är i hög grad beroende 

av vilka användarna är, produktens användningsområde och användningssam-

manhanget (Gulliksen & Göransson, 2010). Om man här betraktar förskolebarn 

som målgrupp råder det en hel del oklarheter kring i vilken utsträckning t.ex. en 

Ipad uppfyller de krav som ISO standarden anger med avseende på användbarhet. 

     Ur ett lärandeperspektiv finns det med avseende på kunskap såväl styrkor som 

svagheter hos respektive artefakt. Det är å ena sidan en fråga om Ipadens mångsi-

dighet med dess stora potential att användas som hjälpmedel i olika lärsituationer i 

kombination med dess interaktiva egenskaper som har en stark påverkan på bar-

nens intresse och motivation att utvecklas och lära. Men å andra sidan Ipadens 

svagheter när det gäller att i vissa avseenden stödja barns förståelseprocesser i 

kombination med en ofta dålig återkoppling i programmiljöer för att hjälpa barnet 

att på egen hand klara av att lösa olika problem.  

     När det gäller smålego, jovoplattor och pussel handlar det å ena sidan om styr-

kan med traditionella leksakers ofta enkla utformning som möjliggör en förbättrad 

förmåga till förståelse när barn förädlar information som ska ge ny kunskap.  

Detta i kombination med en ökad icke verbal kommunikation som förbättrar för-

utsättningarna för barn att kommunicera via känslouttryck och därmed tränar sin 

förmåga att bearbeta känslor och hantera mänskliga relationer. Men å andra sidan 

finns inte samma flexibilitet för användning i olika lärsituationer i kombination 

med avsaknad av den interaktivitet som Ipaden har. 

 

Materialets betydelse 

 

I sin bok kreativ teknik (Forsberg & Holmlund, 1990) beskriver författarna Kers-

tin Holmlund och Ulla Forsberg ett teknikprojekt de genomförde med en grupp 

sexåringar där barnen skulle använda ett tekniskt material med såväl enkla som 

avancerade leksaker.  

     Kortfattat gick det aktuella projektet ut på att, i undervisningssyfte, undersöka 

vilken påverkan olika material har på hur barnen lyckas bibehålla sitt intresse för 

aktiviteten. Slutsatsen i detta projekt visade att det mer avancerade materialet sti-

mulerade barnen i lägre grad, än det enklare materialet, vilket gjorde att barnen 

tappade intresset att fortsätta leka med de mer avancerade leksakerna. Det visade 

sig att det enklare materialet stimulerade barnen i högre grad på grund av att tek-

niska skeenden åskådliggjordes bättre där barnen enklare kunde iaktta olika tek-

niska förlopp vilket inspirerade dem att fortsätta leka för att ta reda på hur materi-

alet fungerade (Forsberg & Holmlund, 1990). 

     Forsberg och Holmlund beskriver även ett annat försök man genomförde med 

en grupp 6-7 åringar där man ville testa barnens medvetenhet kring olika tekniska 

förlopp och dess logiska samband. 
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Man ville med andra ord undersöka barnens förmåga till kausaltänkande när det 

gäller tekniska leksaker och se hur väl barnen lyckas ge förklaringar på hur leksa-

kerna fungerade genom att förstå olika tekniska skeenden. Barnen skulle här ge-

nom vägledande frågor inte bara få reflektera över om och hur leksaker t.ex. rör 

på sig utan också varför olika leksaker rör sig. Resultatet visade att när det gäller 

de enklare leksakernas rörelse och funktion kunde barnen ge både logiska och 

mekaniska förklaringar på leksakerna fungerade. När det gäller de mer avancerade 

leksakerna hade barnen svårt att greppa det tekniska skeendet. För att barnen skul-

le nå en förståelse kring de mer avancerade leksakernas funktion fick barnen un-

dersöka och prova leksakerna samtidigt som samtal fördes med en vuxen kring 

orsaker av leksakers funktioner (Forsberg & Holmlund, 1990). Det finns två saker 

dessa resultat pekar på som delvis stödjer några av de resultat som denna studie 

kommit fram till.    

     Det första handlar om att det är utformningen av en artefakt som avgör hur 

barnets intresse och motivation utvecklar sig för att fortsätta leka med den, inte 

graden av hur avancerad artefakten är. Med utformning menas här att leksaker 

måste i största möjliga mån vara anpassad för barn i avsedd åldersgrupp. Detta 

framkommer t.ex. i denna rapport när det gäller barn som fastnar vid användande 

av Ipaden där problemsituationer uppstår som barnen inte själva klarar av att lösa. 

Dessa problemsituationer uppstod inte vid interaktion med enklare leksakstyper 

som smålego. Detta beror till viss del på att många applikationer i Ipaden är dåligt 

anpassade för barn i förskoleålder och att vissa typer av problem är av en komplex 

natur för ett förskolebarn att hantera på en så pass komplex produkt som en Ipad.  

Den andra delen handlar om att när barn konfronteras med situationer där de inte 

klarar av att komma vidare så är pedagogens roll som handledare mycket viktig. 

En pedagog kan ge en anpassad återkoppling till varje enskilt barn men där en 

Ipad eller en avancerad leksak som t.ex. en robot ger samma återkoppling (ofta 

dåligt anpassad och bristfällig) till alla användare. I denna rapport har resultaten 

visat att det i många fall uppstår situationer som visar hur viktig pedagogens roll 

är för att hjälpa barnen att komma vidare vid interaktion med Ipaden. Detta stöds 

delvis även av Lantz-Anderssons forskning om att digitala läromedel ofta ger en 

respons som inte är anpassad efter vare sig individers behov eller kontextuella 

förutsättningar. Hennes forskning ger inget stöd för att läromedel är vare sig själv-

instruerande eller stödjer ett mer självgående arbetssätt hos användaren. Resulta-

ten från hennes avhandling anger att behovet av stödjande personal inte är mindre 

bara för att digitala resurser används jämfört med användning av traditionella lä-

romedel (Lantz-Andersson, 2009).  

     Även om Holmlunds och Forsbergs forskning är ca 20 år gammal och att tek-

niska hjälpmedel inom förskolan sedan dess har utvecklats markant så har männi-

skan ur ett beteendevetenskapligt perspektiv inte ändrat sig speciellt mycket sedan 

dess. Resultaten från deras forskning är intressant därför att det pekar på att det 

inte i första hand är graden av hur avancerat ett hjälpmedel är som styr vare sig 

barns intresse och motivation eller barns förmåga till förståelse som leder till kun-

skap. Även mycket enkla hjälpmedel kan hjälpa barn att förstå mycket abstrakta 

orsaker och samband i vår livsmiljö. Styrkan i enkelheten ligger i att barn utveck-

las mer på egna villkor då ett enklare material blir lättare att förstå där varje del-

mål ligger inom räckhåll för barnet att nå själv utan hjälp från vuxna eller pedago-

ger.  
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Ett alltför avancerat material gör att barn känner att målet med att förstå vad som 

händer inte är uppnåbart och därmed faller intresse och motivation. Enklare mate-

rial är ofta också konstruerade på ett sätt där tekniska förlopp och skeenden visas 

öppet så barnen kan iaktta vad som händer. Detta stimulerar och inspirerar försko-

lebarn att vilja förstå vad som händer vilket är starkt intresse- och motivationshö-

jande. Tekniskt material bör också vara omfattande för att skapa variation och ge 

barnen många valmöjligheter till hur de ska hantera materialet eller utrustningen 

(Forsberg & Holmlund, 1990). 

 

Avslutande generell reflektion 

 

Om man istället för att titta på detaljnivå ska sammanfatta resultaten på en mer 

generell nivå så framgår att Ipaden som avancerat IT-verktyg har många gemen-

samma likheter med traditionella leksakstyper som smålego, jovoplattor och pus-

sel ur såväl ett socialt som ett lärandeperspektiv. Men resultaten visar också att en 

rad skillnader finns som ger viktig kunskap kring respektive artefakts för och 

nackdelar.  

     Att det finns så pass många likheter mellan respektive artefakt visar att alla i 

studien ingående leksakstyper och hjälpmedel har en styrka i att de bidrar positivt 

till barns utveckling och lärande trots att artefakterna till sin natur är så olika.  

När man sedan undersöker skillnaderna så är det viktigt att inte falla i fällan att 

utifrån specifika skillnader kategorisera en specifik artefakt som antingen bra eller 

dålig eller som ett hot eller som helt ofarlig. Alla hjälpmedel har sina för och 

nackdelar vilket även gäller såväl surfplattor som smålego och jovoplattor.  

     Utifrån de resultat som framkommit i denna studie så kompletterar de ingående 

artefakterna snarare varandra än att den ena skulle utesluta den andra eller vara 

bättre eller sämre än den andra. Det handlar mer om att bli medveten om varje 

artefakts styrkor och svagheter och utifrån detta få en förståelse för hur man bäst 

utformar den pedagogiska verksamheten där man tar till vara de fördelar varje 

hjälpmedel har att erbjuda. Men också att bli medveten om de svagheter som varje 

artefakt kan vara behäftad med och utforma verksamheten därefter. 

     De fördelar som surfplattor har som är mest framträdande enligt denna studie 

som skiljer surfplattan från traditionella leksaker är just interaktiviteten och den 

potential som surfplattan har som pedagogiskt verktyg. Interaktiviteten är en 

egenskap som starkt påverkar barn och som ökar såväl intresse som motivationen 

att interagera med Ipaden. Potentialen för surfplattan som pedagogiskt verktyg 

ligger i att den kan användas till så pass många olika aktiviteter där flexibiliteten i 

kombination med interaktiviteten gör surfplattan till ett värdefullt och viktigt 

verktyg som bidrar till barns utveckling och lärande.  

     På en mer generell nivå är det viktigt för förskolebarn att få en viss introduk-

tion till hur man använder olika IT-verktyg. Även om det för en 3-5 åring handlar 

om kunskaper på en basal nivå är det viktigt att alla barn har haft samma möjlig-

het att få en grundläggande kunskap om hur man använder olika IT-verktyg som 

de sedan har i bagaget till den dag de ska börja grundskolan.  
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I grundskolan kommer datorn att få en helt annan betydelse för barnens utveckling 

och lärande där högre krav kommer att ställas på barnens användarkunskaper vil-

ket gör förskolans arbete kring att utveckla barnens användarkunskaper kring 

surfplattan (men även andra IT-verktyg) så viktig. Dessa nämnda fördelar skapar 

kunskaper och möjligheter till utveckling som inte traditionella leksaker kan ge.  

     Traditionella leksaker har andra fördelar där IT-verktyg som surfplattor och 

datorer har brister. Vid lek med traditionella leksaker som t.ex. smålego sker le-

ken med mer rörlighet där barnen inte blir lika stillasittande som de ofta blir vid 

surfplattan. Lek sker också ofta med en ökad kommunikation via kroppsspråket 

vilket i förlängningen förbättrar förutsättningarna för barn att kommunicera via 

känslouttryck och därmed tränar förmågan att hantera mänskliga relationer. Den 

minskade kommunikationen via kroppsspråket mellan barnen gör att vid interak-

tion med en surfplatta blir aktiviteten något mer individualiserad där barnen ten-

derar att prioritera bildskärmen mer än sina kompisar. 

     Traditionella leksaker har en enklare utformning där konstruktionen ofta med-

ger att barnen kan se det tekniska förloppet eller de tekniska skeenden som händer 

vilket underlättar barns förståelseprocesser. Enkla utformningar på leksaker möj-

liggör en förbättra förmåga till förståelse hos barnet som i större utsträckning kla-

rar att lösa eventuella problemsituationer själv på egen hand utan hjälp från en 

vuxen. Barn blir då också mer självständiga då de löser problem själva utan att 

behöva be om hjälp hela tiden, vilket i sig är stärkande för barnets självkänsla. En 

Ipad är som produkt ett mycket avancerat verktyg för ett förskolebarn att hantera 

där ofta problemsituationer uppstår som kräver hjälp från en pedagog.  

Många gånger är applikationer dåligt utformade för att ge bra återkoppling till 

barnen för hur de ska lösa olika problemsituationer. Vissa problem som uppstår 

kan t.ex. beröra olika inställningar eller drivrutiner vilket ligger långt över försko-

lebarns kunskapsnivå att hantera. Även om barnen av säkerhetsskäl inte har tillå-

telse att själva gå in och ändra i Ipadens inställningar så kvarstår faktumet att den 

här typen av problem uppstår frekvent som orsakas av t.ex. felaktiga inställningar, 

drivrutiner som inte uppdaterats eller andra programfel vilket stör och skapar av-

brott i barnens aktivitet. När det gäller förmågan att kunna tolka olika typer av 

information som ges behöver barnen också ofta hjälp vilket tillsammans gör att 

Ipaden i många avseenden är en komplicerad produkt att använda för ett förskole-

barn och där Ipaden i vissa avseenden inte stödjer barns förståelseprocesser speci-

ellt bra. Traditionella leksaker kompletterar därför avancerade IT-verktyg bra då 

de bättre tränar barns förmåga att bearbeta känslor och hantera mänskliga relatio-

ner men också genom sin enklare utformning stödjer barns förståelseprocesser 

bättre. 

 

Måluppfyllelse av studiens frågeställning 

 

Studiens frågeställning har besvarats med godtagbart resultat i alla delar. Detta 

gäller studier av likheter och skillnader mellan Ipaden respektive traditionella lek-

saker både ur ett socialt- och lärandeperspektiv. Resultaten från studien har också 

lyckats identifiera olika likheter och skillnader med avseende på alla fem aspekter 

som resultaten analyserades utifrån.  
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Vid analysen av resultaten framkom även vissa skillnader mellan styrda och fria 

aktiviteter vid interaktion med en Ipad med avseende på vissa aspekter. 

     Det främsta skälet till att frågeställningens olika delar kunnat besvaras är att 

förhållandevis strikta avgränsningar gjordes i planeringsskedet av denna studie 

med syfte att dels hålla studien fokuserad och inte greppa efter ett för stort områ-

de. Dels också för att hålla mängden empiri på en hanterbar nivå för att hinna med 

analysarbetet och slutföra studien inom aktuell tidsram. 

 

Studiens bidrag till forskningen 

 

Denna studie har bidragit med mer kunskap kring vilka likheter och skillnader 

som finns mellan en Ipad och smålego, jovoplattor eller pussel när förskolebarn 

interagerar i grupp med respektive artefakt. Den nya kunskapen beskriver vad som 

sker i förskolebarns samspel både utifrån ett socialt- och ett lärandeperspektiv där 

kunskapen baseras på fem ingående aspekter vilka är kommunikation, deltagande, 

samarbete, motivation och kunskap. Studien bidrar också med kunskap om möjli-

ga faktorer som medverkar till att olika fenomen uppstår d.v.s. skapar förståelse 

om varför vissa skillnader uppstår. 

     Den samlade kunskapen från hela studien skapar en bättre förståelse för hur 

förskolebarns utveckling och lärande påverkas med avseende på de aspekter som 

resultaten i denna studie analyserats utifrån. Denna kunskap kan sedan användas 

på olika sätt antingen som grund för vidare forskning eller användas vid utveck-

ling av ny IT-teknik som är mer anpassad för förskoleverksamhet. 
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Vidare studier 
 

Det finns en rad olika möjligheter för hur man skulle kunna gå vidare med fördju-

pade studier med denna studie som utgångspunkt. Här ges några förslag.  

 

Eftersom resultaten från denna studie baseras på en förskola och att studien pågick 

under endast två veckor gör att en kompletterande studie som inkluderar flera för-

skolor och där man förlänger studiens längd skulle ge viktig information om i vil-

ken utsträckning resultaten från denna studie överensstämmer med andra försko-

lor samt ge en mer varierad empiri. Anledningen till detta är att eftersom den et-

nografiske forskaren träder in i den miljö som ska studeras för att där undersöka 

det sociala samspelet med dess mångfald så krävs att forskaren kan smälta in, bli 

involverad och bli en del av denna miljö. Denna process tar tid och allra helst när 

det gäller miljöer där mindre barn finns med är det viktigt att barnen får vänja sig 

vid forskarens närvaro och eventuell tillhörande utrustning. Ju längre tid som 

finns till förfogande för denna process desto bättre förutsättningar finns för fors-

karen att kunna dokumentera så realistiska och naturliga händelser som möjligt 

där saker händer & när det händer. Ett material från fler förskolor ger dessutom 

ett bredare och mer varierat material som gör det möjligt att undersöka om samma 

beteendemönster uppstår på olika förskolor eller om resultat från olika förskolor 

ger helt olika resultat.              

     En större studie utformad på samma sätt som denna skulle också kunna modi-

fieras i viss mån för att få fram en empiri som täcker in fler typer av jämförelser 

där olika skillnader och likheter kan identifieras. Här skulle en möjlighet vara att 

jämföra olika aktivitetstyper som t.ex. att undersöka skillnader och likheter mellan 

styrda och fria aktiviteter med traditionella leksaker (vilket inte inkluderades i 

denna studie) för att se om samma resultat framträder som vid jämförelsen mellan 

styrda och fria aktiviteter med en ipad. 

     En annan möjlighet är att även inkludera fri rollek som en del av de traditionel-

la lekaktiviteterna för att undersöka vilka skillnader och likheter som finns mellan 

aktivitet med surfplattan, med fokus på den interaktivitet som surfplattan ger an-

vändaren gentemot den respons som barn ger varandra, och när barnen interage-

rar med varandra i en rollek. Anledningen är att interaktiviteten i sig har fram-

kommit som en viktig faktor som påverkar barns utveckling och lärande utifrån 

flera aspekter oberoende av artefakt. Därför vore det intressant att undersöka 

skillnaden mellan den respons en surfplatta ger ett barn och den respons en kom-

pis ger vid interaktion med varandra utifrån både ett socialt såväl som ett lärande-

perspektiv. 

     En ytterligare möjlighet är att utforma en liknande studie som denna men där 

fokus ligger på att undersöka vilka likheter och skillnader som finns med avseen-

de på specifika användningsområden. Med användningsområden menas då att titta 

på vilka likheter och skillnader som uppstår när barn interagerar med respektive 

artefakt i enskilda ämnen eller specifika lärsituationer t.ex. när det gäller språk 

eller matematik. 

     Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att titta närmare på hur väl anpas-

sade IT-verktyg, t.ex. som i detta fall en Ipad, är för förskolebarn som målgrupp. 

Surfplattor som köps in för att användas inom förskoleverksamheten är sällan an-

passade på något sätt för förskolebarn som målgrupp.  
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De anpassningar som görs är i regel att olika pedagogiska applikationer installeras 

där surplattan i övrigt är i standardutförande så som den säljs i butik. Mot bak-

grund att surfplattor i grunden är designade för vuxna personer med avseende på 

programmiljöers utformning, t.ex. när det gäller utformning av ikoner, symboler, 

text och andra grafiska illustrationer, finns en del intressanta frågeställningar 

kring vilken betydelse detta får för förskolebarns utveckling. Finns det ett behov 

att utifrån ett användbarhetsperspektiv anpassa surfplattor, med avseende på pro-

grammiljöer, som ska användas i den pedagogiska verksamheten i förskolor? Hur 

och på vilket sätt bör i så fall en sådan anpassning ske?  
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